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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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In den beginne
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Droog als een winterblad. Dat is het droef, gebruikelijke hart van Robinson. In deze
wintereditie van Passionate hebben we een hoekje ingericht voor zijn schepper: de
Weldon Kees Corner.
In de herfst van 1997 kwam bij uitgeverij Wagner & Van Santen Een goed akkoord
op een slechte piano uit, een keuze uit de gedichten van Weldon Kees vertaald
door J. Eijkelboom. In de boekenwinkel bladerde ik de bundel door en bij iedere
willekeurige pagina die ik opensloeg versteende ik zowat, zozeer werd ik gegrepen
door de kracht en het venijn van de gedichten. Dit moest Henk Houthoff lezen!
Regels als Wij verwelkomden één arme afgezaagde Christus,/ droevige sul, die
krakend sprak van pestilentie lijken zo uit het rariteitenkabinet van deze Rotterdamse
cultdichter ontsnapt. Ik ging meteen bij hem langs. We zaten aan de keukentafel,
de oude Passionate-pater schoof zijn bril op zijn voorhoofd, boog voorover als wilde
hij het papier kussen en veegde zijn blik langs de woorden. Henk heeft daarna een
half jaar lang geen gedicht meer kunnen schrijven. Zo akelig raak kwamen deze
gedichten aan. Ik ben bang dat zijn vrouw Jo het mij lange tijd kwalijk heeft genomen
dat ik Weldon Kees huize Houthoff heb binnengelaten. Nu niet meer: Henk dicht
weer en hij bewijst het met twee gedichten in dit nummer.
Er zijn dichters die willen charmeren, er zijn er die hun lezers proberen te verleiden,
een enkeling is zelfs in staat om een lezer met zijn taalalchemie te betoveren; Weldon
Kees grijpt zijn lezers naar de strot. Als je wilt. Wie zich niet wil laten meeslepen
doet waarschijnlijk lacherig om de mateloosheid van zijn cynisme, van zijn donkerste
visioenen. Weldon Kees is lange tijd een dichters-dichter genoemd. Ten onrechte,
vind ik. Zijn gedichten zijn vaak zwart-humoristisch en hebben een geweldige
overtuigingskracht. Je hoeft geen geoefend poëzievorser te zijn om te begrijpen,
om te voelen vooral wat Kees wil overdragen. En haalt hij in de meeste van zijn
gedichten een zeldzaam hoog niveau van oprechtheid (voorzover iemand dat kan
beoordelen), in wezen wilde Weldon Kees een commercieel kunstenaar zijn. Dat
wil zeggen: hij deed zijn best succesvol te zijn. Hij hield nauwlettend de trends in
de kunst in het oog. Kees was een veelzijdig kunstenaar die zijn talent versnipperde
als dichter, schilder, filmer, fotograaf, jazzmuzikant. Alle kunstvormen werden ingezet
in zijn niet aflatende scheppingsdrang. Iets moest het leven toch de moeite waard
maken? Na een bezoek aan de Weldon Kees Corner in dit nummer weet je alles
over het leven, de poëzie en de jazzmuziek van deze Grote Vergeten Amerikaanse
Dichter. Met veel gedichten natuurlijk, waarvan drie voor het eerst in het Nederlands,
speciaal voor Passionate vertaald door J. Eijkelboom. Op de webstek van § wacht
zelfs de meest verstokte Weldon Kees fan een verrassing. Zoek het na op
www.passionate.nl.
Ernest van der Kwast is opgestapt. Onze hoofdredacteur kreeg steeds meer moeite
met de ondertitel van Passionate: Tijdschrift voor de Nieuwe Letteren (de hoofdletters
zijn van mij om het erger te maken). Ernest is bang voor cultuurnotaproza. Ernest
kwam bij § om een leuk blaadje te maken met snelle verhalen en nog snellere
columns. Als je het mij vraagt had Ernest niet weg hoeven gaan. Want die ondertitel,
deze zelf opgelegde beperking hoeft helemaal niet onaangenaam te knellen. Er is
bijvoorbeeld altijd ruimte voor een Weldon Kees Corner, al zou het inderdaad te ver
gaan om een heel nummer aan hem te wijden. Een multimedia-artiest als Weldon
Kees, die alle middelen aanwendt om zijn lezer te raken (frontaal op je smoel, in dit
geval), zulke passie hoort thuis in Passionate. ‘Nieuwe letteren’ is een paradox. Het
is de grandioze vrijheid, het onmetelijke uitzicht dat je hebt als je langs de grenzen
van de literatuur reist. Aan de andere kant is zo'n grens natuurlijk maar een smal
richeltje met weinig manoeuvreerruimte.
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§ had natuurlijk het zoveelste traditionele literaire tijdschrift kunnen zijn, maar
waarom zouden we? Laat ons nu maar op zoek gaan naar die nieuwe letteren. Ik
bedoel niet dat we een totaal nieuwe literaire kunstvorm moeten lanceren. Behoed
mij voor die arrogantie, zeg! Het gaat erom de literatuur die past bij deze tijd op een
hedendaagse manier te presenteren. Je moet § met plezier willen lezen. § wil gelezen
worden. In die zin wil ik best een hoerig literair magazine maken. Wat zou de
‘bladendokter’ mij adviseren? Ons nieuwe redactielid Michelle van Dijk op de cover,
naakt achter een kleine poster van Passionate's jaarlijkse schrijfwedstrijd Write
Now!? Kreten als ‘Literaire miljonairs: zo verdienen onze schrijvers hun geld’ of ‘De
vijf heetste seksscènes uit de wereldliteratuur’ doen het ook altijd goed op de cover.
Nou goed, zo ver wilde ik niet gaan.
Mijn moeder klaagt nu al: ‘Er werd weer veel geneukt in de vorige Passionate,
Richard.’ Sinds mijn moeder § leest, praat ze vrijelijk over neuken. Dat is Sextant,
waarvan ik hele jaargangen op zolder heb zien liggen, mooi niet gelukt. Het spijt
me mam, maar als het ‘functioneel bloot’ is, mag het.
Ik weet heus wel dat niet alle bijdragen in § volledig aan onze eigen eisen voldoen.
Soms glijden we uit, in iedere editie maken we wel een uitglijer. Zoek de uitglijer in
dit nummer en stuur ons een brief! De winnaar ontvangt de nieuwe bundel van
Menno Wigman, want die is écht altijd goed (zie verderop in dit nummer). Maar al
onze uitglijers ten spijt lijkt ieder volgend nummer van § toch weer erg op wat wij
willen met een tijdschrift voor de nieuwe letteren: korte bijdragen, afwisselend,
uitdagend, in het slechte geval schreeuwerig maar altijd gepassioneerd, stads,
industrieel. Altijd op zoek naar de literatuur waar je geen literatuur verwacht. Noem
het cross-over. Ik ben niet bang voor cultuurnotaproza. En snel, Ernest, dat blijft
ook na jouw vertrek belangrijk voor §: snel in stijl en vormgeving. Het hart van dit
winterblad klopt 180 bpm. Zelfs een dooie dichter zou er nog een gezonde blos van
krijgen.
Richard Dekker
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Weldon Kees Corner

Weldon Kees, april 1954
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Ondertitel
Wij presenteren voor u vanavond
een film van de dood: let op
deze scenes, onthuld door beschadigd celluloid
niet gesponsord en belastingvrij.
Wij vragen slechts deze dingen:
Alle kauwgum moet onder de stoelen worden geplaatst
of snel doorgeslikt, alle zakken popcorn
moeten in de foyer worden achtergelaten. De deuren
zullen gesloten blijven gedurende
de voorstelling. Raadpleeg a.u.b.
uw programma's: let erop dat er
geen uitgangen zijn. Dit is
een noodzakelijke voorzorgsmaatregel.
Verwacht geen dialoog, of het geluid
van enige menselijke stem: wij achtten het raadzaam
deze voorstelling te synchroniseren met
gegil van varkens, langzaam geluid van vuurwapens,
de scherpe droge klik
van lege snoepautomaten.
Wij zeggen opnieuw: er zijn hier
geen uitgangen, geen omkoopbare bewakers,
geen toiletraampjes.
Geen slot aan de film, tenzij
het uw eigen einde is.
Doe de lichten uit, herinner
de operateur aan zijn vakbondskaart:
zit voorovergebogen, laat het scherm uw erfdeel
onthullen, de logica van uw bestemming.

Subtitle
We present for you this evening
A movie of death: observe
These scenes chipped celluloid
Reveals unsponsored and tax-free
We request these things only:
All gum must be placed beneath the seats
Or swallowed quickly, all popcorn sacks
Must be left in the foyer. The doors
Will remain closed throughout
The performance. Kindly consult
Your programs: observe that
There are no exits. This is
A necessary precaution.
Look for no dialogue, or for the
Sound of any human voice: we have seen fit
To synchronize this play with
Squealings of pigs, slow sound of guns,
The sharp dead click
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Of empty chocolatebar machines.
We say again: there are
No exits here, no guards to bribe,
No washroom windows.
No finis to the film unless
The ending is your own.
Turn off the lights, remind
The operator of his union card:
Sit forward, let the screen reveal
Your heritage, the logic of your destiny.
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Voor mijn dochter
Kijkend in mijn dochters ogen lees ik net
onder de onschuld van ochtendvlees
verborgen, doodstekens waar zij niet op let.
Koudste winden hebben dit haar doorwaaid, een netwerk
van zeewier knoopte zich om die miniaturen van handen:
het langzame gif van de nacht, minzaam en tolerant,
heeft haar bloed bewogen. Dorre jaren die 'k heb gezien
en die de hare kunnen zijn, verschijnen: vuile, talmende
dood in zekere oorlog, de slanke benen groen.
Of zij, met haat gevoed, geniet van de prikkel
van andermans doodsstrijd; misschien de wrede
bruid van een syfiliticus of een gek.
Deze speculaties verzuren in de zon.
Ik heb geen dochter. Vraag er ook niet om.

For my daughter
Looking into my daughter's eyes I read
Beneath the innocence of morning flesh
Concealed, hintings of death she does not heed.
Coldest of winds have blown this hair, and mesh
Of seaweed snarled these miniatures of hands;
The night's slow poison, tolerant and bland,
Has moved her blood. Parched years that I have seen
That may be hers appear: foul, lingering
Death in certain war, the slim legs green.
Or, fed on hate, she relishes the sting
Of others' agony; perhaps the cruel
Bride of a syphilitic or a fool.
These speculations sour in the sun.
I have no daughter. I desire none.
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Aspecten van Robinson
Robinson kaartspelend in het Algonquin; een dun
blauw licht komt eens te meer neer buiten de blinden.
Grijze mannen in overjassen zijn spoken voorbij de deur geblazen.
De taxi's strepen de hoofdstraten geel, oranje en rood.
Dit is Grand Central, meneer Robinson.
Robinson op een dak boven de Heights; de boten
rouwen als verloren zielen. Water is leisteen, ver beneden.
Tussen geluiden van ijsblokjes vallend in glas beschrijft
een osteopaat, gekleed voor golf, een oude Intourist-tour.
Van hier af sprong de oude Gibbons, Robinson.
Robinson wandelend in het park, in bewondering voor de olifant.
Robinson die de Tribune koopt. Robinson die de Times koopt.
Robinson die zegt: ‘Hallo, ja dit is Robinson. Zondag
om vijf uur? Ja graag. 't Gaat goed. En met jou?’
Robinson alleen in Longchamps, starend naar de muur.
Robinson bang, dronken, snikkende Robinson
in bed met een mevrouw Morse. Robinson thuis;
beslissingen: Toynbee of luminol? Waar de zon schijnt:
Robinson in gebloemde zwembroek, blik op de branding.
Waar de nacht eindigt: Robinson in East Side-bars.
Robinson met tweed-jasje, Schotse schoenen,
zwarte das en oxford-overhemd. Geluidloos
juweliershorloge dat zichzelf opwindt, de aktentas, korte overjas, kleding voor het voorjaar, dit alles bedekking
voor zijn droef, gebruikelijke hart, droog als een winterblad.

Aspects of Robinson
Robinson at cards at the Algonquin; a thin
Blue light comes down once more outside the blinds.
Gray men in overcoats are ghosts blown past the door.
The taxis streak the avenues with yellow, orange, and red.
This is Grand Central, Mr. Robinson.
Robinson on a roof above the Heights; the boats
Mourn like the lost. Water is slate, far down.
Through sounds of ice cubes dropped in glass, an osteopath,
Dressed for the links, describes an old Intourist tour.
-Here's where old Gibbons jumped from, Robinson.
Robinson walking in the Park, admiring the elephant.
Robinson buying the Tribune, Robinson buying the Times. Robinson
Saying, ‘Hello. Yes, this is Robinson. Sunday
At five? I'd love to. Pretty well. And you?’
Robinson alone at Longchamps, staring at the wall.
Robinson afraid, drunk, sobbing Robinson
In bed with a Mrs. Morse. Robinson at home;
Decisions: Toynbee or luminol? Where the sun
Shines, Robinson in flowered trunks, eyes toward
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The breakers. Where the night ends, Robinson in East Side bars.
Robinson in Glen plaid jacket, Scotch-grain shoes,
Black four-in-hand and oxford button-down,
The jeweled and silent watch that winds itself, the briefCase, covert topcoat, clothes for spring, all covering
His sad and usual heart, dry as a winter leaf.

Weldon Kees
vertaling: J. Eijkelboom
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Beschadigd celluloid
Een portret van Weldon Kees

Weldon Kees en Ann Kees, plm. 1954
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‘Hij was niet thuis toen ik hem die avond belde. De volgende dag probeerde ik het
opnieuw. Niemand thuis. Die avond ging ik bij hem langs. Het was er donker en stil,
zelfs van Lonesome, zijn kat geen teken. Een halfvolle fles Jack Daniel's, bladmuziek
met blues op zijn piano. Dostojevski's The devils en Unamuno's Tragic sense of life
lagen bij zijn bed. Bij de telefoon een papiertje met wat krabbels over de baan in
het buitenland waarover ik het met Weldon had gehad. In de wasbak een paar rode
sokken in de week. Zijn koffer stond in de kelder. De enige kleding die ontbrak, was
wat hij die dag aanhad.’
De journalist Michael Grieg was de laatste vriend die Weldon Kees had gezien.
Op zondagavond ging hij bij Kees langs om te drinken op zijn beslissing naar Mexico
te vertrekken. Alles beter dan zelfmoord, een andere optie die Weldon kort daarvoor
had geopperd. Grieg grapte nog: ‘Wat een onzinnige manier van research.’ Onlangs
hadden ze namelijk het plan opgevat een boek samen te stellen over beroemde
zelfmoordenaars. Kees kon er wel om lachen. Drie dagen later werd zijn auto bij de
Golden Gate brug aangetroffen en kon Grieg Kees' ouders informeren over de
waarschijnlijke dood van hun zoon. Waarschijnlijk, want zijn lichaam is nooit
teruggevonden. Moeder Sarah Kees kon het niet geloven dat haar zoon van een
brug zou springen: ‘Hij is nooit een atletisch type geweest.’

Midwest
De verleiding is groot het levensverhaal van Weldon Kees als een biopic te
beschrijven. Vanaf zijn jeugd speelt film een belangrijke rol in zijn leven. Op zijn
veertiende verschijnt er al een filmcolumn van zijn hand in de plaatselijke krant.
Plaatselijk, dat is het welvarende stadje Beatrice in Nebraska waar Weldon op 24
februari 1914 wordt geboren als zoon van John en Sarah Kees. Op school schrijft
en speelt hij al toneelstukken, onder anderen met zijn klasgenoot Arlington Brugh,
de latere Hollywoodacteur Robert Taylor. Na zijn studie aan de universiteit van
Lincoln, Nebraska vertrekt ook Weldon naar Hollywood, in de hoop het daar tot
scenarioschrijver te schoppen.
Een half jaar later, in de zomer van 1936 keert hij onverrichter zake terug. Het is
de tijd van de Grote Depressie en de wereld zit niet te wachten op pas afgestudeerde
kunsthistorici en beginnende schrijvers. Kees heeft dan al een paar korte verhalen
gepubliceerd in onder meer de Prairie Schooner, een lokaal literair tijdschrift met
een landelijk bereik. Kees wordt ondergebracht bij het Federal Writer's Project, waar
hij in een soort Melkert-baan met andere aspirant-schrijvers aan een reisgids voor
Nebraska werkt. Een reisgids voor Nebraska! Zonder twijfel de saaiste staat van de
toch al niet erg bruisende Midwest. Weldon houdt het een jaar vol. Een
bibliothecarissenopleiding in Denver heet onder zulke omstandigheden zelfs een
ontsnapping.
Koud aan de opleiding begonnen kan Kees meteen aan de slag bij de Denver
Public Library. Daarmee verdient hij eindelijk genoeg om Ann Swan, waarmee hij
sedert hun studietijd bevriend is, over te laten komen. Op 3 oktober 1937 trouwen
ze.
In zijn vijf Denver-jaren publiceert Kees tientallen korte verhalen en evenzovele
gedichten in allerlei tijdschriften in Amerika. Maar het zijn vooral de boekrecensies
waarmee hij langzaam maar zeker een naam opbouwt binnen de literaire kringen
van New York. Genoeg bekendheid in ieder geval om tijdens een uitgebreid verblijf
in New York in 1940 zonder de gêne van het beginnend provinciaaltje de literaire
salons te betreden. Het smaakt naar meer. Toch duurt het nog tot 1943 voordat
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Weldon zich echt in New York vestigt. En ondanks de continue stroom publicaties
in belangrijke tijdschriften als Poetry, Partisan Review, The New Republic, en in
aansprekende verzamelbundels als New Directions 1940 en Best American Stories
1941 weigert deze biopic een literaire successtory te worden. Zijn romans Slow
parade en Fall quarter worden door aanvankelijk geïnteresseerde uitgevers op het
allerlaatste moment afgewezen. Pearl Harbor komt tussenbeide. Amerika is in oorlog
en de uitgever ziet plotseling geen markt meer voor een zwierige campus-screwball
als Fall quarter. Ironisch genoeg is Kees, later geroemd als culturele trendwatcher,
nu eens het slachtoffer van de tijdgeest. De roman verschijnt overigens alsnog postuum - in 1990. Het wordt geen bestseller. Ook zijn eerste dichtbundel The last
man doet er ruim twee jaar over om uit te komen. Kees woont dan al in New York.

East Coast
Als Kees in maart 1943 voor een literaire carrière naar New York verhuist, gaat hij
alleen. Zijn vrouw Ann keert terug naar haar geboortestad Douglas, Wyoming. In
brieven aan zijn vrienden in Nebraska geeft hij geen redenen op, hij wil er sowieso
niet te veel woorden aan wijden. Maar een brief van Ann aan hun gezamenlijke
vriend Norris Getty gedateerd 26 januari 1943 geeft aan dat Ann er geestelijk slecht
aan toe is. Bladzijden lang schrijft ze over een stel honden die ze buiten te keer
hoort gaan. Als ze gaat kijken ziet ze in hun bewegingen een betekenisvolle
choreografie. Ze durft de straat niet meer op. Aan het einde van de brief schrijft ze
dat Weldon denkt dat ze dat verhaal van de honden verzonnen heeft, maar dat
ontkent ze.
Ook Kees heeft te kampen met een zwakke geestelijke gesteldheid, zo blijkt na
de dienstkeuring in september van dat jaar. ‘Psychologically unfit for service,’ zo
heet het officieel. In een uitgebreidere diagnose had het waarschijnlijk
manisch-depressiviteit geheten. Nog binnen het jaar zijn Ann en Weldon in New
York overigens weer herenigd.
In het begin van zijn Newyorkse bestaan laat vooral de journalist Kees van zich
horen. Hij schrijft voor alle gezaghebbende bladen en is een tijdje vaste recensent
voor Time, eerst van boeken, later van films. Film gaat een steeds belangrijkere rol
spelen. Zo treedt hij in dienst bij Paramount, waar hij zich toelegt op het schrijven
en samenstellen van ‘Polygoon-journaals’. De lange werkdagen, de hoge druk van
de dagelijkse deadline en de vaak confronterende beelden van oorlogsellende zijn
niet geschikt voor een fragiele geest als Kees; het put hem volledig uit.
In 1947 stopt hij bij Paramount en gaat zelf documentairefilms maken. In 1943
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verschijnt zijn eerste dichtbundel The last man, zijn tweede, The fall of the magicians
verschijnt in 1947. Maar film, journalistiek en poëzie zijn hem niet genoeg. Kees wil
alles. Alles om de leegte van het leven mee te lijf te gaan. In New York wordt op
dat moment school gemaakt in de schilderkunst. Kees raakt bevriend met Willem
de Kooning, Hans Hofmann, Jackson Pollock en Mark Rothko en sluit zich aan als
schilder van het abstract expressionisme. Hij doet mee aan groepsexposities en
krijgt ook een paar keer een solotentoonstelling in bekende galeries uptown New
York. Maar zijn schilderijen worden nauwelijks verkocht.
Op een feestje bij Stephen Spender thuis vraagt Truman Capote hem: ‘Waarom
wil jij geen succes zijn? Ik zie aan je manier van doen dat je geen succes wilt
hebben.’ Maar Kees speelt wel degelijk het klassieke spel van de ambitieuze
kunstenaar. In zijn artikelen schrijft hij als vanzelf onvoorwaardelijk lovend over de
mensen binnen zijn kring, potentiële vijanden van die kring gaat hij op vileine wijze
te lijf. Hij organiseert happenings, met als hoogtepunt in de zomer van 1949 het
Forum 49: een reeks lezingen, debatten en optredens over literatuur, politiek, toneel,
kunst en jazzmuziek in de kunstenaarskolonie Provincetown op Cape Cod,
Massachusetts. Het festival en de feesten na afloop, onder aanvoering van een
uitgelaten Kees op piano, zijn een groot succes. Kees in optima forma. Kees in een
van zijn manische periodes ongetwijfeld. Ook zijn huwelijk met Ann beleeft hier een
hoogtepunt. Vijf jaar later schrijft Kees in een brief aan een vriend: ‘We zijn zestien
jaar getrouwd geweest en veel daarvan was niet zo goed. Jammer dat haar leven
niet een lange zomer op Cape Cod kon zijn, want toen was ze op haar best.’ Toch
is de wat schuchtere, onopvallende Ann ook dan al een alcoholica. Iets wat de
volgende jaren alleen maar erger zal worden.

West Coast
Het laatste jaar in New York is er een van depressies. De Keeses wonen in een loft
in de Lower East Side, dat met geen mogelijkheid warm te stoken is. Wie zijn
gedichten erop naslaat ziet

Weldon Kees (zittend) op opening tentoonstelling, 1949
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dat Kees niet tegen de koude kan. De gedichten staan vol van ijs, sneeuw en kilte.
Kees is nauwelijks meer tot dichten of schilderen in staat. Hij wil weg. De antennes
van trendwatcher Kees vangen vibes op uit San Francisco. Daar schijnt iets gaande
te zijn. Daar kan hij zich opnieuw warmen aan een inspirerende omgeving. Het is
1950.
Ook vanuit San Francisco houdt Kees contact met New York. Hij blijft, zij het minder
frequent, artikelen schrijven voor verschillende bladen. Hij blijft ook schilderen, maakt
collages, en exposeert in beide steden. Zijn gedichten verschijnen nog altijd in de
bekende tijdschriften, maar wederom heeft hij de grootste moeite om een bundel
gepubliceerd te krijgen. Deze derde bundel verschijnt uiteindelijk in 1954 bij een
lokale uitgever. Tot zijn schande moet hij voor de financiering ervan bij zijn ouders
aankloppen.
Zijn geld verdient hij aan projecten met de psychologen Jurgen Ruesch en Gregory
Bateson. Met de eerste maakt hij het boek Nonverbal communication: notes on the
visual perception of human relations. Kees zorgt voor de foto's. Hij blijkt een excellent
fotograaf. Met Gregory Bateson maakt hij gedragswetenschappelijke films. Eén
daarvan, met de weinig pakkende titel Communication and interaction in three
families neemt zoveel tijd in beslag dat Kees hem al gekscherend A meatball named
Expire begint te noemen. Door de samenwerking met Ruesch en Bateson komt
Kees in contact met schizofrenen en andere geesteszieken. Het trekt hem aan en
put hem uit. De filmopnamen van jonge schizofrenen noemt hij te schrijnend voor
woorden.
Als tegengif maakt hij zijn eigen artistieke film: Hotel Apex. Een camera raast rond
in een verlaten hotel, tast er de oppervlakten af en legt het verval vast. Voor de
muziek kiest hij Albert Bergs Concerto for violin, piano and 14 wind instruments.
Voor de korte film Adventures of Jimmy, volgens Kees een ‘grappige film in de geest
van Harold Lloyd’, schrijft hij de muziek.
Als de Newyorkse galeriehouder Lou Pollack hoort dat Kees zich nu ook al als
muzikant en muziekschrijver bezighoudt, schrijft hij in een brief aan Kees: ‘Kon het
niet helpen te glimlachen toen ik over je nieuwste activiteiten las. Componeren en
arrangeren, bedoel ik. Je hebt nu zo'n beetje alle kunsten gehad, behalve één. De
architectuur. Het zou mij niets verbazen een dezer dagen te lezen dat er ergens
een nieuw gebouw van Kees wordt gebouwd.’
Aan de architectuur waagt hij zich niet, anders dan aan de binnenhuisarchitectuur
in zijn gedichten. Meer en meer vormen de interieurs van kamers de setting van
zijn gedichten. Maar zijn grootste liefde dezer dagen is de jazz. Hij raakt bevriend
met de klarinettist Bob Helm (zie het artikel van J. Bernlef in dit nummer) samen
met wie hij een paar dozijn liedjes schrijft. Het komt zelfs tot plannen voor een
muziektheaterstuk Helm's hideaway, maar zoals zoveel van Kees' vele, vele
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plannen in die laatste San Francisco-jaren komt het stuk nooit van de grond.

Amfetaminen
Kees noemt zichzelf ergens de meest veelzijdige kunstenaar van het moment, en
in een kennelijke poging om hierin te volharden, al was het maar om ergens een
superlatief in te zijn, schroeft hij het tempo op. Hij raakt aan de amfetaminen. Hij
heeft een wekelijkse talkshow, Behind the Movie Camera, bij een lokaal radiostation.
Voor het eerst sinds zijn middelbareschooltijd doet hij weer aan toneel. Hij schrijft
de eenakter The waiting room. Vlak voor de première gaat het toneelgezelschap
failliet. Samen met Michael Grieg richt hij een literaire revue op: Poets' Follies. Hij
helpt mee met het opknappen van een oud theatertje om er zelfgeschreven
toneelstukken op te voeren. Het zal er niet van komen. Hij begint een
filmproductiebedrijf waarvoor hij scenario's schrijft. Het leidt allemaal tot niets. Hij
werkt nog wel aan een film over de Golden Gate brug, waarvoor hij het gedicht ‘The
bridge’ van Hart Crane gebruikt. Hart Crane, de dichter die in een bootje de oceaan
op ging en nooit meer is teruggezien. Kees spreekt in 1955 veel over Hart Crane.
Nog vaker komt in zijn correspondentie uit die tijd F. Scott Fitzgerald ter sprake.
Kees voelt zich sterk verwant met deze schrijver, die over de film en de jazz van
Kees' jeugd schreef. Ooit de getalenteerde jonge schrijver, maar al gauw gesloopt
door te veel drank, een slap karakter en een dwaze drankzieke vrouw. Meer nog
voelt Kees zich aangetrokken tot Dick Diver, de hoofdpersoon uit Scott Fitzgeralds
Tender is the night. De charmante, salonfähige en o zo beloftevolle Diver die zichzelf
opbrandt en dan uitdooft, niet langer nodig als persoonlijk begeleider van zijn
aanvankelijk geesteszieke vrouw.
Maar wordt Nicole Diver in Tender is the night steeds stabieler, met Ann Kees
loopt het slecht af. Ze drinkt steeds meer, ze bezwijkt bijna onder de druk van haar
werk aan de psychiatrische kliniek van Berkely University, maar weigert de baan
op te zeggen. ‘Op het pathologische af, zou je kunnen

Charles Richards en Weldon Kees, 1953
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zeggen,’ schrijft Kees ergens in een brief. Ze krijgt paranoïde denkbeelden, durft
th

het huis niet meer uit, wil niemand meer ontvangen. In het weekend van de 4 of
July 1954 gaat het helemaal mis. ‘Ze wist niet goed wie ze was of wie ik was (soms
leek het of ik een van haar broers was), en ze was er heilig van overtuigd dat de
FBI voor de deur posteerde.’ Eenmaal opgenomen gaat het langzaam beter, maar
als ze de kliniek tegen alle adviezen in toch verlaat, besluit Weldon de ene hel voor
de andere te verruilen en van haar te scheiden. Hij is alleen.

Mexico
In juni en juli 1955 lijdt Kees aan hevige depressies. Hij probeert gewoon te blijven
functioneren. Hij schrijft nog twee boekrecensies voor de New Republic, getiteld
‘The interesting lives they lead’ en ‘How to be happy - installment 1053’. De eerste
begint als volgt: ‘Ik neem aan dat iedereen denkt dat zijn leven in zekere zin
interessant is of anders zou het aantal zelfmoordgevallen nog hoger zijn dan het
nu al is.’ In het tweede artikel staat de volgende zin: ‘In onze huidige tijd van
wantrouwen, geweld en onredelijkheid, met al die mensen die zichzelf van het leven
beroven - hetzij letterlijk of symbolisch...’
Op maandagmiddag 18 juli 1955 belt Kees naar vrienden. ‘Ik ga misschien naar
Mexico.’ ‘Nu meteen?’ ‘Ik weet niet.’ ‘In godsnaam, Weldon, ga niet weg zonder
afscheid te nemen.’ ‘Dat doe ik niet.’ Diezelfde middag belt hij een andere vriendin.
‘Wat houdt jou gaande?’ vraagt hij haar.
Als het leven van zichzelf een kale vlakte is en we zijn niet bij machte die te
accepteren zoals ze is, dan kunnen we haar altijd nog vullen met denkbeelden,
overtuigingen en levensdoelen. Weldon Kees heeft die koude vlakte in zijn hoofd
volgebouwd met alle vormen van culturele huisvesting: een bibliotheek, een museum,
filmstudio, foto-instituut, muziekcentrum, een theater. Maar hoe fraai vooral die
bibliotheek ook was vormgegeven, de wind bleef er spoken.
Bronnen:
Robert E. Knoll: Weldon Kees and the midcentury generation (University of
Nebraska Press 1986)
Weldon Kees: Collected poems (University of Nebraska Press 1975)
Weldon Kees: Reviews and essays 1936-55 (University of Michigan Press
1988)
Weldon Kees: Fall quarter (Story Line Press 1990)
www.creighton.edu/NCW/Kees
Serge van Duijnhoven: ‘Het spook van de Amerikaanse poëzie’ (MillenniuM
dec. 1997)
Richard Dekker
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De ambassadeurs
Geen ogen. Geen licht. De ene verkilde en incomplete hand
klauwt naar de plek waar de leuningen waren geweest
of vindt op den duur de gladheid van een wand.
Zweet als een voorhoofd waar waarzeggers de gezondheid van een toerist op zagen,
slaat een zwarte bladzij om. Dit is de manier waarop
we geloven dat we weer leren. Dit is de manier waarop we
iets leren.
Glimlach zonder spiegels naar een punt in de ruimte
bepaald door één scherp perfect landschap in de geest
dat een seconde lang duidelijk blijft, dan faalt
en nooit, waarschijnlijk, weer zo scherp zal zijn.
Slaat een zwarte bladzij om... Leer zonlicht
als je kan: de bodem van de put
draait rond in deze stilte en is donker,
is koud, is al de plaatsen die je nooit gezien hebt,
is alles wat de dokters niet zeiden,
is koud, met water dat neerstroomt langs de zijkant.
Ketens slepen door grind. Er is niets over
dan het verlangen iets te zijn wat je niet bent totaal slecht te zijn geweest, of minder slecht dan je was,
teruggekeerd te zijn precies zoals je wegging
eer de voorbereidingen voor dit donker werden getroffen.
De lippen te vinden om te zeggen: ‘Het was tenminste een leven.’
De mannen zonder benen op stadstrottoirs haasten zich
op wielen van rolschaatsen; en wat zij weten
verschrompelt de papieren bloemen bij hun genitaliën.
Het is een warme ochtend. Dit maakt deel uit van de wereld.
Er moeten opnieuw overwinningen en nederlagen onderscheiden worden.
Is dit alles? Is dit de manier waarop we iets
leren? Dit is de manier waarop we leren.

The ambassadors
No eyes. No light. The one chilled and imperfect hand
Claws at the spot where banisters had been,
Or finds, eventually, the smoothness of a wall.
Sweats like a brow where palmists viewed a tourist's health,
Turns a black page. This is the way
We believe we learn again. This is the way we learn
Something.
Smile without mirrors at a point in space
Defined by one sharp perfect landscape in the mind
That holds its focus for a second and then fails,
And will not, ever, probably, be quite so sharp again.
Turns a black page... Learn sunlight
If you can: the bottom of the pit
Whirls in this quiet and is dark,
Is cold, is all the places you have never seen,
Is everything the doctors did not say,
Is cold, with water running down the sides.
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Chains drag through gravel. Nothing is left
But the desire to be something you are not To have been wholly evil or less evil than you were,
To have returned exactly as you left
Before the preparations for this darkness were arranged.
To find the lips to say, ‘At least it was a life.’
The legless men on city sidewalks hurry by
On wheels of rollerskates; and what they know
Shrivels the paper flowers, near their genitals.
It is a warm morning. This is part of the world.
There are the victories and the defeats to redistinguish.
Is this all? Is this the way we learn
Something? This is the way we learn.
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Dodenmars
Onderaan de bunker, waar de stank van kerosine
het huwelijksritueel aangaf, branden leider en hoer,
gebrekkig aanmaakhout zelfs in de wind, weer verder.
Iemand in uniform neuriet Brahms. Bedienden bereiden verhalen
van ooggetuigen voor als de nacht valt, als rokende kolen
laarzen verwachten op het steen, de bezettingstroepen. Huil ministers.
Diep in de ondergrond van de Kyffhauser bergen
snurkt de Heilige Romeinse Keizer door in een slaap
die zeven eeuwen verduurt. Zijn lange rode baard
groeit door de tafel tot aan de vloer. Hij beweegt even.
Ver in het labyrint rommelt laag de donder en sterft weg.
Tril en lig stil. Is Hitler nu in de Himalaya?
We zijn in Cleveland of Sioux Falls. De architectuur
lijkt op Omaha, de lucht binnengepompt vanuit Düsseldorf.
Koude regen druipt maar door net buiten de tralies. De testikels
barsten open op de tafel als de commissaris
de tang openschroeft, zijn handschoenen uitdoet, Isvestia
neerlegt. (Oude saboteurs, gecontroleerd door Trotsky's
intrigerende en onoverwonnen geest, bedreigen Novgorod nog steeds.)
- En niet ver van de groeven worden die botten van ons,
verbrand, gebleekt en splinterend, opgeschept, klaar voor de velden.

Dead march
Under the bunker, where the reek of kerosene
Prepared the marriage rite, leader and whore,
Imperfect kindling even in this wind, burn on.
Someone in uniform hums Brahms. Servants prepare
Eyewitness stories as the night comes down, as smoking coals await
Boots on the stone, the occupying troops. Howl ministers.
Deep in Kyffhauser Mountain's underground,
The Holy Roman Emperor snores on, in sleep enduring
Seven centuries. His long red beard
Grows through the table to the floor. He moves a little.
Far in the labyrinth, low thunder rumbles and dies out.
Twitch and lie still. Is Hitler now in the Himalayas?
We are in Cleveland, or Sioux Falls. The architecture
Seems like Omaha, the air pumped in from Düsseldorf.
Cold rain keeps dripping just outside the bars. The testicles
Burst on the table as the commissar
Untwists the vise, removes his gloves, puts down
Izvestia. (Old saboteurs, controlled by Trotsky's
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Scheming and unconquered ghost, still threaten Novgorod.)
- And not far from the pits, these bones of ours,
Burned, bleached, and splintering, are shoveled, ready for the fields.
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Een eind bij de zee vandaan
Voor Ernest Brace
‘En toen de zeven donderslagen gesproken hadden, wilde ik het
opschrijven, maar ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: Verzegel
hetgeen de zeven donderslagen gesproken hebben en schrijf het niet
op.’ Openbaringen 10:4
Dat vlot dat we in elkaar zetten, onder het water,
was precies goed: toen hij wandelde, donker tegen de lucht,
met wapperend gewaad,
was het alsof de onstabiele golven zijn slanke
en ongeschonden voeten droegen. De meeuwen vlogen over,
vallend, schreeuwend alleen; gerafelde flarden wolk
dreven in balken langs de zon. Daar op de kust
was de reactie van de menigte onverwijld. Hij
ging er goed mee om, vond ik - het schrijden, de houding van het hoofd, prima.
Lange stroken licht lagen verblindend op de golven.
En toen wisten we dat ons werk de moeite waard was geweest:
het dagenlange zagen, het in elkaar zetten, al die spijkers,
de vermoeiende repetities, overwegingen wat de uitvoering betreft.
Maar als je een wonder wilt, moet je er ook voor werken,
je plannen zorgvuldig voorbereiden en de menigte
net een stap voor zijn. Verslag uitbrengen over een wonder
is een puur genoegen; maar er een in elkaar zetten vereist
tact, verbeelding, een speciaal talent voor het karwei
dat niet iedereen heeft. Een wonder betekent, kortom, werk.
- En nu zijn er die komen zeggen dat wonderen
niet datgene waren waar we op uit waren. Maar wat
is er anders? Welke andere hoop heeft het leven in petto
dan het wonderbaarlijke, de bekwame en geduldige
uitvoering, het teamwerk, alle pijn en moeite die elk wonder kost?
Zieners die hun bed doorwoelen, achtervolgd en geradbraakt
door vragen over Messianisme en eschatologie,
zijn als de mist die 's avonds opkomt, en komen,
misschien, tot iets wat nog minder is. Ernstige supernaturalisten,
toegewijde gelovigen,
ondergaan de extase (voor wat het is) maar niet
onze extase. Wij hadden het zelf gemaakt. Toch, soms,
als de stortvloed van die tijd
terugstroomt, verbaas ik mij over onze moed
en onze ondernemingszin. Het was alsof de wereld
één donker wordende, verlaten zaal was geweest
waar rijen onaangestoken kaarsen stonden; en wij kwamen
niet zozeer uit liefde, of hoop, of zelfs verering, maar
uit angst voor de dood, kwamen met onze aanstekers
en zagen de kaarsen een voor een oplichten, vlammen
tegen de lange nacht van onze angst. We dachten
dat we nooit konden doodgaan. Nu ben ik minder zeker.
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- De reiziger op de vlakte kan de bergen zien
op afstand; dan verliest hij ze uit het zicht. Zijn weg
windt zich door de valleien; dan, als een pad zich plotseling afbuigt,
staan de pieken naakt voor hem; ze zijn iets anders
dan wat hij beneden zag. Ik denk nu aan het vlot
(voor mij op de een of andere manier het toppunt van de hele zaak)
en alle verwachtingen van die dag, maar ook aan de grot
die we volstopten met brood, de geheime bijeenkomsten
in de heuvels, de nepmoordenaars ingehuurd voor de laatste achtervolging,
het zorgvuldig opvoeren van de genezingen, de omgekochte officials,
de kleding van de engelen, vlekkeloos in elkaar genaaid,
de medicijnen die werden toegediend achter de steen,
die ultieme wolk, zo volmaakt, en zo opportuun.
Ik heb nooit geweten wie al dat bloed voor elkaar kreeg.
De dagen lengen. Het was lang geleden.
En ik ben gekomen op dat punt bij het afslaan van het pad
waar de pieken oneindig zijn - hoornvormig en schilferig, verstopt met doorns.
Maar zelfs hier weet ik dat ons werk de kosten waard was.
Wat wij hebben laten gebeuren kan niemand ons afnemen.
Het leven biedt geen wonderen aan, ongelukkigerwijs, en heeft hulp nodig.
Niets zal het zelfde zijn als het eens was,
zeg ik tegen mezelf. - Het is donker hier op de piek, en het wordt steeds donkerder.
Het lijkt erop of ik een soort extase onderga.
Was het zonlicht op de golven die dag? De nacht valt.
En nu lijkt het water ver weg, irreëel, en misschien is het dat ook.
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A distance from the sea
To Ernest Brace
‘And when the seven thunders had uttered their voices, I was about to
write: and I heard a voice from heaven saying unto me, Seal up those
things which the seven thunders uttered, and write them not.’ Revelations,
X, 4
That raft we rigged up, under the water,
Was just the item: when he walked,
With his robes blowing, dark against the sky,
It was as though the unsubstantial waves held up
His slender and inviolate feet. The gulls flew over,
Dropping, crying alone; thin ragged lengths of cloud
Drifted in bars across the sun. There on the shore
The crowd's response was instantaneous. He
Handled it well, I thought - the gait, the tilt of the head, just right.
Long streaks of light were blinding on the waves.
And then we knew our work well worth the time:
The days of sawing, fitting, all those nails,
The tiresome rehearsals, considerations of execution.
But if you want a miracle, you have to work for it,
Lay your plans carefully and keep one jump
Ahead of the crowd. To report a miracle
Is a pleasure unalloyed; but staging one requires
Tact, imagination, a special knack for the job
Not everyone possesses. A miracle, in fact, means work.
- And now there are those who have come saying
That miracles were not what we were after. But what else
Is there? What other hope does life hold out
But the miraculous, the skilled and patient
Execution; the teamwork, all the pain and worry every miracle involves?
Visionaries tossing in their beds, haunted and racked
By questions of Messiahship and eschatology,
Are like the mist rising at nightfall, and come,
Perhaps, to even less. Grave supernaturalists, devoted worshippers
Experience the ecstasy (such as it is), but not
Our ecstasy. It was our making. Yet sometimes
When the torrent of that time
Comes pouring back, I wonder at our courage
And our enterprise. It was as though the world
Had been one darkening, abandoned hall
Where rows of unlit candles stood; and we
Not out of love, so much, or hope, or even worship, but
Out of the fear of death; came with our lights
And watched the candles, one by one, take fire, flames
Against the long night of our fear. We thought
That we could never die. Now I am less convinced.
- The traveller on the plain makes out the mountains
At a distance; then he loses sight. His way
Winds through the valleys; then, at a sudden turning of a path,
The peaks stand nakedly before him: they are something else
Than what he saw below. I think now of the raft
(For me, somehow, the summit of the whole experience)
And all the expectations of that day, but also of the cave
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We stocked with bread, the secret meetings
In the hills, the fake assassins hired for the last pursuit,
The careful staging of the cures, the bribed officials,
The angels' garments, tailored faultlessly,
The medicines administered behind the stone,
That ultimate cloud, so perfect, and so opportune.
Who managed all that blood I never knew.
The days get longer. It was a long time ago.
And I have come to that point in the turning of the path
Where peaks are infinite - horn-shaped and scaly, choked with thorns.
But even here, I know our work was worth the cost.
What we have brought to pass, no one can take away.
Life offers up no miracles, unfortunately, and needs assistance.
Nothing will be the same as it once was,
I tell myself. - It's dark here on the peak, and keeps on getting darker.
It seems I am experiencing a kind of ecstasy.
Was it sunlight on the waves that day? The night comes down.
And now the water seems remote, unreal, and perhaps it is.

Weldon Kees
vertaling: J. Eijkelboom
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Dit is Grand Central, meneer Robinson
Over de poëzie van Weldon Kees

Weldon Kees, 1949

De wereld die Weldon Kees in zijn gedichten laat zien is er een van verlaten stranden,
kaalgevreten velden, instortende gebouwen en koude, nachtelijke kamers verlicht
door een onheilspellende maan. De lucht is vergiftigd of ‘doorzwaveld’, het licht
verblindend of bevroren. Schijnt de zon, dan kruipen astmatische bulldogs over
verwaarloosde gazons, schuifelen slechtgemanierde geesten verveeld in het rond
en ligt een afgezaagde Christus op de keldervloer te wachten: Tot op heden is hij
niet opgestaan.
Het is een weinig hoopvolle wereld waarin veel, zo niet alles op het punt staat
mis te gaan. De huizen worden aan hun lot overgelaten, scheuren in de muren
groeien gestaag en de kwade geesten krijgen meer en meer de macabere touwtjes
in handen. Als er geen gevaar dreigt, dan is dat alleen wanneer Weldon Kees zijn
blik richt op de sporen die overblijven nádat de ramp zich heeft voltrokken. De
geliefde is vertrokken en komt niet terug. De hond heeft het blaffen opgegeven, de
eenzaamheid is groter dan ooit.
Je kan je afvragen waarom je over dit soort ellende wil lezen, maar het antwoord
is simpel. Weinig dichters hebben voor iedereen herkenbare begrippen als angst,
onmacht en zinloosheid zo beeldend en zo ruimtelijk onder woorden gebracht als
Weldon Kees. Zijn gedichten creëren de interieurs en de landschappen waarin
wanhoop en uitputting zich thuis voelen zodat zij even, voor de duur van het gedicht,
zichtbaar en daardoor iets minder bedreigend worden. Ruimten waarin een bittere,
sarcastische Kees verdwaasd rondloopt, zich afvragend waarom al die andere
mensen toch doorgaan met hun vastgeroeste gesprekken en hun afgeleefde
herinneringen, wreed, verachtelijk, als naakt bot.
Angst voor wat komen gaat, onmacht ten aanzien van wat het heden brengt en
een overheersend gevoel van leegte voortkomend uit het besef dat niets, maar dan
ook niets zin heeft. En als er al iets zin lijkt te hebben dan is het zo vluchtig als de
warmte die we soms in een droom denken te voelen. Alles is een illusie, maar een
schrijver die dit overtuigend formuleert verkleint voor een enkel moment de
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eenzaamheid van de lezer. Hij formuleert wat de lezer bij zichzelf al jaren voelt en
zelfs als de lezer niet direct begrijpt wat hij leest kan hij toch in het gedicht een
verwante geest herkennen. Schrijver en lezer sluiten zo een kortstondig verbond.
Beiden weten dat er geen werkelijke hoop is en dat de dood overal op de loer ligt,
maar de enig mogelijke troost is de troost dat dit vreselijke besef een
gemeenschappelijk besef is.
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For my daughter
Neem bij voorbeeld het even schitterende als schrijnende ‘For my daughter’ (zie
pagina 8). Het is een van de eerste gedichten uit The last man, Kees' debuutbundel
uit 1943. Misschien is het wel het eerste gedicht waarin Kees zijn eigen unieke stem
laat horen, vrij van voorbeelden en modernistische leermeesters. Het is een op het
oog keurig sonnet van veertien regels met, zoals het hoort, een wending na de
eerste zes (na een uitvoerige beschrijving begint hij vanaf regel zeven zijn
bespiegeling) en met een strak schema van mannelijk eindrijm (in het Engelse
origineel, niet in de vertaling). Wie zich niet laat afschrikken door deze gesloten
vorm leest een gedicht waarin de woede en de haat nietsontziend door de regels
stormen.
Kees toont in dit gedicht het afschuwwekkende beeld van een jong menselijk
wezen dat in staat wordt geacht voor continuïteit te zorgen (door zichzelf én door
eventuele kindskinderen). Maar wat blijkt, de dood is voortdurend en overal aanwezig:
onder het ochtendvlees, in het verfomfaaide haar, in het bloed dat verduisterd is
door het langzame gif van de nacht. Hoe klein ze ook nog is met haar miniaturen
van handen, het hele wezen van de dochter is van verval vervuld. Alleen al het idee
van nageslacht lijkt een gotspe. De enige voortgang die de dochter bewerkstelligt
is het in leven houden van de kwade geesten die zich, uit wraak of uit jaloezie, in
haar jonge lichaam genesteld hebben: misschien de wrede/bruid van een syfiliticus
of een gek.
Deze uitermate pessimistische en fatalistische benadering krijgt een opmerkelijk
tegenwicht in de een na laatste regel: Deze speculaties verzuren in de zon. Wat
verzuurt verdwijnt, maar is de zon niet het laatste redmiddel dat leven brengt en
kwade fantasieën verdrijft? Is de zon niet in staat om te laten zien dat zijn dochter
gewoon een prachtig en gezond kind is? Misschien, maar misschien ook niet. De
zon zou hier ook wel eens de grote boosdoener kunnen zijn die iedere illusie, goed
of kwaad, als sneeuw laat verdwijnen. Geen leven maar leegte: Ik heb geen dochter.
Vraag er ook niet om. Zo luidt de schokkende slotregel en even vraag je je af
waarmee een mens beter af is. Met een dochter die met haat gevoed, geniet van
de prikkel/ van andermans doodsstrijd of met helemaal geen dochter. Wat is erger,
pijn of leegte?
De dood als een levend, voortwoekerend kwaad dat voortdurend aanwezig is en
dat knabbelt aan ieder wezen dat denkt te leven. Wellustig, wreed, melancholisch,
als een showmaster, als een haatdragende dochter, als een synoniem voor de
leegte in een kamer nadat de bewoner met onbekende bestemming is vertrokken.
In bijna ieder gedicht van Kees komt de dood naar voren, als een gedachte, een
verlangen, als een sprong van een brug op het eind van de nationale feestdag.

Subtitle
Het allereerste gedicht dat Kees in 1937 publiceerde in het tijdschrift Signatures en
dat zes jaar later als een proloog zijn eerste bundel opende, ‘Subtitle’ (zie pagina
7) voorspelde al niet veel goeds: Wij presenteren voor u vanavond/een film van de
dood... en even verder wij achtten het raadzaam/ deze voorstelling te synchroniseren
met/gegil van varkens, langzaam geluid van vuurwapens,/ de scherpe droge klik/
van lege snoepautomaten.
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Hier is de dood nog slechts een film. Weliswaar een horrorfilm, maar toch. De
dood zit nog niet in de bloedbanen, hij is een projectie van het onderbewustzijn,
een film die doorgaat zolang de kijker leeft: Geen slot aan de film, tenzij/ het uw
eigen einde is. Wat niet wegneemt dat het scherm het laatst lacht: laat het scherm
uw erfdeel/ onthullen, de logica van uw bestemming.
Het is een lichtelijk intimiderend gedicht omdat Kees de lezer in de directe rede
aanspreekt. Hij vertelt wat hem te wachten staat, een film als een voorbestemd
leven vol machteloosheid en afhankelijkheid. Wie nog iets te zeggen denkt te hebben,
wordt iedere illusie ontnomen: Wij zeggen opnieuw: er zijn hier/ geen uitgangen...
De toon van het gedicht is ongenuanceerd, in zekere zin puberaal en het effect is
te zwaar. Maar het beeld staat als een huis. Hier is dan ook geen puber maar een
dichter aan het woord. Een man die iets te zeggen heeft, al is het op dit moment
nog meer schreeuwen dan spreken.
De grap is wel dat Kees geen enkel beeld van deze levensfilm beschrijft. Hij
beschrijft de situatie, de zaal, het publiek en ook het geluid bij de film, maar daar
blijft het bij. Niet één beeld. Zo ontstaat de verleiding om alle gedichten die Kees in
de hiernavolgende zeventien jaar van zijn dichters-loopbaan geschreven heeft, te
beschouwen als de in deze proloog ontbrekende beelden. ‘Subtitle’ niet alleen als
de ondertitel bij de horrorfilm van het leven, maar ook bij de diepzwarte beelden
van zijn poëzie.

Robinson
Na The last man verscheen in 1947 The fall of the magicians dat opent met het
prachtige ‘Eight variations’. Een reeks van acht sonnetten waarin Weldon Kees een
andere, meer melancholische woede aan het woord laat. Het zijn geen gemakkelijke
gedichten, maar wie leest en herleest komt in een ongekende wereld terecht. Kees
is in deze gedichten op het hoogtepunt van zijn poëtisch kunnen en toont zich een
meester in het geconcentreerd en betekenisvol stapelen van beelden. Deze keer
spreekt hij niet de lezer toe, maar een verdwenen geliefde, dwingend en dreigend:
Is dit, mijn huis, de middeleeuwse hel/ waarop je gesteld raakte op de rand van het
graf, jaren her,/ nadat een dozijn andere hellen zich hadden opgebrand,/ of zijn wij
hier het vagevuur? Zo niet,/ dan maak jij het ervan. Ik geef je tot vanmiddag de tijd.
Antwoord blijft uit, de geest zwijgt en de geliefde komt niet terug. De eenzaamheid
die hierop volgde bracht Kees onder woorden in de vier zogenaamde
‘Robinson’-gedichten. De figuur van Robinson kan gezien worden als een uitwerking
van Kees' idee van ‘the last man’ en is daarnaast uiteraard gebaseerd op de
Robinson Crusoe van Daniel Defoe. Alleen heeft deze Robinson geen Vrijdag en
is zijn eiland
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een New Yorks appartement: Dit zijn de kamers van Robinson./ Gebleekt, flets en
kleurloos dit licht, als vonden/ al de vernevelde dageraden van het voorjaar/ hier
een toevluchtsoord, misschien voor Robinson alleen,// die slaapt.
De aanwezigheid van Robinson is bijna transparant en is misschien het best te
omschrijven als een oefening in afwezigheid. Robinson is niet veel meer dan zijn
omgeving en wie hem wil leren kennen richt bij voorkeur zijn blik op de muren, de
gordijnen, het bed, de ingekleurde foto van Robinsons eerste vrouw. Zij getuigen
van Robinsons aanwezigheid en Zij zouden de kamer vullen als Robinson
binnenkwam. Niet Robinson zelf zou de kamer vullen, nee, het zijn de dingen die
op dat moment betekenis krijgen en tot leven komen. Maar voor het zover is zwijgt
alles, ook De pagina's in het boek zijn blanco,/ de boeken die Robinson gelezen
heeft. Alles lijkt de adem in te houden en op de terugkomst van Robinson te wachten,
zelfs de hond is het blaffen verleerd. De stilte kent echter één uitzondering: De hele
dag rinkelt de telefoon. Het zou Robinson kunnen zijn/ die belt. Hij gaat nooit als hij
er is.
Twee regels die op magistrale wijze de vicieuze cirkel van een in eenzaamheid
vastlopend bestaan laten zien. Het zijn niet voor niets de meest geciteerde
Kees-regels. In het in deze Passionate opgenomen tweede Robinson-gedicht,
‘Aspecten van Robinson’ (zie pagina 9), beschrijft Kees het leven van Robinson als
was het een verzameling foto's: Robinson wandelend in het park, in bewondering
voor de olifant./ Robinson die de Tribune koopt. Robinson die de Times koopt./
Robinson die zegt ‘Hallo, ja dit is Robinson. Zondag/ om vijf uur? Ja graag. 't Gaat
goed. En met jou?’/ Robinson alleen in Longchamps, starend naar de muur.
Het effect van deze opsomming is dat Robinson tot een pop wordt gereduceerd.
Hij is overal inzetbaar, doet alles wat er van hem verwacht wordt en verbergt zijn
hart, droog als een winterblad zorgvuldig achter een masker met een tweed-jasje,
Schotse schoenen,/ zwarte das en oxford-overhemd. Zelfs een dronken, snikkende
Robinson/ in bed met een mevrouw Morse weet de lezer niet te overtuigen van zijn
levensvatbaarheid.
In het derde Robinson-gedicht, ‘Robinson thuis’, droomt Robinson dat hij verandert
in een Nauwlettende geleerde, reiziger,// of ruig-bebaarde figuur hurkend in een
grot,/ een scherpe sluipschutter op de barricaden,/ een kluizenaar in catacomben,
een befaamde losbol,/ een bedelaar op straat, de vertrouweling van pausen.
Robinson valt hier ten prooi aan zijn eigen verbeelding. Naarmate hij zich meer en
meer met zijn omgeving gaat identificeren (eerst waren het nog alleen maar
voorwerpen, nu zijn het ook de zwervers op straat), raakt zijn eigen identiteit steeds
verder in verval. Het is natuurlijk verleidelijk om hier een parallel met Kees' eigen
levensloop en zelfverkozen einde te zien (zie het biografische artikel van Richard
Dekker, elders in dit nummer), zeker als Robinson verzucht: Er is iets in dit
gekkenhuis dat ik symboliseer -/ deze stad - nachtmerrie-zwart -.
Maar dit zou de gedichten geen recht doen. Als Kees zo afwezig als Robinson
was geweest, had hij moeilijk deze gedichten kunnen schrijven. Je kan hoogstens
zeggen dat de Robinson-gedichten voorspellend zijn geweest, in die zin dat ook
Kees geestelijk desintegreerde (mede te wijten aan een verslaving aan amfetaminen)
alvorens in het niets te verdwijnen. Maar dat is achteraf gepraat. Misschien heeft
Kees zijn eigen verdwijning nog even kunnen uitstellen door Robinson te creëren
en door zo ‘afwezigheid’ tot een thema in zijn poëzie te maken.

Een stille stad
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Weldon Kees heeft tijdens zijn leven drie dichtbundels gepubliceerd met in totaal
zo'n 125 gedichten. Al is het niveau niet altijd even hoog (zeker in zijn laatste bundel
raakt Kees regelmatig het spoor bijster in zijn grenzeloze beeldenstroom), ieder
gedicht vertoont het unieke stemgeluid van Kees. Drie bundels lijkt misschien ook
niet veel, maar voor een man die zich naast de poëzie met bijna alle denkbare
disciplines bezig hield is zijn productie nog altijd niet gering.
Vaak is er op gewezen dat geen enkel gedicht van Kees ‘foutloos’ is. Volgens de
regelen van de dichtkunst zou er op ieder vers wel iets aan te merken zijn. Nog
afgezien van de vraag of dit waar is, valt er veel te zeggen voor de kracht, de
noodzaak en de energie die het hart vormen van het gehele oeuvre. Perfectionisme
is ook niet alles. Zeker als je het gevecht met de leegte aangaat zoals Kees heeft
gedaan en er op gebrand bent om in de eerste plaats een levend gedicht te maken.
Waarom Kees (en met hem vele andere dichters) gedichten schreef heeft hij
schitterend verwoord in een van zijn tijdens zijn leven ongepubliceerde verzen, ‘To
build a quiet city in his mind’. Het is een moeilijk te vertalen sonnet waarin Kees het
bouwen van een stille stad in de geest omschrijft als een alles bepalende wens,
een single overwhelming wish. Het is deze wens die Kees zijn leven lang heeft doen
schrijven, schilderen en componeren. Een behoefte die zich moeilijk laat bevredigen
want altijd staat er te veel wind en zijn er Obstructions one might overlook in haste:/
The ruined structures cluttering the past. Daarom is het een klus die langzaam
geklaard moet worden en waar men zijn hele leven aan werkt, Crawling as though
through endless corridors, op de hoede voor deuren die achter je rug in het slot
vallen en voor hurricanes of time.
Wat er dan uiteindelijk tot stand komt is een stille stad, een in de geest verstilde
stad, een plek waar de maker zich relatief veilig en welkom voelt. Een tegenbeeld
van die verdoemde en door Kees zo vervloekte Amerikaanse samenleving. Een
schuilplaats die niemand hem kan afnemen, with trees that shade/ When all the
other cities die and fade.
Peter Swanborn

Passionate. Jaargang 8

22

Robinsonische beelden
All day the phone rings. It could be Robinson
Calling. It never rings when he is here.
Weldon Kees

1.
Wie over mij vertelt, maakt mij tot wat bleef;
een stuk of wat verhalen, elkaar overlappend,
aanvullend, tegensprekend, afbrekend.
Ondertussen speel ik verstoppertje in dat
landschap van mijn geboorteplaats met haar
tuintjes, de oranje maan en het portaallicht.
De slopers hebben het overgenomen hier.
De wind trekt inmiddels in mijn slaapkamer
het behang van de muren. Over enkele dagen
worden ze geslecht. De deuren zijn al weg.
Zoek je me daar nog? Dan zul je me niet vinden.
Ik ben veranderd in een beeld dat je bijbleef:
een hemel van meeuwen wellicht, een vuurtoren,
zwart tegen de lucht. Of zie je dit toch anders?

2.
Ik zou graag antwoord geven
maar het heeft weinig zin
te spreken tegen een portret,
een lege spiegel zo je wilt.
Ik herinner me hoe eens,
terwijl ik in de kamer zat,
de deur openging en er
niemand binnenkwam.
Toch snoof ik die bekende
geur die zo zielsveel jou
aankondigde. Voor de vorm
had je er van mij mogen zijn.
Ik moest me tevredenstellen
met die foto achter glas
waarop jij zo opvallend
afwezig in de camera keek.
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3.
Als de telefoon niet gaat dan moet je weten,
ik ben het, altijd aanwezig nog, vanuit een oord
dat niet te bereiken is, niet eens te traceren.
Maar neem de hoorn eens op en luister
naar het geluid van de geestdodende sirene,
dat monotone alarm dat klinkt als jij het wilt.
Hoor dat er woorden ruisen tussen de tonen,
onduidelijk gefluister op een andere lijn.
Wie zouden dat kunnen zijn, moet je denken.
Dat wij dat zijn moet je denken, sprekend
van geluk en over waar dat te vinden. Een van ons
heeft een suggestie. Ik dan maar, als jij dat wilt.
Ik hield me aan mijn woord, sprak door, nadat jij
voor de laatste maal ons gesprek had afgebroken.

Ronald Ohlsen
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Humpty Dumpty als zanger
Als ik aan Weldon Kees denk zie ik iemand weerkaatst in een versplinterde spiegel.
Kees was een man van twaalf ambachten en dat dertiende ongeluk: de sprong van
de Golden Gate Bridge in San Francisco, die hem zijn mythische faam heeft bezorgd.
Alhoewel Kees vooral bekend is gebleven als dichter van een handvol ijzersterke
en beangstigende verzen, schreef hij ook romans, korte verhalen, artikelen over de
meest uiteenlopende onderwerpen voor een aantal tijdschriften; hij schilderde en
was bevriend met Hans Hofmann en Franz Kline, en Willem de Kooning met wie hij
zijn abstract expressionistische doeken in Newyorkse galeries gedurende de jaren
vijftig exposeerde. Verder maakte hij films en fotografeerde hij. En last but not least
was hij jazzpianist en songwriter. Hij was een veelzijdig kunstenaar en dat was
tegelijk zijn tragiek: hij excelleerde in een groot aantal disciplines zonder ergens
werkelijk de top in te bereiken. Kees was een man gedreven door depressies en
een enorme ambitie. Uit alles wat hij maakte spreekt de wil een spreekbuis voor
zijn tijd te zijn, een tijdperk dat hij in apocalyptische termen beschreef en waarin zijn
persoonlijke lot en dat van de wereld nauw met elkaar verweven waren.
Kees was een typisch Amerikaanse kunstenaar in de zin dat hij uitingen van lage
en hoge cultuur moeiteloos met elkaar verbond. Hij schreef over Strawinski, maar
ook over jazz. De paar stukken die hij over jazzmuziek schreef voor The New
Republic en die herdrukt zijn in het boek Reviews and Essays, 1936-55 getuigen
van grote kennis van de traditionele jazzmuziek zoals hij die als jongeman had leren
kennen: ragtime, New Orleans jazz en de jazzstijl die als Chicago jazz de
geschiedenis is ingegaan. Swingorkesten vond hij al verwaterde jazz en voor bebop
kon hij

helemaal geen waardering opbrengen, hij betwijfelde zelfs of dat nog wel jazz was.
Ach ja, Weldon Kees was ook maar een kind van zijn tijd. Zijn grootste jazzheld was
Jelly Roll Morton en iets in zijn stijl van pianospelen verwijst ook naar de muziek
van Morton, al beschikte Kees over een beperkte techniek.
Nog niet zo lang geleden is er in Amerika in een oplage van 500 exemplaren een
cd verschenen met opnamen die Kees als pianist en zanger samen met de klarinettist
Bob Helm maakte. De opnamen dateren uit de jaren vijftig en werden bij Kees of
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Helm thuis in San Francisco opgenomen. Het zijn typische amateuropnames, de
geluidskwaliteit is niet optimaal, maar het is natuurlijk van groot belang dat we nu
met eigen oren kunnen horen wat we voordien alleen uit geschriften en foto's wisten:
Kees was ook jazzmuzikant en trad regelmatig op.
Op de cd Holiday Rag staan 17 nummers, gespeeld en gezongen door Helm en
Kees. De meeste composities zijn van Helm, die als professioneel musicus bij de
revivalband van Turk Murphy speelde; de woorden zijn steeds van Kees. Toch zijn
de composities van Kees zelf, ‘Holiday Rag’, ‘Coastline Rag’ en popliedjes als ‘Pick
up the pieces’ en ‘Spring didn't come this year’ het interessantst.
Kees had Helm ontmoet tijdens een optreden van de band van Turk Murphy en
de twee mannen raakten al spoedig bevriend. Helm kwam een keer bij Kees met
het verzoek lyrics bij een song van hem te schrijven en zo kwam de samenwerking
tot stand die we nu op de cd kunnen beluisteren.
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Behalve de twee rags, in een slepend tempo gespeeld, staan er wat bluesjes op en
een aantal popsongs. Kees droeg de cultuur van de Amerikaanse song, zoals die
in de periode 1925 tot 1935 tot ontwikkeling kwam, een warm hart toe. Behalve de
vaak prachtige melodieën van mensen als Rodgers en Hart, Gershwin, Cole Porter
en Hoagy Carmichael blonken die liedjes ook uit door hun spitsvondige teksten met
veel verwijzingen naar de sociale actualiteit van dat moment. Die spitsvondige
teksten waren een vereiste om de zangers en zangeressen in de Broadway revues
het publiek te laten vermaken. Toen de songindustrie zich naar Hollywood verplaatste
was het gedaan met die cultuur, iets wat Kees meermalen signaleerde en betreurde.
De vraag is natuurlijk of Kees' liedteksten ook iets te maken hebben met zijn
gedichten. Qua atmosfeer is dat zeker het geval. Veel van Kees' poëzie bevat
elementen van light verse en talloze verwijzingen naar de literaire en sociale
actualiteit. Kennelijk was directe aanspreekbaarheid en herkenning door het publiek
voor hem belangrijker dan onsterfelijke roem. Hij schreef voor het moment. In de
liedteksten maakt hij veel minder gebruik van zijn surrealistische beeldvermogen,
de liedjes zijn gewoner dan de gedichten, maar ze ademen dezelfde nauwelijks
verholen wanhoop. In de ballad ‘Spring didn't come this year’ zingt Kees met zijn
warme tenorstem Darkness is where I go en dat zou een regel uit een van zijn
gedichten kunnen zijn.
Kees noch Helm waren echte zangers. Ze wilden grappig en lichtvoetig zijn, ‘witty’.
En dat zijn ze. Kees kan prachtig sarcastisch zingen over een snobistische
jongedame in ‘Culture vulture Lucy’, de mannenverslindster die ook lange gedichten
schrijft. Helm weeft eenvoudige patronen achter de sprekende/zingende Kees die
een zelfportret lijkt te geven in zijn liedje ‘Pick up the pieces’, waarin hij zichzelf met
Humpty Dumpty vergelijkt. Net als het van de muur gevallen ei zingt hij: I cannot be
put together again.
Misschien dat het muzikale samenzijn van de twee als een grapje begonnen is,
uit brieven van Kees blijkt dat hij ook op het terrein van het schrijven van songs
meer ambities had dan het spelen tussen de schuifdeuren alleen. Vergeefs probeerde
hij zijn liedjes aan muziekuitgeverijen te verkopen, om vast te moeten stellen dat
de uitgevers in de jaren vijftig geen muziek meer konden lezen en alleen maar naar
bandopnamen wilden luisteren. Dat zal ook wel de reden zijn dat deze opnamen
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überhaupt bestaan. Al zagen de muziekuitgevers van Tin Pan Alley er niets in, ik
ben blij dat we dit facet van Kees' talent niet hoeven te missen.

Holiday Rag. De cd worden gedistribueerd door Barry Thorpe - P.O.Box 888 Trinidad, Ca 95570.
e-mail:bthorpe@radc.com
De cd kost $18.J. Bernlef
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Diagnose
En alles is weer opgeteld
voorgeschiedenis, merkwaardige verzakkingen
fractuur door een recidieve echtgenoot
uitzaaiingen en een handje blauwe plekken
we zullen de ingewanden niet bespreken
cholesterol? een onbeduidend getal
gedenk de Franse paradox
vreten en zuipen houden je daar zonder ziekenfonds
in leven, die verlate eisprong noteren wij
de gruwel die dagelijks het bestaan verpest
moet je zien te sublimeren
snij een hert uit kersenhout, neem plaats
achter het weefgetouw
vul je pied-à-terre met de mist van zelfgebakken broden
sterren, liefde, de nooit bevolkte zandbak,
je ruikt bloemen die er niet zijn?
dat is de lucht van je nasmeulende wratten
haal alsjeblieft je broek op en wurg de volgende patiënt.
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Bahia de Banderas
voor Weldon K. (1914-2001?)
De zomer is langzaam weggegaan
en de herfst bekneld tussen twee uitersten
brengt de mens gelatenheid.
En op een dag
een koffer geroutineerde folders waarin
je leest over de zomers op een andere planeet.
Waar het oog vergroeit met een kwaadaardige ruïne
en het oor met de mop van de kastelein
die het zelfde gewicht torst als zijn geliefde Mrs. Jukebox.
Nu dreunt om het etmaal een dronken nachtgebed
door onze deuren: het bier slaat dood
mijn God, het bier slaat dood!
Barakken op de helling kijken uit op het strand
waar een stokoude Robinson
met een schildpad speelt in de branding.

Henk Houthoff
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Aforismen
Vrouwen hebben hormonen vooral als excuus.
Cynisme is de leukste weg naar vijanden.
Integratie: helaas pita kaas.
Het beste transgene varken is de mens.
Cynisme is alleen storend tijdens het neuken.
Peter de Groot
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In het warenhuis van de logica is de kelder op de eerste verdieping.
Intellect is overbodig als de schijn ervan volstaat.
Op het feest der herkenning is de originele gedachte een ongenode gast.
Was jouw alter ego maar mijn alter ega.
Pieter Vreugdenhil
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Write now!
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, rapof 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
ongeveer 113,44505402 Euro 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.

Voorwaarden: max. 2001 woorden, regio Rotterdam, t/m 24 jaar - inzendingen voor
1 februari 2001 naar: Stichting Passionate, o.v.v. Write Now!, Postbus 25264, 3001
HG Rotterdam. Meer info: (kantoor Passionate, Erik Brus) 010-2762626 /
passionate@passionate.nl
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P.O.S.T.
Beste Jack,
Ik gaf de negen gulden negenennegentig aan de caissière en sloeg in één keer
open op ‘Alpenpetje’ - daar had ik me al op verheugd toen ik op de omslag las dat
jij in die nieuwe Passionate stond. Maar al na de eerste alinea dacht ik: Mozes fuck,
gooi dit maar in m'n baseballcap.
Laat ik niet om de hete brei heen draaienhoewel, ik spreek hier eerder van lauwe
poep: wat je deze keer hebt geproduceerd, zoiets mag je nooit weer laten drukken!
Stond je romandebuut nog vol met mooi in elkaar gezette alinea's, in je ‘Alpenpetje’
was het bij gebrek aan stijl pijpen geblazen. Nu is het heus niet erg om in je teksten
afgezogen te worden, maar dat zou in een literair bedoeld stuk meer moeten zijn
dan een ondeugend toiletgrapje, anders doe je dat maar in je slaapkamer en niet
in een tijdschrift waar ik bijna een tientje voor heb neergelegd.
Het begint al in die eerste regel, met de mededeling dat ‘er geen bruiloft is of er
wordt wel een liedje gezongen’. Ja, èn? De volgende zin luidt: ‘Ik kende alleen de
bruid.’ Verder laat je bruid en liedje liggen en blijkt aan het einde dat dat liedje de
kop en de staart van je stuk vormt, al heeft dat helemaal niets met de rest te maken,
zoals überhaupt die hele bruiloft niets met het verhaal van doen heeft. En waarom
nodigt de bruid nu eigenlijk die ‘ik’ uit? Omdat ze hem drie maanden eerder pijpte
en hem op de feestelijke gelegenheid nogmaals met de bruidegom wil vergelijken?
Of omdat schrijver Jack Nouws het gewoon leuk vindt om een anekdote op te hangen
aan een feestje waarover hij heel gemakkelijk cynische opmerkingen kan maken,
zoals Youp van 't Hek dat al jaren veel beter doet?
En verder? Verder is het gewoon razend oninteressant dat ene Rob Wolters ook
had verloren als de quizmaster het woord ‘alpenpetje’ wel zou hebben afgekeurd.
En is het evenzo oninteressant beschreven bovendien. Maar het lelijkst van al is
het einde, waarin de ik-persoon de bruidegom een papieren hoedje op zijn hoofd
zet om hem te verklaren: ‘[kijk] een alpenpetje’. Hop! Zo gemakkelijk is het: verhaal
rond, kop, staart, anekdote ertussen, en dat het een woordspeling is van een
vergaande infantiliteit, daar let alleen een kniesoor op.
Jack, Wat is er met je aan de hand? Te veel voor je brood geschreven in dat
niveauloze krantje Metro? Lees je de columns van je collega's wel eens? Dan zal
de constatering zich rap aan je opdringen dat ze niet op grond van hun stilistische
capaciteiten aangenomen zijn. Je pen zal daar zo bot worden dat je later nooit meer
aan de bak komt, behalve misschien als quizmaster van een verjaardagsshow, ik
noem maar wat. Zelfs vroeger aan het studentenblaadje Sum leverde je columns
af van hoogwaardiger kwaliteit. Dat waren verdomme de kolommen die me naar de
openbare bibliotheek deden rennen om als eerste De gemonteerde vrouw te lenen.
Kunnen we het antwoord van het drama uiteindelijk in je ‘Alpenpetje’ vinden?
Regel twee, tweede alinea: ‘De meeste auteurs in Nederland verdienen alleen aan
een roman doordat die hun marktwaarde voor stukjes in de krant en optredens
verhoogt.’ O God, Jack is een beetje verbitterd. Bij onze ontmoeting op Lowlands
dit jaar sprak je al over nevenactiviteiten die je zouden beletten om een roman te
schrijven, want met een roman verdien je per slot van rekening geen barst, nietwaar?
Je zei dat dat schrijven voor Metro alleen maar ‘broodschrijven’ was, te
stomvervelend voor woorden. Zelfs durfde je me te vertellen dat je presenteren
helemaal niet leuk vindt, en inderdaad, liever was ik door een verdroogde druif
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aangekondigd, die had het vitaler gedaan. Je had de avond ervoor te veel gezopen,
sprak je verontschuldigend.
‘Ben je nou aan een volgende roman bezig?’ vroeg ik je. ‘Al maanden niet, ik heb
geen tijd, mijn vriendin is namelijk zwanger.’ - ‘O, da's, mooi.’ - ‘Ja, ik hoop meer
tijd te hebben als ze is bevallen.’ - ‘Nou, dat denk ik ook, Jack, een kind in de buik
van z'n vrouw lijkt me een hele last voor een schrijver.’
Goed, de fut is er dus uit, dat overkomt iedereen wel eens, alleen jammer dat jij nou
net de pech hebt een schrijver te zijn met een zwangere vriendin. En dan al die
nevenactiviteiten en dat ook nog met een kater! Verbittering en gebrek aan
schrijfenergie, het bekende schrijverssyndroom Klotesmoesjes om mijn schrijfkramp
te verbergen. Als je een dag uittrekt om te schrijven, dat je dan de helft van de tijd
voor de TV zit. Dat als je wilt schrijven, je nog maar eens bij Metro instuurt, dat je
zegt je concentratie niet te kunnen vasthouden, omdat je tussendoor weer eens
naar Lowlands moet, of naar een ‘verjaardagsshow’. Zeiken dat je 24 uur per dag
schrijver wil zijn, dat je te arm bent, subsidies nodig hebt, een huis groter dan een
garagebox, een nieuwe Pentiumprocessor, een andere uitgever of het einde van je
relatieproblemen. Terwijl het enige wat je werkelijk nodig hebt nog altijd alleen een
Bic is en een blok.
Het komt door die angst om nooit meer te kunnen schrijven. De angst dat niemand
je meer goed vindt, dat je teveel vrienden hebt om naartoe te gaan, een vriendin
die dagjes uit wil. Of tien kinderen, of dat je alles al gegeven hebt in je debuut en
er geen woorden over zijn.
Dat is heel normaal, dat kan je bij schrijvers verwachten, want ik heb nog nooit
een goede schrijver ontmoet zonder nare psychische stoornis, een schrijver die zijn
inferioriteitsgevoel niet overschreeuwt, een schrijver die niet stikt in diepe
onzelfverzekerdheid - neem nou een Brouwers, een Grunberg, een Reve, zijn die
niet groots? En heb je ooit kwijnender zielen ontmoet? Geen der grote schrijvers
verontschuldigt zich zeker eens in de maand ten overstaande van zijn uitgever en
vrouw of vriend voor zijn wanprestatie omdat hij last van hoofdpijn heeft.
Beste Jack, blijf gerust pijnlijk onzeker, maar stop jezelf te bedotten met je
schnabbels, stop na te denken over het schrijven, over de woorden. Lever geen
half werk meer af, zoals ‘Alpenpetje’, want je bekende naam laat je niet voor lang
wegkomen met shit. Schrijf! Schrijf zoals je schrijft wanneer je huis in de fik staat,
zoals Ernest van der Kwast het in diezelfde Passionate uitdrukte. Laten je woorden
oorverdovend zijn en ongehoord verstorend! Laat woorden stampen om nietsontziend
kapot te maken en alles nieuw, volkomen te herzien! Laat aan woorden niets gelegen
liggen, anders verkruimel je van binnen. En laten de woorden van mijn eigen
psychiater (hij geeft ook workshops bij Stichting Schrijven) een troost voor je zijn:
‘Je kán het, maar je moet het wel even willen.’ Succes bij de bevalling.
Jeroen Overduin
Leiden
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Roemlust
Op JP's deur hing een poster van een vrouw in bikini en binnen hingen nog veel
meer vrouwen. Driekwart was bloot, de rest droeg een spijkerbroek met de rits half
open. In de hoek naast JP's bed lagen cd's tussen bergen kleren en een hoop
schoenen. Onder zijn bed tijdschriften met, jawel, vrouwen. Het bureau lag bedolven
onder dagcrèmes, eau de toilettes, een föhn, een toilettas en losse condooms.
JP's hand verdween in de pot gel om van de bodem restjes te schrapen die hij
voor de grote spiegel zorgvuldig in zijn haar smeerde. Tussen het spiegelglas en
de goudkleurige lijst zat een foto geklemd van een meisje met een lang gezicht en
blonde krullen. Ze hield haar hoofd schuin en lachte alsof ze er wel zin in had.
Hij studeerde journalistiek. Studeren was een groot woord. Hij stond als student
ingeschreven, maar de twintigjarige JP had wel belangrijker dingen aan zijn hoofd:
hij wilde lemand worden. Hij had voor de journalistiek gekozen om - zolang het nog
niet zo ver was - aan de roem van anderen te snuiven.
Die middag had hij een interview met zangeres Jacqueline Q. uit Drenthe. Hij porde
zijn huisgenote in haar zij en zwaaide de klapdeur door. De studentenflat heette
Espagnol, naar de voormalige zeepfabriek die in het pand gezeten had. Voor de
centrale ingang stapte JP in zijn citroengele Volkswagen Jetta. Die stond op naam
van de meubelzaak van zijn vader, wat goedkoop was qua belastingen. Hij draaide
de raampjes en de volumeknop van de radio open. De zon scheen. De citroengele
Jetta scheurde langs een kerk en stoof de snelweg op.
JP waande zich de held in een roadmovie en keek voor de stoplichten tevreden
in zijn binnenspiegel. Hij had donkerblauwe slaapkamerogen van fluweel. Alles aan
hem was diep van kleur en zinnenstrelend. Van zijn zonnebankgekleurde zachte
huid tot en met zijn glanzende zwarte haren. Hij rook nooit naar zweet, oud bier of
zieke darmen, zoals andere mannen. Zijn geur was een unieke mengeling van
wierook en duur parfum. JP was een luxedier. Terwijl zijn studiegenoten afgetrapte
schoenen en ranzige spijkerbroeken aanhadden, droeg JP zijden blouses en soepel
vallende broeken. Hij had vijf paar goede schoenen, waaronder een stel met punten.
Die droeg hij onderweg naar Drenthe. Met zijn rode piratenbloes. De ruches
flapperden in de rijwind.
Hij had twee vragen op papier staan: ‘Wat heb je hiervoor gedaan?’ en ‘Hoe was
je jeugd?’ Een maand geleden was Jacqueline Q. op televisie geweest. JP zapte
de kanalen langs toen hij midden in een muziekprogramma viel. Er stond een kleine
rooie op het podium. Een schriele stem, maar bulkend van het lef. Ze droeg een
rafelig rokje plus glitter-bh, en zwaaide met haar heupen en draaide met haar kont
alsof er niet honderden mensen naar haar keken. ‘Ik wil de nieuwe Madonna worden,’
vertelde ze de presentator, een man met een bovenmaatse snor die gniffelend
vroeg: ‘Dus binnenkort: In bed with Jacqueline Q?’ Zo makkelijk. JP hield van mensen
die net als hij in zichzelf geloofden en had acuut besloten dat hij een interview met
haar wilde.
Op de provinciale weg naar Assen zong hij dwars tegen de wind in: ‘Come back my
love, dum, dum, dum, dum.’
De afspraak was om half vier in eetcafé De Kolk. ‘JP Moens van De Trom,’ had
hij zich aan de telefoon voorgesteld.
‘Om eerlijk te zijn heb ik nog nooit van De Trom gehoord,’ zei Jacqueline Q.
‘Het is een cultureel magazine’, had JP gelogen. De kans was klein dat ze erachter
zou komen dat de Trom niet bestond en JP maar een stom eerstejaars studentje
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journalistiek was. Jacqueline Q. wilde vast dolgraag eens op de cover van een blad
staan. Al was het maar op die van de niet bestaande Trom.
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JP was te laat. Hij had zijn auto langs de weg geparkeerd om meer vragen op papier
te zetten. ‘Hoe lang zing je al?’ ‘Zit muzikaliteit in de familie?’ ‘Het thema van je
liedjes is liefde. Hoe zit dat met jou persoonlijk?’ In de autospiegel had hij zijn bloes
rechtgetrokken en bekeken hoe zijn mond heen en weer ging als hij praatte. Maar
praten deed hij niet veel tijdens interviews. Een ramp was het als hij iemand
tegenover zich had die geen drie woorden achter elkaar zei. JP moest het hebben
van zijn zwijgen. JP kon briljant zwijgen. In principe moedigde het mensen aan om
leeg te lopen, maar als ze er door van slag raakten was hij nergens meer. Zijn tong
werd een dood stuk vlees. Hij zag twee mensen, de ander en hijzelf, door een
verborgen camera aan het plafond. Meters lucht tussen hen in. De een keek links,
de ander naar beneden. De een dacht aan een ruzie met zijn partner, de ander had
jeuk aan zijn kruis. Woorden waren traag en plat. Wat mensen zeiden was altijd
verleden tijd. Het ging over gevoelens en gedachten die oud waren. Misschien nog
geen minuut oud, maar toch. Vroeger had hij gestotterd. Je moest op zeker spelen
had hij geleerd, je verhaal klaar hebben. Helemaal als je geïnterviewd werd.
JP had al lang verzonnen wat hij zou vertellen, mocht een slimme journalist hem
op het spoor komen. Hij was JP Moens, 20 jaar oud, geboren en getogen in
Rotterdam. Hij was altijd een bijzonder kind geweest. Zei zijn moeder. Zeiden zijn
klasgenoten. Zei de muziekleraar (‘Jij kunt een grote worden.’). Zei de leraar
Nederlands (‘Mooie beelden gebruik je.’). Zei de kapper (‘Wat een uitzonderlijk dikke
bos haar.’). Hij zag de vette koppen al voor zich: ‘Rotterdamse vrijbuiter steelt
vrouwenharten’; ‘De opmars van een jong talent’; ‘Een leven als een roman’ of ‘JP
Moens, de belofte van een nieuwe generatie’.
‘Ik wil alles doen in het leven, behalve met mannen neuken,’ oefende hij regelmatig
in de spiegel, en liet een indrukwekkende stilte vallen. ‘God geeft ons maar één
leven, één kans, en die kans moeten we benutten. Ik geloof niet in de God van de
Bijbel, maar wel in een bovenaardse macht. Ik ervaar haar als vrouwelijk. Vrouwen
zijn belangrijk voor mij. Ze belichamen het mysterie.’ ‘Ik ben licht paranormaal
begaafd en vijf keer uit mijn lichaam getreden.’ ‘IJdelheid is niet hetzelfde als
oppervlakkigheid. Dat is een typisch Nederlands misverstand.’
En natuurlijk zou hij uit de school klappen over zijn grote eerste liefde die hij zijn
‘muze’ zou noemen. In de vijfde klas van het VWO had hij zich verloofd met Karin.
Lang en blond. (Die van de foto op zijn spiegel.) Hij had stapels A-4tjes liggen met
gedichten die hij over haar had geschreven. Het gros was na hun breuk uit zijn pen
gevloeid. Karin had hem bedrogen met een gezamenlijke vriend. Gek genoeg werden
vrouwen helemaal week als hij hun dat vertelde.
Het was onmogelijk om Jacqueline Q. te missen. Haar rode haar gaf licht en ze had
een zilverkleurige jurk aan die maar net haar tepels bedekte. Toen ze JP de hand
schudde, klotsten haar borsten. Ze had een plaats aan het raam gekozen.
Voorbijgangers op straat stootten elkaar aan en keken schaamteloos in haar
decolleté. Jacqueline Q. wilde nog wel een Martini. JP ging aan de whisky.
De Kolk was een duf restaurant. De stoelen waren groen en de met hout
betimmerde muren donkerbruin.
‘Komt de fotograaf later?’ vroeg Jacqueline Q.
‘De fotograaf?’ JP wist zich eruit te lullen. Hij zou ‘met de redactie overleggen’
over het fotomateriaal dat bij het artikel moest komen.
Hij haalde een cassetterecorder uit zijn tas. Jacqueline Q. zei: ‘Als ik mijzelf maar
niet terughoor. Dat klinkt nergens naar. Ik slik de “e” in. Ik ben geboren en getogen
in Emmen dus dan weet je het wel. Mijn vader is boer. Ik kan goed schapen nadoen.’
Ze mekkerde en vroeg of ze het terug mocht horen.

Passionate. Jaargang 8

JP lachte. ‘Dus zo is je zangcarrière begonnen.’ Hij ontspande zich.
Jacqueline Q.: ‘Ik ben altijd met geluiden bezig geweest. Mijn moeder werd gek
van me. Ik trommelde zelfs op hagelslagpakken. Dansen wilde ik ook altijd graag.
Maar wat wil je weten?’ Ze boog zich voorover, haar armen op tafel, de borsten
ertussen geperst.
JP haalde het papiertje met vragen te voorschijn. ‘Je jeugd?’ vroeg hij.
Ze waren twee uur, zes Martini's en zes whisky's verder toen JP zich af begon te
vragen of er wel lijn in het gesprek zat. Hij had fenomenaal gezwegen. Ze had indruk
op hem
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willen maken, haar ziel blootgelegd om beweging in zijn blik te krijgen. Jacqueline
Q. had over haar blokfluitlessen verteld. Muziek was haar thuis. Alleen als ze op
het podium stond was ze echtzichzelf: ‘Ik blonk uit. Ik kon iets wat anderen niet
konden. Mensen horen me graag zingen. En dat had ik zo nodig, want als kind was
ik een grijze muis. Ik had een brilletje en ouderwetse kleren. Ik werd gepest en
haatte mezelf tot ik besloot dat ik alles uit het leven wilde halen. En toen ben ik
ontdekt.’
‘Wil je echt de nieuwe Madonna worden?’
Ze begon hard te lachen. Ze gooide haar haren naar achter. De lach kwam uit de
diepte en rolde door tot hij JP in zijn onderbuik raakte. Ze was de hele tijd
bloedserieus geweest. Nu brak ze open. ‘Jij ook al?’ zei ze. ‘Mensen hebben het
daar de hele tijd over. Maar natuurlijk wil ik de nieuwe Madonna worden.’
JP vertelde dat hij het zo goed van haar vond dat ze in zichzelf geloofde: ‘Mensen
vinden je al snel arrogant, maar anders bereik je ook niks.’
Ze knikte heftig. Haar haren deinden, haar borsten barstten uit haar jurk. ‘Jou
vinden ze zeker ook arrogant, hè. Zoals je daar nu zit. Je kijkt of niemand je iets
kan maken.’
‘Ik zing ook.’
‘Ik wil wel iets van je horen.’
JP kon geen auto meer rijden. Recht lopen kostte al moeite. Hij laveerde langs de
tafeltjes om naar de wc te gaan. Hij rekende erop dat hij bij Jacqueline Q. in bed
zou belanden. Ze had een hitsige stem en dat ze de ‘e’ inslikte zou hij voor lief
nemen. Bij de pisbakken bedacht hij dat ze veel gemeen hadden en hij glimlachte.
Toen hij terugkwam hield ze hem vast met haar ogen. Haar mond zakte wat open.
Er rolden geen woorden meer uit. Hij keek terug terwijl hij zich langzaam op zijn
stoel liet zakken.
Hij had geen condooms bij zich. Misschien had zij wat liggen.
‘Heb ik je genoeg verteld?’ vroeg ze hees.
‘De Trom bestaat niet.’
‘Wist ik wel.’
Ze verhieven hun lichamen en probeerden over de tafel, naast de bloemenvaas,
hun tongen in elkaars mond te steken, maar het tafeltje was te breed. De tafel
wankelde. Een glas viel om. Hij vergat nog bijna zijn cassetterecorder toen ze
nagekeken door vier stuks starend personeel het restaurant verlieten.
Ze zongen in de zon. Ze woonde nog thuis. Achttien was ze. Ze konden een hotel
nemen, stelde hij voor. Ze kon thuis zeggen dat ze bij een vriendin logeerde, zei zij.
‘Ik hou van schouders,’ fluisterde ze, terwijl ze JP's zijden piratenbloes streelde.
‘Ik van borsten.’
JP en Jacqueline Q. lagen op een hotelbed in Assen. JP hield zijn ogen gesloten.
Als hij door zijn oogharen keek, zag hij haar slaafse ogen op zijn gezicht gericht.
Alsof ze het Licht had gezien en hij dat was. De drank was gezakt. Het was pas
negen uur en hij wilde naar huis.
‘Hoe voel je je?’ vroeg ze.
Hij humde.
‘Was het lekker of heb je nu spijt?’
‘Tuurlijk niet,’ zei hij met nog steeds gesloten ogen en streelde door haar haar.
In de hotelkamer stonden eikenhouten meubels. Aan de muur hingen tekeningen
van boerderijen. Er hing een opa- en omalucht. Twee vreemden lagen onder een
diarreekleurig dekbed met dennennaaldmotief. De weke borsten van de vrouw lilden
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terwijl haar handen mechanisch over de borstkas van de man gingen. Ze liet rode
strepen achter waar ze hem sufgestreeld had.
‘Ik ben benieuwd naar je gedichten,’ fleemde Jacqueline Q. om maar weer iets
te zeggen. Ze bleef vragen stellen en van zijn gehum hield ze niet op. Roepen dat
ze haar bek moest houden was zijn stijl niet.
JP liet zijn ademhaling langzamer en dieper gaan en zijn armspieren verslappen.
Zijn hand zakte van haar schouder langzaam op het kussen. Zijn hart bonsde te
hard voor iemand die sliep.
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Het leven had geen zin. Momenten wel, als je er maar niet doorheen praatte. JP
gaf geld uit als water, rookte, dronk en zwom in de vrouwen voor die momenten.
Hij ging in een gehuurde smoking naar de studentendisco en bestelde groene
drankjes. Hij sloot een weddenschap af dat hij twee vrouwen tegelijk kon versieren
en won. Hij stond ladderzat in de nacht op een brug met vrienden en zong het uit
van verlangen. Soms kon JP niet slapen van verlangen. Hij wilde op een podium
staan en opgaan in grote gedeelde gevoelens. Geen geaarzel, geen stiltes en niets
uit hoeven leggen. Niet naast elkaar liggen en de lakens voelen plakken, dorst
krijgen en naar de wc moeten, denken aan iemand anders van wie je meer hield
en last van je darmen hebben omdat je naast een mens ligt dat je niet kent. Een
nepmens dat naar je kijkt en doet alsof ze van je houdt.
Hij had haar vijftien minuten oprecht liefgehad, de sproeten in haar decolleté en
de geluiden die ze maakte als hij in haar stootte. Ze had hem verrast. Ze hadden
gespeeld als kinderen en hij was heerlijk in haar verdwaald. ‘Je moet niet verliefd
op me worden,’ had hij gezegd. Dat deed hij altijd, maar dit keer was hij het bijna
vergeten.
Jacqueline Q. snurkte. JP kroop voorzichtig onder haar armen en benen uit en
trok met ingehouden adem zijn kleren aan. De rits maakte herrie. Ze snurkte door.
Hij rende naar zijn citroengele Jetta. De auto trok jachtig op. Halverwege Utrecht
zette hij zijn auto langs de kant en schreef een gedicht over een eenzame,
onbegrepen ziel in een vreemd bed. Zo intens dat het hem verbaasde dat er geen
ster uit de hemel viel.
Suzanne Brink
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Zoek niet verder
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Wie zijn wij? Wij zijn er als het nodig is. Wij zoeken het voor u op. Wij. Wij & uw
hond... dikke vrienden?! Naar wie zouden wij anders gaan? Wij denken mee. Wij
over ons. De elektronische betaling en wij. WIJ ZIJN NIEUW. Waarom wij? Wij zijn
overal. Wie wij zijn. Waar wij voor staan. Wat kunnen wij voor u doen? Waar geloven
wij in? Wij zoeken. Wij dragen methoden aan om kennis te benutten. Wij bouwen
UW DROOMVILLA. Wij begeleiden u van A tot Z. Wij zijn echt be-la-zerd. Wanneer
zullen wij de Euro op zak hebben? Wij gaan verder dan de gemiddelde
begrafenisonderneming. U vraagt, wij draaien. Wij kopen en verkopen. Wij zoeken
3 lekkere gozers. Wij zijn Piet en Willeke. Wat hebben wij u te bieden? Wij doen
ons uiterste best. En hier hebben we Sjors en als wij 's avonds voor de laatste keer...
Als wij niet ingegrepen hadden... WIE WIJ ZIJN. Wij en het heelal. Wij kiezen voor
de familie. Wij leden en lotgenoten. Waar vertrekken wij? Waar wonen wij? Wij over
onszelf. Help! Wij stikken! Wij kinderen. Wij zijn echt geen perfecte mensen. Wij
Willen Woei! Wij twee moeten scheiden. Wij zijn anders. Wij helpen. Wij stellen ons
voor. Hoe lang hebben wij nog? Waar mogen wij nog in geloven? Hoe kunnen wij
u helpen? Wij stellen uw mening op prijs. Wij eisen! Wij bieden de volgende services.
Wij leveren. Wij naderen. Hoe zijn wij te bereiken? U zoekt? Wij vinden! Hoe wij
werken. Waarom wij de Sabanci holding hebben aangevallen. Wij mensen. Wij
alarmeren u! Wij zijn een gerespecteerd bedrijf met een wereldwijde groei. Wij geven
boeken weg! Wij dagen je uit. Wij zijn niet van de firma list en bedrog. Wij. Wij waren
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getuige. Wat wij nog meer doen. Wat wij u willen laten weten. Wij ondersteunen
projecten voor jongeren in Israël. Wij helpen onze collega's. Zo maken wij een frame.
Wij Europeanen. Wanneer vliegen wij? Wie of wat zijn wij? WAT STEUNEN WIJ?
Wij kiezen partij. Wij willen geld zien. Wat zijn wij? Het wij-tijdperk. Wat hebben wij?
Wij hebben de beste sites al voor u gevonden. Wij maken mensen vaardiger en
computers aardiger. Wij helpen u onmiddellijk. Wij helpen u besparen. Wij verkiezen
een Führer. Wij hebben ruim 10 jaar ervaring. Wij zijn geen snelle jongens en
meisjes. Wij zijn makelaars in vertrouwen. WIJ HEBBEN NIEUWS VOOR U. Wij
voerden enkel onze taak uit. Wij verschepen goederen naar Suriname. Wij zijn Ed
en Inge. Vierentwintig uur per dag zitten wij voor u klaar. Wij gaan straks op
wintersport. Wij van vak ‘O’. Wij maken mensenmuziek. Wij beschermen de fabriek
met ons leven. Wat doen wij bij de verkoop van uw woning? Bij interesse zullen wij
contact met u opnemen. Waartoe zijn wij op aarde? Wij zijn echt heel serieus bezig.
Wij behoren tot de grootste spelers. Wat verstaan wij onder partnership? Wij
beschermen geen geld, maar mensenlevens. Dat noemen wij sociaal-liberaal. Wij
hebben meer dan 20 jaar ervaring met mensen. Wij zijn een gerespecteerd bedrijf.
Wij helpen u plannen. Toen wij uit Rotterdam vertrokken. Waarom wij tegen debatten
met fascisten zijn. De Groenlandse ijskap is prachtig, maar wij gaan voor onderzoek.
Wij doen graag zaken met... Moeder, waartoe leven wij? De wijze waarop wij
managen. Wij gaan verhuizen. Wij houden van Oranje. Wij denken mee! Wij zijn
geïnteresseerd. Wij hebben een Woord voor de wereld. Moeten wij er dan eindelijk
aan geloven? Wij hebben 2 plekken vrij. Wij die gaan sterven. Wij kopen aan. Wij
vertalen van en naar de volgende talen. De oplossing die wij u voorstellen. Wij willen
de jonge dichters! Wij bieden een ruim assortiment. Hoe zijn wij op dit idee gekomen?
Hoe oud worden wij? Wij zijn wij. De wijze waarop wij coachen en trainen. Wij staan
ter uwer beschikking. Bij de volgende symptomen kunnen wij u helpen. Wij zijn
technology-driven. Wij ook! Wij jonge ouders. Wij zoeken: een leuke, vlotte bi-meid.
De leeftijd vinden wij niet zo belangrijk. Mogen wij ons even voorstellen? Wij helpen
u kiezen. Wij zijn geen Indianen.
Jeroen Mettes
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Het slijk der waarde
Hakan was zo'n Turk zoals de Hollanders ze graag zagen: volledig aangepast. Hij
had gestudeerd, sprak vrijwel accentloos Nederlands, was keurig en voorkomend
en hield zich aan de ongeschreven regels van de gedogende natie. Hij had geen
zwarte leren jas en zag er meer uit als een afstammeling van de Hugenoten dan
als zoon van Allah. ‘Ben jij een Turk?’ werd hem meer dan eens per week gevraagd.
Hakan was het gewoon en zag het als compliment. Zijn oprechte hekel aan alles
wat riekte naar fundamentalisme had hem openlijk bezwaar doen maken tegen de
oprichting van een islamitische middelbare school in zijn stad. Deze actie was niet
aan de plaatselijke afdeling van een partij voor bekeerde hippies en ogenschijnlijk
sociaal voelende leraren, verpleegsters en andere middle-class types onopgemerkt
voorbijgegaan, en men had hem uitgenodigd lid te worden om hem vervolgens op
een verkiesbare plaats te zetten. Ze konden wel een ‘excuusturk’ gebruiken, al
zouden ze zoiets nooit durven denken. Hakan was niet dom; hij begreep wat er van
hem werd verwacht en na lang wikken en wegen dacht hij: beter ik dan iemand
anders.
Op een middag, tijdens een receptie ter gelegenheid van iets onbenulligs, werd
Hakan aangesproken door een keurige heer die hij wel kende uit de wandelgangen.
‘Ik heb begrepen dat u van Turkse afkomst bent en dat u wel eens een theater of
concert bezoekt.’ Hakan knikte. ‘Nu zijn wij nog op zoek naar iemand voor een van
onze commissies, die enig verstand heeft van niet-Nederlandse culturen. Heeft u
interesse? Het kost niet veel tijd en het betaalt redelijk.’ Hakan dacht aan zijn drukke
agenda: ‘Ben ik daar wel de geschikte persoon voor en waar bestaan de
werkzaamheden eigenlijk uit?’ ‘Het gaat om het beoordelen van een aantal
subsidie-aanvragen van plaatselijke culturele instellingen. Het is niet moeilijk en u
bent mij van verschillende kanten aanbevolen. Als anderen zoveel vertrouwen in u
hebben, waarom uzelf dan niet?’
Twee weken later stond er een koerier op de stoep met een dik pak papier. Een
dagje of twee werk had de voorname heer gezegd. ‘Let niet op de uiterlijke vorm,
de instellingen hebben verschillende budgetten,’ stond er op het summiere
begeleidende briefje. Hakan zette een pot sterke koffie, trok de stekker van de
telefoon eruit en begon met lezen. Hij las het verhaal van een culturele instelling
die schreef dat ze iets heel bijzonders deed; de plannen en ambities vlogen hem
om de oren en het was prachtig opgeschreven. Hakan werd superenthousiast en
vulde in - op het daarvoor bestemde formulier: ‘toekennen’.
Hij keek op de klok. Oei, hij had er wel wat lang over gedaan, maar aan de andere
kant; veel aanvragen van dit kaliber zouden er wel niet tussen zitten. Hij pakte het
tweede plan. Weer zo'n goede club van belangeloze creatievelingen die iets moois
van de grond probeerden te krijgen en die schrijfstijl! Kloppende volzinnen,
prikkelende bijvoeglijke naamwoorden, puntgave bijzinnen en gepaste terzijdes:
toekennen! Bij het derde plan was het al niet anders en het was reeds lunchtijd.
Lichte paniek. Vluchtig bladerde Hakan door het grote pak. Er zat haast geen verschil
tussen. De ene instelling was - volgens zichzelf - nog bijzonderder dan de andere.
De wollige taal begon hem tegen te staan.
Hakan belde naar de keurige heer, maar die was lunchen. Hij belde naar een
invloedrijke partijgenoot, maar die was op werkbezoek. Hij zocht tussen de papieren
en vond de naam van een ander commissielid: ‘Heb jij dan niet de uitgangspunten
erbij gekregen?’ ‘Welke uitgangspunten?’ vroeg Hakan. ‘Wel,’ zei de ander vriendelijk,
‘het gaat zo: eerst vraagt de gemeenteraad advies aan de ambtenaren, die zich
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weer laten adviseren door de club waar wij nu voor werken. Vervolgens wordt dit
advies door de ambtenaren vertaald naar een werkbaar advies waarvan zij denken
dat er politiek voldoende draagvlak voor is. Dit advies wordt goedgekeurd en nog
een beetje bijgesteld door de commissieleden voor kunstzaken van de
gemeenteraad. De ambtenaren maken er weer één verhaal van en dat
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krijgen wij dan als uitgangspuntennota terug. Met deze notitie in de hand beoordelen
wij de afzonderlijke aanvragen en daar wordt een rapport van gemaakt. Dit rapport
wordt door de ambtenaren samen met de wethouder gebruikt om een voorstel voor
de verdeling van de gelden mee te maken, waarbij ze zich niet per se aan het advies
hoeven houden, bijvoorbeeld omdat ze andere prioriteiten hebben. Dit voorstel wordt
in drie ronden besproken door de commissie kunstzaken, waarbij de mogelijkheid
bestaat dat de indieners hun plannen nog mondeling komen toelichten of verdedigen.
Uiteindelijk resulteert dit in een nieuw voorstel dat vervolgens nog goedgekeurd
dient te worden door de voltallige gemeenteraad. Pas dan weet een aanvrager of
hij definitief wel of geen geld krijgt.’ ‘Dus een negatief advies van ons als commissie
betekent helemaal niets?’ vroeg Hakan. ‘Natuurlijk wel,’ stelde de ander hem gerust.
Het was even stil. Hakan zuchtte. ‘Hoe doe jij het dan?’ vroeg hij. ‘Ik heb een hele
goede methode, maar zeg het niet verder. Eerst laat ik de computer de meest
gebruikte woorden vinden in de uitgangspuntennota. Het meest gebruikte woord is
tien punten, het tweede negen enzovoort. Vervolgens laat ik iemand tegen geringe
betaling alle plannen inscannen in de computer en laat ik er een speciaal ontwikkeld
eenvoudig programmaatje op los en met twee uurtjes ben ik klaar. Als laatste lees
ik voor de vorm de vijf beste en vijf slechtste uit de bus gekomen plannen en hussel
nog een beetje met een dobbelsteen.’ ‘Zo kan ik het ook.’ ‘Ja, maar zo doe jij het
niet en dat is precies de reden waarom ze altijd een paar nieuwe leden vragen, zo
blijft de suggestie van gedegen advisering overeind.’
Hakan legde de telefoon neer en staarde uit het raam. Hij was bedroefd en
opgewonden tegelijk. Bedroefd omdat hij inzag dat het allemaal weinig betekende.
Opgewonden omdat dit wel zo ongeveer de beste les ooit was. Hij besefte nu wel
hoe moeilijk het zou worden om een echte Nederlander te worden en hij begreep
eindelijk waar die oneindige arrogantie van die Hollanders vandaan kwam. Omkopen,
fêteren, snoepreisjes; het had allemaal geen zin, want je wist uiteindelijk toch niet
precies wie wat, wanneer en waarom ging beslissen. Deze onontwarbare kluwen
van ondoorzichtigheid was dus de moeder van het overtollige morele besef van
deze natie want niemand en iedereen had de verantwoordelijkheid voor niets en
alles tegelijkertijd.
Zonder het zelf te beseffen was Hakan met deze kennis op zak wel degelijk hard
op weg een echte Nederlander te worden. Zijn volgende actie onderstreepte dat
alleen nog maar: hij deed zijn jas aan en ging patat halen.
Raoul Goudvis
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312
De vraag is eigenlijk niet: kan ik het wel doen? Ik heb het al zo vaak gerepeteerd.
En bedacht: op welke manier. Gruwelijke gedachten zijn de revue gepasseerd. O,
zo veel. Maar ik heb het allemaal in de hand. Het moet wel, het alternatief zou te
wreed voor woorden zijn.
Vandaag is de dag. Als het vandaag niet is, is het nooit. Alles is voorbereid. Alles
is tot in de puntjes toe voorbereid.
Ja, leugenaar. Wat heb je dan voorbereid? Wat is tot in de puntjes toe verzorgd?
Helemaal niets. Deze dag is zo maagdelijk en onaangetast als iedere andere dag.
Niets heb je in de hand. Vertrouwen in chaos, dat is het spel. En je dobbelt met
een steen die aan alle zijden slechts enen heeft.
‘Ga ik nou eindelijk dood?’
‘Nee, moeder. Nog niet.’ Helaas, wil ik zeggen. Maar ze is me al voor.
‘Weer een dag om door te komen,’ zucht ze. ‘Het moet maar weer.’
Ik schraap mijn keel. ‘U deugt niet, moeder. Dat ben ik u komen zeggen. We, ik
en de verpleegsters, hebben besloten uw bed in de branding van de zee te zetten
en dan een rondedans te maken. Alle zusters zullen er zijn. We zullen fakkels dragen.
We dansen dan rond uw bed tot u van de duizelingen in zwijm valt. Daarna zullen
we u met stenen bekogelen tot de dood erop volgt. Niet te snel natuurlijk. We moeten
wel een beetje bloed zien. Heeft u nog vragen?’
‘Mijn lippen zijn uitgedroogd. Heb je iets vochtigs voor me?’
Ik loop door de vrieskou naar het ziekenhuis. In de verte zie ik het monsterlijke
gebouw al boven de rest van de wijk uittorenen. Mijn adem hangt stil in de lucht.
Auto's voor me op de weg staan stil en enkele voetgangers die ik passeer bewegen
zich niet.
Gestaag loop ik verder.
‘Heeft u zelf ooit serieus een poging ondernomen?’ vraag ik nieuwsgierig. (Als ik
het nu niet vraag, vraag ik het nooit, denk ik.)
‘Voor mezelf wel, dat heb ik voor mezelf wel uitgemaakt, maar ik zou het niet
kunnen, niet dat anderen ervan zouden weten. Ik ben te laf voor echte daden. Ik
ben een held op sokken, zelfs in mijn dromen.’
Ze begint te huilen en trekt zich ongemerkt terug in een poel van wartaal.
Dan gaan haar ogen opeens wijd open en vloekt ze de hemel en hel bij elkaar.
Het is afschuwelijk. Zo'n lieftallig, oud en in elkaar gezakt ding dat zulke taal uitslaat.
Gelukkig maar, denk ik, heeft ze het zelf niet door.
Ik stap de lift uit op de derde verdieping. In de verte staan twee verpleegsters. Ik
kijk om me heen.
Dan trek ik mijn kleren uit. Ik ben naakt en ik ben mooi. En behoedzaam loop ik
door de hal. O, moeder, u zou me zo eens moeten zien.
‘Zoldergedachten, zegt u dat iets, moeder? Ik bedoel gedachten die je sporadisch
hebt, zomaar gedachten, die onder het stof zitten, onder het spinrag, die je uit de
donkerste reten van je kliederige hersenen hebt gehaald, waarvoor weet je zelf niet.
Wonden die als vanzelf weer open gaan. Een osmose in je hoofd: vanuit het licht
zo de eeuwige duisternis in.
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Dat zijn mijn herinneringen aan u, aan ons, vroeger. Bedekt met stof, en iedere
toenadering eindigt in een hoestbui. Ik ben, zo u wilt, allergisch geworden voor het
verleden. En dat is pas sinds u hier in het ziekenhuis ligt. Omdat we nu
noodgedwongen in het heden leven, in het heden waarin toekomst en verleden niet
meer dan wat hersenschimmen zijn geworden. Omdat alleen al het idee aan een
morgen zo wreed is, vindt u ook niet?’
Mijn ogen tasten de kamer af. Afleiding nodig, denk ik gehaast, voor je eigen bestwil.
Ik kijk even naar het zakje dat deel uitmaakt van de catheter. Een mooie naam
die de geurtjes hier toch niet voor de volle 100% kan verdoezelen.
Ik moet er niet aan denken, te liggen op een bed met een buisje tussen mijn benen
dat langzaam en op onverwachte momenten begint vol te lopen.
Ik snuif diep. Het ruikt hier sterk naar ‘moeder’.
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In het bed naast mijn moeder ligt mijnheer Aartse. Hij wordt elke avond bezocht
door zijn vrouw. Die rijdt het bed met hem helemaal naar het einde van de hal waar
haar man dan in alle rust een sigaret op kan steken.
Mijnheer Aartse ligt hier voor uitzaaiingen in de longen.
‘Jullie moeten me beter maken,’ hoest hij vanuit zijn bed naar wie er ook maar in
zijn buurt komt.
Zijn vrouw heeft een bosje theerozen meegenomen.
‘Geen operatie meer, jongen. Nooit meer. Je moet het me beloven. Al die artsen
met hun scalpeltjes en naalden en stralingen. Het doet me pijn. Het doet me meer
pijn dan jij je kunt voorstellen.’
‘Ik doe mijn best, moeder.’
‘Ik wil eruit. Ik wil weg. Ik wil niet langer een blok aan het been van de mensheid
zijn. Dat weet je.’
Ja, dat weet ik. En wat heb je dan nog in te brengen?
Geen operaties meer. Ze is bang dat ze zichzelf zal verliezen in de narcose. Dat ze
de weg terug niet meer zal kunnen vinden. Ze is niet bang voor het mes, ze is bang
voor de leegte waarin dat mes gestoken zal worden. Dat ze zichzelf verliest in een
coma.
‘Dat zijn plaatsen waar zelfs God de weg zou kwijtraken,’ zegt ze.
‘Beneden in de aula zijn ze bezig met een toneelstuk.’
Moeder forceert een magere glimlach.
‘Hoe vind je mevrouw Kaspers?’
‘Ik heb niet echt gekeken. Ik heb alleen snel even een kop koffie gedronken.’
‘Die rol, die mevrouw Kaspers speelt, die zou ik willen hebben. Ik weet wat ze
spelen. Die mevrouw Kaspers, de hoofdrol. Laat me niet lachen. Dat mens weet
niet eens meer hoe oud ze is.’
‘Ik weet zeker dat u er iets moois van gemaakt zou hebben.’
‘Kon ik nog maar staan, jongen. Kon ik nog maar een vel papier vasthouden. Dan
kon ik mijn tekst leren. Je zou toch zeker wel komen kijken?’
‘Natuurlijk. Denk er maar niet meer aan.’
‘Zo sta je op de planken en zo knikkert ons lieve Heertje je eraf.’
‘Hij is een slecht publiek, denk ik.’
‘Ach, Hij heeft gewoon een andere smaak dan jij en ik.’
Ik kijk wat ongemakkelijk rond.
Dan vraagt ze me waar ik altijd zo bang voor ben: ‘Geloof jij nog steeds niet,
jongen?’
‘Nee, en hoe langer ik hier blijf zitten, hoe zekerder ik van mijn zaak ben.’
‘Dat is jammer. Maar wel knap.’
‘Hoezo dat?’
‘Ik lig hier half verlamd op bed, nagenoeg blind, kortademig, bang voor wat er nog
zal komen,’ snikt ze plotseling. ‘Ik wou dat ik jouw geloof had, jongen. Ik wou dat ik
geloven kon in het Grote Niets, in de allesomvattende leegte van het graf.’
Haar zinnen beginnen te haperen, denk ik technisch. Blijf opletten.
‘U bent wel erg optimistisch, dokter, als ik zo vrij mag zijn.’
‘Dat mag. Daarvoor bent u hier.’
‘Dat betwijfel ik. Maar afijn, uw verschijning boezemt mij angst in.’
‘Is dat zo?’
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‘Zo in dat smetteloze wit. Alsof u niet van hier bent. U lijkt wel een onbeschreven
blad. En u staat klaar om beschreven te worden. Maar wat zal het worden? Een
comedy of een tragedie?’
‘Wat heeft u zelf het liefst?’
‘Ik weet het niet. Ze is zo rustig, moeder. Het zou een blijspel moeten zijn, één
met een goed einde. En veel gelach na afloop in het publiek.’
‘Maar uw moeder heeft geen publiek meer.’
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‘Nee, en ik vrees dan ook het ergste.’
‘Dat doe ik ook. Maar ik ben optimistisch. Er is nog veel dat we voor haar kunnen
doen. We kunnen de pijn bestrijden met radiostralen. We kunnen haar voorzichtig
wat morfine geven. De keuzes liggen voor het oprapen.’
‘En wat levert haar dat op?’
‘Tijd.’
‘Tijd? Wat moet ze met meer tijd? Ze is verlamd en blind, wat moet zij met meer
tijd doen? Ik bedoel, wat is de kwaliteit van haar leven op dit ogenblik?’
‘De kwaliteit hangt af van de patiënt, jongeman, van het karakter.’
‘Ze zal wel altijd invalide blijven, is het niet?’
‘Dat is zo. Daar helpt geen moedertje lief meer aan.’
‘Maar wat ligt er dan voor haar nog in het verschiet?’
‘Niet veel. Een paar maanden uitstel, dat is toch mooi. Een half jaar misschien.’
‘Een half jaar. Maar ten koste van wat?’
‘Van u voornamelijk, denk ik.’
Als je een kaart zou maken van het menselijk lijden, een geografie van gruwelen,
dan zou zij het hart ervan zijn.
De aarde rust niet.
En de gedachte aan de dood wordt me ingegeven door ijdelheid.
Neem dit bed nou. Opgebouwd uit de gewoonste en meest triviale atomen. De vorm
is uniek, misschien, maar het materiaal, de stof, is eindeloos gewoon. Net als haar
hersenen. Een beetje vet, wat fosfor, wat zink en een plens water. Net zo'n
griesmeelpudding als ik of u, maar haar pijn is uniek. Die pijn is van haar alleen. En
dat soort wanhopig individualisme maak God boos.
De arts zegt dat ze zich de pijn maar inbeeldt. Dat kan wel zo zijn maar wat helpt
die informatie. Ze is een druppel in een oceaan van pijn.
En ik, ik kan het niet langer aanzien. Voor wie doe ik het nu eigenlijk? Zoals ze
daar ligt, in het licht van lange dagen, in de duisternis van eeuwige nachten.
God is dood, en het gevolg daarvan is de eeuwige wederkering.
‘God dood?’ (Haar prevelige stem.) ‘Nee, Dimmie. God is niet dood. Hij hangt
soms boven me als een geestverschijning. Hij let op me. Hij slaat de maat van het
eeuwige refrein. En ik neurie zachtjes mee.’
Haar stem slaat over maar ze merkt het niet. Ik laat haar begaan. Het is een
zoetsappig melodietje, vals gezongen, als door iemand in ademnood. Ik wrijf over
mijn gezicht. Hoezo als?
‘Moeder?’
Het lijkt alsof ze slaapt. Ik kijk nieuwsgierig naar mijn rechterhand. Hij trilt alsof
hij zich gesnapt voelt. Ik laat hem langzaam omhoog komen.
God schiep de hand, maar wij maakten er een vuist van.
Ik verbeeld me het gekraak van haar luchtpijp te horen. Een eng gerochel stijgt
op uit haar opengesperde mond. Haar ogen wijd open. Ik schrik en doe een stap
achteruit. Haar spastische mond hapt naar adem. Ik verman me en leg mijn hand
voorzichtig op haar gezicht en duw haar zachtjes terug in het kussen.
‘Rustig maar, meisje. Rustig maar.’
Mijn hand blijft vertwijfeld op haar mond en neus drukken. In films gaat het de
slechterik zo gemakkelijk af. Geen akelig gezucht of gesteun. Geen afschuwelijk op
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en neer gaan van het lichaam. Maar hier, nu? Met haar? Het lijkt uren te duren
voordat haar ogen stilvallen en ze geen stuiptrekkingen meer maakt.
Nog een tijdje blijf ik zo staan, bewegingloos, mijn hand op haar mond. Haar lippen
voelen droog aan. Ik wil het glas water dat op het kastje staat pakken maar ik bedenk
me.
‘Doe niet zo raar!’
Mijn stem snijdt door mijn hoofd.
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‘Herinnert u zich mijn broertje nog?’
‘Hoe kan ik hem vergeten, jongen? Uit hetzelfde nest, maar dood geboren.’
‘U heeft het mij nooit vergeven.’
‘Wat klets je nou?’
‘Hij was de eerst geborene. Ik kwam pas enkele uren later. Toen was hij al
afgevoerd. En u keek hem na. Uw blik was leeg, de kamer leek verlaten. U had al
uw liefde op hem gestort. Ik was nog maar een formaliteit.’
‘Jongen...’
‘Persen trut! De rest eruit. Als een kankergezwel zat ik aan uw baarmoeder vast.’
‘Je verzette je hevig.’
‘En heb ik ongelijk gehad?’
Ze geeft geen antwoord.
‘Dat is precies wat ik bedoel. Ik kwam, ik was gered. Tegen mijn eigen wil in. En
vanaf toen leefde ik in zijn schaduw. U bent het nooit te boven gekomen.’
‘Hoe weet jij dat nou, ik heb het nooit over hem gehad.’
‘Precies, deed u dat maar. Gaf u uw demon maar een naam. Dan konden we
tenminste verder gaan met leven in plaats van maar constant pas-op-de-plaats te
lopen.’
‘Huil je nu, jongen?’
‘Nee, moeder, u weet dat ik nooit huil waar u bij bent.’
Verslagen sta ik aan haar voeteneind. De bedden om me heen zijn leeg. Ik heb het
gevoel dat er iets gebroken is in mij, voorgoed wellicht. Ik weet niet wat het is. Ik wil
het ook niet weten.
Ik krijg kippenvel. Overal krioelen microben en bacteriën en DNA-strengen van
mij. Als vingerafdrukken zitten ze op het gezicht van mijn moeder. Ik kan net zo
goed mijn visitekaartje naast haar op het kastje neerleggen.

Ik heb haar omgebracht.
Bellen tijdens kantooruren.
Zullen ze iets zien? Zullen ze het weten? Ik haal mijn schouders op, zucht een keer
diep en loop langzaam naar de deur.
Ik geef er weinig om of ze het zullen ontdekken en of het spoor direct naar mij zal
leiden. Ik zal niks ontkennen. Een jaar geleden misschien nog wel, maar ik was nog
jong toen.
Op de hoek van de gang gekomen bots ik bijna tegen het bed van mijnheer Aartse
op. Ze zijn net op de terugweg.
‘Alles goed met uw moeder?’ vraagt mevrouw Aartse.
‘Ik weet het niet,’ zeg ik. ‘Ik hoop het.’
‘Maak me beter, jullie luie zwijnen!’ roept mijnheer Aartse vanonder de dekens.
Buiten gekomen houd ik een taxi aan.
‘Naar huis,’ zeg ik tegen de chauffeur.
Zonder iets te zeggen rijdt hij aan.
Ik denk aan moeder. Zoals ze daar nu ligt, de rimpels op haar handen, een steeds
donkerder wordende schaduw op haar gezicht. Moeder, mijn moeder is ze nooit
geweest.
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Ik zucht. Je hebt niets meer, behalve de herinneringen en de dwingende lucht
van verrotting en verval.
Verrotting van een leven waarvan je eigenlijk nauwelijks deel hebt uitgemaakt.
Nog een laatste keer kijk ik om naar het monsterlijke gebouw dat haar uiteindelijk
toch de baas is geworden.
‘Plankgas, mijnheer,’ zeg ik met dichtgeknepen keel.
Ik moet onwillekeurig lachen.
Al wat opkomt en vergaat, dient Zijn macht, Zijn raad en daad, denk ik opeens.
Want God komt waarlijk voort uit de nietigheid van de mens.
En dat weet Hij donders goed.
Yorgos Dalman
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Burger King
[Om privacyredenen is dit tekstgedeelte niet zichtbaar.]
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Ten slotte
Interview met Menno Wigman

Foto: Rob Overmeer

Met afstand de beste dichter van onze generatie - zo noemde Ingmar Heytze hem
in een interview in Passionate enkele maanden geleden. En terecht. Menno Wigman
schrijft intense, bezwerende poëzie die iedere vrijblijvendheid en ironie voorbij is.
Zijn gedichten, die rauw en muzikaal tegelijk zijn, gaan over liefde, genot,
vervreemding en de huidige cultuur. In januari verschijnt zijn tweede bundel: Zwart
als kaviaar.
Menno Wigman (1966) is dichter, vertaler en samensteller van diverse bloemlezingen.
Zijn eerste publicaties gaf hij uit in eigen beheer. Wigman: ‘Rond mijn zestiende
begon ik met een punkblad: Oorpijn. Dat blad was niet alleen tegen muziekkrant
Oor gericht, het stond vol anti-maatschappelijke stukken. Mijn moeder vergeleek
me wel eens met Lenin die tot diep in de nacht artikelen zat te schrijven om “het
volk op te hitsen”. Ik schreef dat blad grotendeels zelf vol, en ik nam er ook mijn
eerste gedichten in op. Al snel legde ik me alleen op het schrijven van gedichten
toe en publiceerde ik een aantal dichtbundels in eigen beheer. Pas een jaar of vijf
geleden begon ik met het opsturen van mijn werk naar literaire tijdschriften.’
Wigmans werk werd snel opgemerkt, en in 1997 verscheen zijn eerste bundel bij
een grote uitgever: 's Zomers stinken alle steden (uitg. Bert Bakker). Liefde, begeerte,
afscheid en het voorbijgaan van de jeugd zijn hierin terugkerende thema's. Wigman
schrikt niet terug voor grote woorden en hij giet zijn gedichten in een harde en sterk
ritmische taal - niet bepaald typisch Nederlandse poëzie. Zou je hem een
romantischdecadent dichter kunnen noemen, de term die Gerard Reve gebruikte
om zijn eigen, unieke plaats in de Nederlandse literatuur te omschrijven? Wigman:
‘Er valt wel iets voor te zeggen, alleen is het woord “decadent” een uitgehold begrip
geworden dat de vreemdste associaties oproept. Je kunt beter van zwarte romantiek
spreken. Het is waar dat ik lange tijd gefascineerd ben geweest door Franse
“decadente” dichters uit de negentiende eeuw, zoals Jean Lorrain, Jules Laforgue
en met name Charles Baudelaire. Ik heb ook een bundel samengesteld met Franse
decadente poëzie: Wees altijd dronken! (Voetnoot, 1998). Die fascinatie is nog
steeds niet helemaal weg.
‘Ik denk dat ik eenzelfde soort gevoel heb over deze periode als de Franse dichters
toen: het gevoel in een eindtijd te leven. Er is weinig nieuws, veel dingen van vroeger
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worden gekopiëerd, dat zie je vooral in de muziek. Het is een ongekend snelle tijd,
maar niet een erg rijke. Alhoewel: de meest uiteenlopende vormen van genot zijn
overal voorhanden en het is niet makkelijk je daar aan te onttrekken. Veel van mijn
gedichten gaan over genot en de uiteindelijke consequenties daarvan. Het glas is
tot op de bodem leeggedronken, en wat hou je over? In mijn gedichten wordt vaak
teruggekeken op genotvolle nachten. Je kunt het ook zien als een strijd tegen de
sleur die het leven steeds dreigt te worden. Van die claustrofobische angst voor
verveling was de negentiende-eeuwse poëzie doordrenkt.’

Nieuwe generatie
De gedichten van Menno Wigman staan nogal op zichzelf binnen de huidige
Nederlandse poëzie. Toch werd zijn werk vorig jaar opgenomen
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in Sprong naar de sterren, de verzamelbundel waarmee samensteller Ruben van
Gogh de verwantschap van de nieuwe generatie Nederlandstalige dichters probeerde
aan te tonen. Volgens Van Gogh heeft deze generatie - o.a. Ingmar Heytze, Mustafa
Stitou en Hagar Peeters - gemeenschappelijk dat men ‘gebeurende’ poëzie schrijft.
Poëzie die niet naar binnen gekeerd is maar liever - soms letterlijk - de ruimte
opzoekt. Poëzie die snel is, en die beïnvloed is door de film- en clipcultuur. Wigman:
‘Ik weet niet zeker waarom mijn werk in die bundel is opgenomen. Misschien
vanwege het grootsteedse karakter ervan, het naar buiten gerichte. Maar eigenlijk
is er bij deze generatie weinig nieuws onder de zon. Die fascinatie voor de ruimte
is er al lang, je ziet het bij Marsman en ook bij iemand als J.K. Rensburg. De invloed
van videoclips vind ik ook een vreemd argument, want dat grillige en snelle vind je
net zo goed terug in de prozagedichten van Arthur Rimbaud. Het enige wat deze
dichters in mijn ogen verbindt is dat ze stuk voor stuk goede performers zijn: dat
geldt voor Stitou en Peeters, en ook voor Van Gogh.
‘Er is bij dichters meer aandacht voor de voordracht, en je ziet ook dat
poëzieavonden steeds beter bezocht worden. Toch ben ik bang dat het de verkoop
van dichtbundels niet erg bevordert. Het is blijkbaar toch een ander publiek. Maar
dichtbundels werden nooit erg goed verkocht. Ik beschouw de uitzonderingen Jean-Pierre Rawie, Anna Enquist - als toevalstreffers. Dat vind ik ook het mooie
ervan: poëzie kan bijna niet commercieel zijn. Je kunt je in allerlei bochten wringen,
je verkoopt er nauwelijks meer door.’

Uitgediende dandy
Een opvallend kenmerk van Wigmans gedichten is dat ze erg ritmisch zijn. Wigman:
‘Ik ben bezeten van metrum. “Jij dicht met een drumstel in je hoofd,” heeft Frank
Starik (ooit één van de Maximalen-dichters, EB) eens tegen me gezegd. Goed
gebruik van metrum heeft een zuigende werking, het sleept de lezer als het ware
door het gedicht heen. Juist omdat ik veel aandacht aan de vorm hecht en duidelijk
vanuit een traditie werk, dacht ik dat mijn gedichten vooral “erudiete” ouderen zou
aanspreken. Maar ik krijg voornamelijk bijval van leeftijdsgenoten. Oudere mensen
zeggen mijn werk niet goed te begrijpen, de onderwerpkeuze staat blijkbaar te ver
van ze af. Waar ik het over heb leeft waarschijnlijk meer onder twintigers en
dertigers.’
De onderwerpen die Wigmans werk vanaf het begin typeerden, komen terug in
Zwart als kaviaar, zijn tweede bundel die in januari uitkomt. Net als 's Zomers stinken
alle steden bevat Zwart als kaviaar veel liefdesgedichten, veel gedichten over het
voorbijgaan van de jeugd en ook gedichten over de huidige consumptiecultuur. ‘Ik
kan me behoorlijk storen aan het recht op geluk dat overal gepredikt wordt. Reclames
en affiches op straat suggereren dat alles voorradig is, je hebt het maar voor het
grijpen. Het is bijna een plicht om gelukkig te zijn, wat dodelijk is voor al die mensen
die dat niet zijn.
‘Europa is een warenhuis geworden. Het vervult me soms met weerzin, maar die
koopgekte fascineert me ook. Je kunt je niet losmaken van de cultuur waarin je leeft,
je wordt erdoor opgezogen - of door omlaaggehaald, het is maar hoe je het bekijkt.
Het gedicht “Burger King” gaat daarover: Was er een tijd dat ik hier boven stond, /
mijn mond vol Proust en Bloem, mij hoor je niet, / niet meer. (zie p. 48) Aanvankelijk
heette dit gedicht nog “Uitgediende dandy in de Burger King”. Dat is precies hoe ik
me de laatste tijd voel: een uitgediende dandy. Vroeger zou ik me boven de meeste
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mensen verheven voelen. Nu denk ik: is er wel zo'n groot verschil? Op een drukke
zaterdagmiddag in de stad lopen anderen zich net zo goed te ergeren als ik. Je
komt er steeds meer achter dat je helemaal niet zo verschilt van andere mensen.’
Erik Brus
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Over de medewerkers
J. Bernlef
('37) debuteerde als dichter met de bundel Kokkels ('60), en als prozaïst met
Stenen spoelen ('60). Met de roman Hersenschimmen ('84) brak hij door naar het
grote publiek. In '94 won hij de P.C. Hooftprijs. Zijn essaybundels Perfektie met een
gaatje ('80) en Schiet niet op de pianist ('93) gaan over jazz - een fascinatie die hij
met Weldon Kees gemeen heeft.
Suzanne Brink
('66) is freelance redacteur in Utrecht. Ze schrijft onder andere voor
Studio/Mikrogids, AD-magazine en het Utrechts universiteitsblad. Voor het laatste
schreef ze jarenlang een wekelijkse column.
Yorgos Dalman
('73) publiceerde in o.a. De Revisor, Zoetermeer en De Brakke Hond. Verder is
hij eigenlijk niets bijzonders.
J. Eijkelboom
('26) maakte onlangs zijn prozadebuut met de verhalenbundel Het krijgsbedrijf,
bij uitgeverij De Arbeiderspers. Hij is dichter (zeven bundels) en vertaler (talloze
bundels). In 1997 verscheen Een goed akkoord op een slechte piano (uitg. Wagner
& Van Santen), een door Eijkelboom vertaalde verzamelbundel van Weldon Kees'
gedichten. De eerste drie gedichten in de Weldon Kees Corner zijn uit deze bundel
afkomstig, de andere drie verschijnen nu voor het eerst in Nederlandse vertaling.
Raoul Goudvis
('72) zoon van K. Goudvis en G. Müller, is tevens schrijver, performer, columnist,
musicus en mode-ontwerper (maar zeker geen dichter). De litera-lecturale, zwaar
op de hand liggende maar licht verteerbare prozettes van zijn hand verschenen nog
slechts in eigen beheer (tot·nog·aan·toe). In levende lijve brengt hij het er beter van
af, getuige ook zijn immer onvolmaakte onaffe novelette: ‘Blijven harken’.
Peter de Groot
('73), alias Peter de Selfkiller, vindt het jammer dat het leven niet een aforisme
is. Daarom is Peter op zoek naar het aforisme dat het leven zou kunnen vervangen.
‘Verwoorden is vervangen,’ is zijn gedachte hierbij. Dit is ook de reden dat Peter de
Groot redacteur is van Krakatau, tijdschrift tegen alles omdat niets beter is.
Henk Houthoff
('41) was poëzieredacteur tijdens de vlegeljaren van dit blad en is nog altijd de
peetvader van Passionate. Hij publiceerde gedichten in o.a. Nieuw Wereldtijdschrift
en De Tweede Ronde. De Weldon Kees Corner in dit nummer is aan hem
opgedragen.
Weldon Kees
('14-'55?) bracht in zijn leven drie dichtbundels uit, in 1960 verzameld in de bundel
Collected poems. De herziene versie uit 1975 is via o.m. Amazon te bestellen. Een
postuum verschenen roman (Fall Quarter), verhalenbundel en zijn verzamelde
tijdschriftartikelen zijn niet meer leverbaar. Zijn liedjes zijn sinds kort op cd
verkrijgbaar. Zie hiervoor p. 24-25
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Jeroen Mettes
('78) studeert filosofie in Leiden.
Hij publiceerde in o.a. Mosselvocht en Zoetermeer.
Ronald Ohlsen
('68) debuteerde met de roman De godvergeten middenstand (uitg. Passage,
1996). Verhalen en gedichten van zijn hand verschenen in literaire tijdschriften als
MillenniuM, de Rottend Staal Nieuwsbrief, Schrijver & Caravan en Vrijstaat Austerlitz.
Gedichten van hem zijn opgenomen in de verzamelbundel Sprong naar de sterren,
samengesteld door Ruben van Gogh. In oktober verscheen de roman Gedoodverfde
engelen.
Peter Swanborn
('63) is via de geologie en de fotografie in de literatuur terechtgekomen. Sinds
drie jaar is hij als literair medewerker verbonden aan de Volkskrant. Zijn gedichten
en artikelen verschenen o.a. in De Gids, de Poëziekrant, Bzzlletin, Parmentier,
Passionate en Tortuca. Momenteel werkt hij aan het libretto van een homo-erotische
Faust, waarvan de première gepland is in juni 2001. Nieuwe poëzie verscheen in
het decembernummer van De Gids.
Pieter Vreugdenhil
('75) wekt in Passionate misschien de indruk aforist te zijn, maar volgens zijn
visitekaartje is hij in eerste instantie tautologicus. En daarnaast podiumcolumnist
(overigens een oneigenlijk woord), prozaïst, stijlkijker en verder taalkunstenaar,
woorddanser en pseudo-intellectueel; kortom schrijver. Maar alleen in zijn vrije tijd
natuurlijk.
Menno Wigman
('66) debuteerde in '97 met de dichtbundel 's Zomers stinken alle steden (uitg.
Bert Bakker). In januari verschijnt zijn tweede bundel, Zwart als kaviaar. Behalve
dichter is Wigman vertaler en samensteller van diverse bloemlezingen.
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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,

Passionate. Jaargang 8

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

Geen daden maar woorden '99: Serge van Duijnhoven, Clementine van Wijngaarden,
Hassnae Bouazza, interview met Simon Vinkenoog, Najoua Bijjir, Ingmar Heytze.
En verder J.A. Deelder, Thomas Verbogt en Jan de Bas.
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jaargang 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

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

Passionate. Jaargang 8

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; 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.
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
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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

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
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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.
jaargang 07 | nummer 06 | november/december 2000
leverbaar

Verhaal van Duncan Sarkies (Nieuw-Zeeland), Paul van der Schoor over Charles
Bukowski vs. Paul Verhoeven, interview met Karin Spaink, strip van Jean-Marc van
Tol, Jack Nouws, Rashid Novaire, M.L. Lee, Samir el Gamal, Jan de Bas, Frans
van Zoelen.
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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

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
DonnerBoeken
Lijnbaan 150
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Voorheen Van Gennep
Oude Binnenweg 131b
Theemaas
Karel Doormanstraat 469

Schiedam

Boekhandel J.S. van Leeuwen
Broersvest 85

Utrecht

Literaire Boekhandel Lijnmarkt
Lijnmarkt 17
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[nummer 2]
In den beginne

ZIE JE NOU WEL?
De eerste keer dat ik oog in oog stond met een dichter moest meteen de politie
eraan te pas komen. Er was een kabinet gevallen (iets met een reiskostenforfait,
voor wat het nog waard is) en het was op de dag van de verkiezingen dat ik voor
het eerst in mijn leven een dichter ontmoette. Vooraf wil ik te mijner verdediging
aanvoeren dat ik toen nog niet wist dat ik met een dichter van doen had. Daar kwam
ik pas veel later achter toen ik een keer in café Loos verveeld in een Rotterdamse
horeca-/cultuurglossy bladerde en op een interview met hem stuitte. De dichter zelf
toonde ook geen enkel teken van dichterschap, al zou het zo kunnen zijn dat hij die
ochtend met een voor dichters kenmerkende kater uit zijn bed was gestapt. Het zou
de gebeurtenis in ieder geval in een ander daglicht stellen.
Aangezien steun trekken ook in die jaren geen vetpot was - optieregelingen had
je toen nog niet - was de Rotterdamse dichter Joz Knoop die ochtend vroeg uit
Beverwaard vertrokken om een meier bij te verdienen op een stembureau in
Crooswijk. Met zijn aftandse brommer tufte hij door de demissionaire ochtend, zijn
gedachten bij alle dingen die hij voor die extra honderd gulden zou kunnen kopen.
Hij zou eens gek kunnen doen en een bundel van een andere dichter kopen. Maar
van wie? De enige dichters die hem interesseerden waren zijn vrienden uit het
Rotterdamse literaire kringetje en die hadden nog geen titels op hun naam staan.
Of het moesten in eigen beheer in de copyshop in elkaar geflanste vodjes zijn, maar
die kocht je al voor twee biertjes in het café. En zo waren de gedachten van de
Rotterdamse dichter Joz Knoop op deze vroege ochtend alweer bij de twee poëtische
grootmachten beland: geld en alcohol.
Ik zal die ochtend wel verliefd zijn geweest. Ik was in die tijd om de haverklap
verliefd, herinner ik me nog. Van die verliefdheden die alleen maar slijten doordat
er een volgende verliefdheid overheen tuimelt. Ik fietste met één verse en drie fletse
verliefdheden in de benen naar mijn werk op de Westblaak. Diezelfde zomer zou
de krant verhuizen naar Ommoord. Als er geen vertragingen
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met de bouw waren geweest had mijn ontmoeting met de Rotterdamse dichter Joz
Knoop dus nooit plaatsgevonden. Of als Frits Bolkestein het kabinet niet had
opgeblazen, of als ik niet op het linkerfietspad had gefietst en als de Rotterdamse
dichter Joz Knoop bij zijn ontwijkingsmanoeuvre geen inschattingsfout had gemaakt.
Maar nee: ‘Rotterdamse dichter maakt flinke smak bij brommerongeval’. Hij wist mij
nog net te ontwijken maar zijn trapper bleef haken aan een stoeprand of iets
dergelijks. Ik had niets (‘Hoe de Rotterdamse dichter Joz Knoop mijn leven redde’)
en wilde alweer verder fietsen toen bleek dat ook hij op het eerste oog ongedeerd
was. Ik had duidelijk geen affiniteit met dit soort akkevietjes. Nee, eerst de politie
erbij gehaald voor een procesverbaal, daarna telefoonnummers uitgewisseld voor
verdere afhandeling door de verzekering. Van mijn verzekeringsagent hoorde ik
later dat de gedupeerde wel erg veel schadeposten had weten te bedenken. Zoveel
vondsten op een schadelijst, hier moest een dichter aan het werk zijn geweest. Wie
niet beter wist zou denken dat er aan het lijf van Knoop geen draad meer heel was,
de brommer aan gruzelementen en de helm (die bij het ongeluk spontaan van zijn
harses was gerold! Daar heb je wat aan!) als een ouwe walnoot gekraakt in duizend
scherven.
Zes jaar later kwam ik Joz Knoop opnieuw tegen bij het maandelijkse podium
‘Poëzie in de Consul’ in het filmcafé in Rotterdam. Ik herinnerde hem half lachend
aan ons voorval maar wist niet goed raad met mijn houding toen hij mij vertelde
sinds dat ongeluk nog geregeld last van lijf en leden te hebben; vooral op koude
dagen had hij er danig onder te lijden. Als spijtbetuiging kocht ik maar zijn bundel
Vingerafdrukken die net bij Stichting Innocenti was verschenen. Even hoopte ik nog
dat er een gedicht over ‘De crash’ in zou staan, maar Joz Knoop bleek geen dichter
van noodzaak & hartenkreet; zijn gedichten leken het resultaat van met veel
taalplezier bedreven dichtspelletjes. Vrolijk en vrijblijvend.
Weer zes jaar later klaagt Joz Knoop in een e-mail aan de redactie dat het wat
betreft de poëzie in Passionate hard achteruit holt. ‘Sommige gedichten zijn gewoon
niet te pruimen. Passionate straalt niet meer.’ Het is niet duidelijk of Knoop nu, om
onze laatste zes nummers er eens bij te pakken, Boris Ryzji, Ingmar Heytze, M.L.
Lee, Samir el Gamal, Menno Wigman, Ronald Ohlsen, Henk Houthoff of Weldon
Kees bedoelt. Voor wie alleen gedichten uit zijn eigen postcodegebied waardeert
zijn dit inderdaad geen aanlokkelijke namen. Zelf vind ik het nogal een imposant
lijstje waar een aantal werkelijk overdonderende gedichten achter schuil gaat. Dit
lint van gedichten langs zes nummers § vormt voor mij de ruggengraat van het blad.
Met de gedichten van Hone Tuwhare loopt het lint ook in dit nummer door. Het
zelfportret van de Passionate die ik voor ogen heb is uit deze dichters opgebouwd.
Helder. Precies. Gedreven. Poëzie die zich niet neerlegt bij haar nutteloosheid en,
tegen de verdrukking in, met alle macht nodig wil zijn. Liefhebbers van vrolijke
taalspelletjes raad ik aan een tv-gids aan te schaffen. Tussen zes en acht regent
het spelletjesprogramma's op de buis. Of daar ook een speciaal Rotterdams
taalspelletje bij zit weet ik niet. Ik kijk nooit naar de regionale omroep.
Die gestripte precisie waar ik zo van houd in de poëzie, vind je in deze § ook terug
in de bijdragen van Thomas van Aalten en M.L. Lee. Gedreven tot in de diepste
vezels van het verhaal. Zo kon de redactie domweg niet om het naar §-maatstaven
veel te lange verhaal van M.L. Lee heen. Maar wat leest dat verhaal dan weer
allemachtig snel, zeg! En snel is de norm bij §. In de supermarkten is er momenteel
een trend in hoogkwalitatieve magnetronmaaltijden. In tien minuten op tafel waar
je in een restaurant meer dan een uur op moet wachten. Passionate als literaire
microwave, zie je het voor je?
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Can you feel it?
de teksten van dance en Underworld

Underworld

Underworld cd-hoezen
Brothers, sisters
One day we will be free
From fighting, violence
People crying in the street
(‘Promised land’ Joe Smooth 1988)

Een kickdrum die elke maat keurig maar meedogenloos in vieren hakt, opgefleurd
met af en toe een hi-hat, hier en daar een snare. Samen met een repeterende baslijn
vormen ze de basis van wat in het oerjaar 1987 nog maar één naam heeft: house.
De rest van de muziek is niet meer dan inkleuring, een prettig soort behang, bedoeld
om de euforische dansroes te benadrukken. Teksten zijn zelden meer dan een
kreet. Can you feel it? (Oh yeah!). Rock to the beat. Ride 'm boy, re re re ride 'm
boy. Retorische vragen en dwingende geboden. Een enkel nummer heeft een echte
tekst, zoals ‘Promised land’ van Joe Smooth, maar die past eigenlijk naadloos in
de soultraditie.
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Veertien jaar later is er in wezen niet veel veranderd. House blijkt de basis voor
een enorme veelheid aan stijlen te zijn geweest (waarvan zelfs kenners de subtiele
verschillen soms niet stante pede kunnen duiden), een reden om tegenwoordig van
‘dance’ te spreken. Die verscheidenheid heeft zelden meer of betere teksten
opgeleverd. De kreten zijn hooguit uitgebreid tot tekstflarden. Er wordt creatief
gespeeld met samples, die net zo effectief zijn als in de begindagen. Lars Sandberg,
platen makend onder de naam Funk d'void, heeft de beste grap in dit idioom op zijn
naam staan. Hij gebruikte een kreet van de militante rappers van Public Enemy: too
black, too strong. Maar hij veranderde de betekenis ervan compleet door zijn nummer
‘Bad coffee’ te noemen.
De op de popmarkt gerichte onzin (dance=populair=dollartekens, denken de
makers) is te verwaarlozen. Niet van
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Britney Spears te onderscheiden, wat betreft de kwaliteit van de teksten. Verder
zijn er nu nog meer nummers die passen in de soultraditie, maar een tekstschrijver
in de orde van Marvin Gaye en Curtis Mayfield zit vooralsnog niet tussen het
uitdijende aanbod. Of je moet een zin als hey, what's wrong with you, you're looking
kinda down to me zien als een fijngevoelige beschrijving van een depressie. We
weten per slot van rekening nog steeds niet wat XTC precies met de hersens uitricht.

Hier en nu
Het mooie van dit alles is: het doet er niet zo veel toe. Dance werkt nu eenmaal
anders dan andere popmuziek. Het vereist een andere benadering van luisteren
(de reden waarom rechtgeaarde rockers house in 1987 verwierpen en verketterden;
ze ‘hoorden’ het gewoon niet). Dance is hier en nu. Niet gisteren of morgen. Het
gebeurt alleen daar, op dat moment, op de dansvloer. Het draait om een roes die
wordt opgewekt door herhaling, niet bijster verschillend van het effect van muziek
tijdens rituelen in Afrika. Dat klinkt wat kort door de bocht, maar in de praktijk gaat
het om een fijnmazig en subtiel geheel. Elke nuance telt, of kan tellen.
Zelfs cd's thuis draaien is daarvan een surrogaat, een - doorgaans schamele poging tot het weer opwekken van een herinnering. Een herinnering die overigens
nooit helemaal goed in focus komt. Het is namelijk een beeld met meer dan drie
dimensies: tijd, muziek, plaats, het eigen gemoed... Een eenmalige gebeurtenis.
Het is het verliezen van onschuld, steeds weer opnieuw, maar nooit precies hetzelfde.
Dat heeft ook zijn nadelen. Dansmuziek is zo ambivalent dat, hoe goed de muziek
ook is, een tweedehands platenzaak geen cd van langer dan een half jaar geleden
graag zal accepteren. Maar dit terzijde.
Naar dance luisteren roept om een andere benadering dan het doorspitten van
het oeuvre van Bob Dylan - om de gedoodverfde kandidaat voor de Nobelprijs voor
literatuur uit het popkamp toch een keer te noemen. Op Dylans ‘Blonde on blonde’
kun je studeren, dance moet je ervaren. De structuur van het liedje, het handvat
van de reguliere popmuziek, is daarom overbodig. Dance vraagt niet om een
verhalende vorm, maar om een lineaire aanpak. Je reist per plaat van de ene
bestemming naar de andere. Een popmuzikant met gitaar en stem zal zich wellicht
in een liedje afvragen wat die reis te beduiden heeft. Een technoproducer verzorgt
de reis zelf wel. Het één is niet meer waard dan het ander, wel per definitie
verschillend. Omdat het doel anders is, heeft dance geen behoefte aan diepe,
slimme, intelligente teksten. En als iemand dan toch die aandrang voelt, zal hij zijn
taalgebruik moeten aanpassen aan de muziek, want deze heeft een dwingend
karakter.
■
I used to love you
I fought for your selection
To be a target
For your weapon of affection
I was a dog for you
You put your marker on me
But my soul was not for sale
And you tried to take it from me
(‘Call me number one’ Underworld 1988)
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Begin jaren negentig was Karl Hyde een gedesillusioneerde popmuzikant die nooit
een popster was geworden. Ja, zijn groep Freur - kijk naar het wafelijzerhaar van
de groepsleden: new wave - had met de single ‘Doot Doot’ een behoorlijke hit gehad
in Italië. Na het uiteenvallen van die band begon de zanger en gitarist Underworld,
een groep die zich wilde toeleggen op elektronische funk. Er kwamen twee platen
uit die niet het gewenste effect hadden, zowel voor de band zelf als voor de
toenmalige platenmaatschappij. Hij had de groep al min of meer ontbonden, toen
hij naar New York trok om zijn geluk te beproeven als sessiemuzikant. Daar speelde
Hyde met Deborah Harry, eens het boegbeeld van Blondie (inmiddels weer
trouwens).
Met zijn eigen muziek had hij zich nooit gelukkig gevoeld. Hij had eigenlijk nooit
popster willen zijn. Champagne, kaviaar, meiden, drugs, limo's - de beloftes van de
popindustrie kregen nooit vat op hem. Maar misschien was er wel niets anders. ‘En
dus faalde ik op een verschrikkelijke manier. Omdat wat wij deden gewoon niet
eerlijk was.’ Het keurslijf van de muziekindustrie had nog een andere eis: liedjes.
Dat lag hem niet. ‘Eigenlijk was ik het best in het schrijven van lineaire stukken
muziek, dus zonder refrein en dergelijke.’ En daar was de tijd nog niet rijp voor.

New York
In New York hervond hij zich. Hij maakte muziek, maar op de achtergrond. Iemand
anders, die daar overigens vele malen beter in was, moest de show maken. In New
York hoorde hij de plaat New York van Lou Reed. Hyde was onder de indruk van
de zeggingskracht van New York. Vooral het achteloze karakter van de teksten
sprak Hyde aan, alsof Reed niets had gedaan dan gesprekken op straat opvangen.
Karl Hyde liet zich ook inspireren door Motel chronicles van zijn held Sam Shepard,
de toneelschrijver. Volgens de alwetende computers van alle grote boekwinkels in
New York is Motel chronicles een verzameling toneelkritieken, maar Hyde zelf
beschrijft het als een collectie korte fragmenten die ogenschijnlijk niets met elkaar
te maken hebben, maar samen een onlosmakelijke sfeer uitdrukken. In beide
voorbeelden herkende hij iets
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van zijn eigen, natuurlijke manier van teksten schrijven. Sinds jaar en dag hield hij
dagboeken bij die geen chronologische verhalen bevatten, maar observaties die
een nadrukkelijk verband misten.
In Engeland hield zijn partner Rick Smith, met wie hij in Freur en Underworld had
gezeten, zich bezig met experimenteren met elektronische apparatuur. Het duurde
eventjes - de veel jongere dj Darren Emerson moest eerst nog aanschuiven -, maar
uiteindelijk had house Hyde en Smith volledig te pakken. De puzzel bleek precies
in elkaar te vallen: zij hadden plotseling de lineaire muziek gevonden die ze graag
maakten, waar ook nog de teksten van Hyde goed in pasten.

Film
The city is a whore tonight. And I see
God talking
Elvis. God talking
Pornfest pork fat jesus christ night light
Elvis fresh meat and a little whipped
cream
Pornfast cornfat jesus christ nightride
Elvis fresh meat and a little whipped
cream.
(‘Mmm skyscraper I love you’
Underworld 1993)

Als je de teksten van Dubnobasswithmyheadman, de eerste cd van Underworld
deel twee, hardop leest, zie je bijna al een complete film voor je. Eentje zonder een
verhaallijn dan, eerder een razendsnelle montage van neonlichten, reclameborden,
winkeletalages en zwervers, freaks en weirdo's op straat. Je voelt New York bij
nacht om je heen sluipen, als een wantrouwige hond. Hyde's teksten ontstonden
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daar, als hij van het Gramercy Park Hotel naar de Electric Ladyland studio's liep,
een blok of tien door het meest sfeervolle stuk van Manhattan. Het Gramercy Park
is zo'n oud statig hotel waar je je nog helemaal in de jaren vijftig kan wanen, met
een authentieke lounge (rood pluche en weinig licht) en nors personeel. Nog steeds
wil Karl Hyde nergens anders in New York logeren
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dan daar, net als veel andere popmuzikanten overigens.
Wie de wandeling zelf onderneemt, zal zich verbazen over de rijkdom aan beelden
die je tegemoet komt. Effectenmakelaars in driedelig pak naast scheldende bedelaars
gehuld in juten zakken. Krotten naast majestueuze panden. Het mooist van alles is
het volstrekt vanzelfsprekende van welk tafereel je ook treft. Alsof iemand - God of
Elvis, in wie je ook gelooft - het helemaal zo heeft bedoeld, en iedereen zich daar
zonder enige moeite in schikt.

Fragmenten
Don't put your hand where you
wouldn't put your face
She said a dollar rubber rats Utah plates
Brilliant green substance unknown
With a face like a peeled onion
Sheep in drag horseback automatic
(‘Spoonman’ Underworld 1993)

Noem het schrijfproces in het bijzijn van Karl Hyde zeker geen variant op de cut-up
techniek van William Burroughs (ook succesvol toegepast door David Bowie), want
hij zal ontvlammen. Te simpel, meent hij. Het is gebaseerd op een groot misverstand.
Burroughs paste zijn cut-up techniek toe op bestaande teksten, terwijl Karl Hyde
zijn teksten op die manier ‘natuurlijk’ schrijft. ‘Ik ben beslist geen fan van Burroughs,’
zei hij enkele jaren geleden in het tijdschrift Slam. ‘Integendeel zelfs.’ Hyde meent
dat we de wereld fragmentarisch zien. En uit al die fragmenten stellen we ons beeld
van de wereld samen. Als je in een kamer staat, kun je niet alle hoeken van die
kamer zien. Als je naar een gesprek luistert, hoor je ook de achtergrond-geluiden
of flarden van andere gesprekken. De dingen die mensen in een gesprek zeggen
vindt Karl Hyde verbazingwekkend. Hij ziet dat als poëzie. ‘Ik gebruik stukjes en
beetjes van gesprekken, vermengd met wat ik bijvoorbeeld waarneem op een van
mijn tochten. Zodoende haal ik de context eruit, iets wat ik heb geleerd van slechte
journalistiek. Als je de context weghaalt hou je een wonderlijk verhaal over, een
bizarre reis van a naar b.’

Born slippy
De combinatie van dance, sporadisch gitaarwerk - een nog ergere vloek voor
danspuristen dan een zanger - en de teksten van Hyde werkte. Underworld stond
op de kaart, geheel op eigen termen: populair, zonder nu noodzakelijk meteen te
worden omgevormd tot popsterren.
Bij de volgende plaat van Underworld maakte Hyde zich zorgen of hij niet te zeer
afhankelijk was van New York. Maar hij had de juiste bron aangeboord - elke grote
stad bleek hem te kunnen inspireren tot het schrijven van de flarden van teksten
die de muziek van Smith en Emerson een extra lading geven. Het nummer ‘Pearls
girl’ van Second toughest in the infants schreef hij tijdens een bezoek aan
Amsterdam. Hyde: ‘Daar begrijp ik niets van de taal. Dus schrijf ik maar op wat ik
denk te horen. Of ik noteer de geluiden in de boten van de grachten. Een van de
stukken tekst bestaat alleen maar uit observaties uit een etage in het centrum. Ik
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kijk naar buiten en noem de kleuren van de voorbijgaande auto's. En groen en blauw
en rood en geel en wit. Tegelijk verander ik telkens de snelheid op mijn dictafoon.
Dat is regelrecht op de cd terechtgekomen.’
Veruit de grootste hit van Underworld, ‘Born slippy’, is het verslag van een dronken
tocht in het centrum van Londen, vlakbij het kantoor van Tomato, het
multimedia-bedrijf waarmee Hyde en Smith nauwe banden onderhouden. En terug
naar Romford, de woonplaats van Karl Hyde. Het is een opzwepend nummer, maar
waaraan zou het zijn succes danken? Aan het feit dat het werd gebruikt in de film
Trainspotting? Of toch meer aan die ene herkenbare kreet, die iedere
dance-liefhebber zal kennen: ‘Lager, lager, lager. Mega, mega, mega white thing.’
Kun je het voelen? O ja.
Zo werkt het nog altijd het beste in de dance.
You got a velvet mouth you're so succulent
and beautiful
shimmering and dirty wonderful and hot
times
on your telephone line and god and
everything
on your telephone and in walk an angel
and look at me your mom squatting
pissed in
a tube hole at Tottenham Court
Road I just come out of the Ship
talking to the most blonde I ever met
Shouting
Lager lager lager lager shouting
Lager lager lager lager shouting
Lager lager lager shouting
Mega mega white thing mega mega
white thing
Mega mega white thing mega mega
shouting
Lager lager lager lager mega mega
white thing
Mega mega white thing
So many things to see and do in the
tube hole
True blonde going back to Romford
Mega mega mega going back to
Romford
Hi mom are you having fun and now are
you on
your way to a new tension headache
(‘Born slippy’ Underworld 1996)

David Kleijwegt
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Een gedicht voor Haley
En weer rook hij aan zichzelf. Zijn gezicht vertrok. Het kantoor zat in zijn kleding.
Het kleefde aan zijn huid als een schimmel. Hij rook het in zijn auto: de benauwde
geur van okselzweet van collega's; van lauwe koffie; van het linoleum in de hal en
het donkerblauwe tapijt in de nieuwe demoruimte; de misselijkmakende geur van
kopieerapparaten en de relatief goedkope parfums van secretaresses - die
geraffineerd geklede modepopjes die de gebeurtenissen in hun liefdesleven tijdens
werkuren mailden aan hartsvriendinnen. Working hours was blijkbaar een rekbaar
begrip.
Het walgelijke geurboeket werd langzaam verdrongen door de kleffe damp van
een Happy Meal die hij bij een Mcdrive voor Haley had gekocht. Hij keek in zijn
achteruitkijkspiegel en zag hoe ze met Teigetje speelde. Haar vingers glommen van
het frituurvet en de zurige mayonaise. Zoutkorreltjes kleefden als glinsterende
pareltjes aan haar handen. Haar blonde haren zaten wild rond haar gezicht en waren
nog maar losjes samengebonden in twee speelse staarten. Ze had wat van haar
chocolademilkshake gemorst op het boord van haar Pokémon-T-shirt, en dezelfde
bruine vlekken zaten ook op haar G-star-workerjeans.
Toen hij haar van school haalde was Haley verbaasd op hem afgekomen. Hij zag
hoe zijn vrouw haar best had gedaan om Haley's haar in twee strak gekamde staarten
te binden, hoe ze scherpe vouwen in de opgerolde pijpen van haar jeans had
geprobeerd te strijken, en hoe ze haar beige, suède bergschoentjes had geveterd
met een dubbele knoop.
‘Zo, Pipi Langkous, ben je daar?’ zei hij plagerig, en kuste haar op haar mond,
die kleefde en zoet rook.
‘Waar is mama?’ vroeg Haley, terwijl ze onderzoekend haar hoofd tegen de ruit
van de auto drukte en even leek te denken dat haar moeder zich voor haar had
verstopt.
‘Mama zei dat we vandaag mogen doen waar we zin in hebben.’
‘Echt?’ vroeg ze met de verwachtingsvolle blik waar hij zelden weerstand tegen
kon bieden. Met een bijna zalvende weemoedigheid had hij haar toegeknikt. Haley
wilde naar de speeltuin, en toen ze niet veel later de schommels had gehad - ‘Hoger,
Pap! Ik wil hóhoog!’ -, de stoffige glijbaan had opgepoetst met haar schone broek
en in een touwladder was geklommen, wilde ze naar de dierentuin. En na de
dierentuin wilde ze patatjes. Frensj fraais van Mèkdoon-alts!
‘Maar zullen we niet beter...’
‘Nee, pap - Mèkdoonalts!’
Ze graaide niet naar de patat maar naar het plastic poppetje dat bij de maaltijd
zat.
‘Kijk, pap: Teigetje!’ zei ze triomfantelijk en hield het plastic poppetje omhoog. De
papieren zak met daarin het afval - een hamburger met een van ketchup doordrenkt
broodje was op een uitgebeten halve maantje na onaangeroerd - lag naast haar op
de achterbank.
‘Gaan we nu naar huis?’
‘We rijden nog even een stukje,’ zei hij, inmiddels weer in overpeinzingen
verzonken.
‘En mama dan?’
‘Mama vindt het niet erg.’
Hij sloeg rechtsaf en drukte een nummer in op de Ericsson, die aangesloten was
op de car-kit. Het display en de toetsen lichtten op. Een blikkerige pieptoon galmde
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door de cabine. Hij keek in zijn achteruitkijkspiegel. Haley en Teigetje zaten in een
of ander avontuur verwikkeld.
‘... Ha--o, mét Martin -an Merweijck?’
Haley tuitte haar lippen en legde een vinger bij Teigetje op zijn snoet. ‘Sssstt-tt,’
siste ze.
‘Martin, met mij.’
‘...’
‘Hallo,... Martin?’
‘Rauschenberg, ben jij dat?’
‘Ik ben het.’
‘Ben jij dat, Anton - zit je in de auto?’
‘Hoor je me nu!’ brulde Anton.
‘Há, nu hoor ik je beter!’ klonk de stem van Martin van Merweijck. ‘We hebben je
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vandaag gemist op het werk, man. Waar was je nou? De site-survey die gepland
stond bij Tronics BV is volledig de mist in gegaan, weet je dat? Die lui waren hels
dat je niet was komen opdagen. Echt, no kidding, Rauschenberg - héls waren ze!’
‘Ik weet het, ik weet het,’ zei Anton geagiteerd. ‘Daar bel ik niet -’
‘Om maar niet te spreken van Vermeulen, weet je dat? Jezus, die was razend. Ik
begrijp het niet, dit is definitely niets voor jou. Wat is er met je aan de hand, man?
Ik zei tegen Vermeulen dat hij zich niet zo druk moest maken; dat er vast wel een
logische verklaring voor was; dat je ziek was of zoiets; dat je maagzweer weer
opspeelde; of dat je misschien langs de weg stond met panne; of in het ergste geval
dat andere. Je weet wel. Maar die Vermeulen wilde er niet aan. “Dit bedrijf is
gespecialiseerd in communicatienetwerken; in applicaties en bekabeling, en dan
zou Rauschenberg niet even kunnen bellen... hallo, cóm-mú-ní-cá-tié! Weten we
weer waar we mee bezig zijn, ja? En waar haalt hij verdomme de arrogantie
vandaan? Heeft hij zijn target soms gehaald?” Wat ik je al zei: Vermeulen was zwaar
pissed. Waarom heb je nu niet even gebeld, Anton... Hé, Anton?’
Anton verkrampte, kneep zijn handen in het stuur en keek voor zich uit. De weg
voor hem was verlaten. Haley lag met haar hoofd tegen het raampje, ze zuchtte
diep en staarde verwezen naar buiten. De vermoeidheid van een inspannende dag
las Anton van haar gezicht. Teigetje zat in haar vuistje gekneld. Op het muiltje de
verwerpelijke grijns van bevroren spot.
‘Martin, hoe lang werk je nu al bij ons?’ vroeg Anton schijnbaar luchtig toen hij
weer voor zich uitkeek.
‘Hoe lang?’
‘Mmm.’
‘Eh, een jaar ongeveer, maar waarom vraag je dat; wist je dat Vermeulen naar je
huis had gebeld en dat ook je vrouw niet -’
‘Heb je het naar je zin?’
‘Hoe bedoel je?’
‘Gewoon, wat ik zeg, Van Merweijck: heb je het naar je zin; dus wat je doet en
zo? Doe je nu wat je altijd had willen doen?’
Anton reed de parkeerplaats op van een nabijgelegen hotel - twee sterren op de
gevel waren met neon verlicht - en parkeerde de auto in een van de vakken. Hoge
lantarenpalen met arcadische halzen beschenen het terrein en wierpen een
verraderlijk licht de cabine binnen.
‘Hmja, ja, best wel,’ zei Martin, die zichzelf met zijn antwoord leek te verbazen.
‘Maar was dit wat je wilde, Van Merweijck - wat je écht wilde?’
‘Wat ik wilde? Sta je nu stil? Het is ineens zo stil - hè, Anton?’
‘Ik sta op een parkeerplaats.’
‘Parkeerplaats? O, oké. Wat vroeg je nu ook alweer - wat ik wilde?’
‘Mmm.’
Martin zweeg een ogenblik en murmelde iets onverstaanbaars. Een hand over
de hoorn smoorde het geluid. Anton luisterde naar de gedecideerde toon in de
onverstaanbare woorden van Martins vrouw, die hij ooit op een personeelsfeestje
had ontmoet, en die met haar gemanicuurde wijsvinger langs zijn revers streek en
met een hongerige blik zei: ‘Dus jij bent de golden boy van het bedrijf over wie ik al
zo veel heb gehoord?’
De hand werd van de hoorn gehaald.
‘Anton, luister 's - moet dat nu? Ik bedoel: weet je wel hoe laat het is?’
Haley keek op. Ze wreef met haar knuistje in haar oog en de haren uit haar gezicht.
Ze knipperde een paar keer. ‘Pap, waar zijn we?’ vroeg ze korzelig.
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Anton keek om en aaide zijn dochter over haar hoofd. ‘Ik ben even in gesprek,
schat. We gaan zo naar huis.’
‘Is dat je dochter, die ik daar hoor?’ vroeg Martin.
‘Hoezo?’
‘Nee, niets, het is alleen dat... nou ja, die Vermeulen heeft naar je huis gebeld,
dat was wat ik je wilde zeggen. Je vrouw had tegen hem gezegd dat ze ook niet
wist waar je
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was; ze dacht dat je gewoon naar je werk was gegaan en zo. Ach, misschien lult
die Vermeulen wel uit zijn nek of heeft hij je vrouw verkeerd verstaan. Je weet hoe
Vermeulen is. Later zei hij nog dat je vrouw had teruggebeld. Iets over de school
van je dochter en dat je haar had opgehaald. Maar, jezus - alsof een man niet even
een dag vrij mag nemen om met zijn dochter door te brengen. Ik begrijp het wel,
Anton; dat is eigenlijk wat ik zeggen wil. Af en toe heb je gewoon even tijd nodig
om iets leuks te doen. Dat begrijp ik heus wel. Maar waarom neem je dan niet
gewoon een dagje vrij, dat is het enige wat ik zeg - neem gewoon een dag vrij, man.
Dat is toch geen schande?’
Anton tikte een sigaret uit het pakje Marlboro en keek ernaar alsof hij voor de
eerste keer in zijn leven een sigaret in zijn handen had. ‘Weet je,... niet om het een
of ander, Van Merweijck,’ zei hij aarzelend, ‘maar ik verdenk mijn vrouw ervan dat
ze,... nou ja, je weet wel, dat ze vreemdgaat’
‘Je vrouw - joúw vrouw? Je bent gek, man. Nee, dat geloof ik niet.’
Anton lachte zonder precies te weten waarom. Hij staarde naar zijn hand en zag
hoe de sigaret tussen zijn vingers trilde. ‘... Ik weet het,’ zei hij half verontschuldigend,
‘maar soms - ik meen het, Van Merweijck.... soms verdenk ik iedereen van alles,
echt; ik word er gestoord van, weet je dat? Serieus - gék word ik ervan.’
‘Anton, luister nou eens,’ begon Martin op het paternalistische toontje waar Anton
van walgde. ‘Waarom neem je niet een paar weekjes vakantie, gewoon er even
tussenuit, lekker met je vrouw en je dochter -’
‘Pahaaap, gaan we nu al?’ Haley wreef rimpels in haar bedrukte gezichtje en
keek een ogenblik naar buiten.
‘We gaan, lieverd,’ zei Anton sussend. ‘Heel even nog.’
‘Luister, Anton,’ zei Van Merweijck, ‘als je morgen niet komt werken, bel me dan,
oké-beloof je dat? Ik regel wel iets met Vermeulen.’
Anton nam de sigaret in zijn mond, maar stak hem niet aan. Hij keek uit over het
verlaten parkeerterrein. Er stonden weinig auto's geparkeerd.
‘Zal ik je eens wat zeggen,’ zei Anton half binnensmonds. ‘Ik zou de schedel van
Vermeulen, dat afgestompte stronthoofd van hem, ik zou het wel eens in elkaar
willen trappen. Dus niet spreekwoordelijk of zoiets, maar echt, weet je; gewoon een
stuk van zijn schedel intrappen, zoals je vroeger met je vriendjes een wak in het ijs
trapte als de sloten nog niet lang dichtgevroren waren, - dat geluid. Godverdomme,
ik zou die glimmende zelfvergenoegzame kop van hem wel eens willen zien. God,
wat zou ik voor een moment intens gelukkig zijn.’
‘Anton, wat zeg je nou allemaal, ik versta er geen ruk van! Wát zou je willen doen?’
‘Pap, je zei geeveedee,’ fluisterde Haley monotoon. ‘Mama zei dat je dat nooit
meer zou zeggen.’
‘Ik weet het, schat, ik weet het,’ zei Anton.
‘Anton,...hé, Anton, de laatste tijd sta je weer onder grote druk, misschien moet
je -’
‘Ophangen, Van Merweijck,’ zei Anton, ‘dat moet ik doen. Beloof je Saskia, die
fantastische wilde sm-meesteres van je, de groeten te doen.’
Hij drukte de telefoon uit. Hij nam de sigaret uit zijn mond en keek naar Haley.
Ze lag op de achterbank met haar benen opgetrokken. Haar handen samengevouwen
onder haar hoofd.
‘Gaan we nu naar huis?’ fluisterde ze met haar ogen dicht en zonder zich te
verroeren. ‘Ik ben echt een beetje moe.’
‘Luister, schat - papa rookt buiten even een sigaretje, en dan gaan we naar huis,
goed?’
‘Alsjeblieft,... ik wil nú naar huis.’
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‘Kom, schat. Ik zei dat we zó naar huis gaan.’ Anton deed het portier open en
nam de Ericsson uit de car-kit.
‘Mag de radio dan aan?’ zuchtte Haley.
‘Natuurlijk, lieverd,’ zei Anton, en drukte de cd-speler aan. Macy Gray zong ‘Still’
van haar debuutalbum.
‘Zo goed, lieverd?’
Haley knikte.
Anton stapte naar buiten en stak zijn sigaret aan. Hij zoog zijn longen vol rook en
blies
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na een paar seconden een draderige wolk uit. Hij wandelde een stukje bij de auto
vandaan en toetste het nummer van zijn huis in. Er werd onmiddellijk opgenomen.
‘Hallo?’ klonk een onvaste vrouwenstem.
‘... Cyrille?’
‘Anton, godverdomme! Waar hang je uit? Waar is mijn dochter?’
‘Ónze dochter!’ corrigeerde Anton zijn vrouw. ‘Onze dochter!’
‘Waar is Haley?’
‘In de auto - ze slaapt.’
Anton liep met gebogen hoofd nerveus heen en weer over het parkeerterrein. Hij
zoog aan zijn sigaret, en wreef over zijn voorhoofd alsof er iets op zichtbaar was
wat hij wilde uitwissen.
‘Je bent gestoord, Anton - weet je dat? Ik heb zeker wel veertig berichten
achtergelaten op je voice-mail! Waarom heb je me niet gebeld. Ik heb iedereen
gebeld. Iedereen! Niemand wist waar je was. Jacques Vermeulen was woest, hij
zei -’
‘Vermeulen kan de kanker krijgen!’ brulde Anton.
Cyrille schrok. Haar stem trilde. Ze sprak hem afwisselend vertroetelend en
belerend toe, alsof hij nog een kind was dat ze tot rede wilde brengen. Anton hoorde
hoe ze tussen haar woorden door haar tranen probeerde weg te slikken.
‘Het spijt me, liefje,’ zei Anton zijig. ‘Echt, het spijt me, maar begin dan ook in
godsnaam niet over die Vermeulen, ik kan die naam -’
‘Waarom kom je nu niet naar huis, Anton? Het is veel te laat voor Haley. Ze moet
morgen weer naar school.’
Anton lachte en keek naar de smeulende sigaret. Hij blies de askegel er vanaf.
‘Há, school,’ reageerde hij schamper. ‘Ik heb met Haley's juffrouw gesproken. Ze
stond op het schoolplein en zag dat ik Haley begroette. Ze liep op me toe en zei
heel uitbundig tegen Haley: “Deze aardige meneer is zeker je vader?” Ik had nog
niets gezegd, en toen zag ik haar een blik werpen op de auto. Ze zei met een
opgewekt gezicht: “Ah, nu begrijp ik het.” Ze zei het op een toon alsof er plots een
nieuw inzicht aan haar werd geopenbaard. “Pardon?” zei ik.’
Cyrille zoog een hap lucht naar binnen. ‘Anton, alsjeblieft, kom -’
‘Godverdomme! - luister nou even, dit is belangrijk. Ik zei: “Pardon?” “Uw auto,”
zei dat kind. “U rijdt in een BMW. Haley tekende vanochtend in haar schrift een auto
met het blauw-witte logo van een BMW. Ik vond het nogal opmerkelijk voor zo'n
jong kind. Dat is alles. Maar nu begrijp ik het.” Dit zei Haley's juffrouw tegen mij. Ze
dacht zeker dat ik achterlijk was. Ze bedoelde dat Haley een verwend kreng is. Ze
zei het niet, maar ze bedoelde het wel.’
‘Dat weet je niet. Je dénkt dat je het weet, maar je weet het niet zeker. Misschien
vond ze het wel gewoon leuk.’
Anton zoog voor de laatste maal aan de sigaret en wierp het peukje in de struiken.
‘Ik ben vandaag met Haley naar de speeltuin en de dierentuin geweest. Maar ze
vond niets leuk. Niet heel erg lang, in elk geval. In de speeltuin verjaagde ze andere
meisjes die op de schommel wilden klimmen, omdat zíj op de schommel wilde. Ze
raakte verveeld en wilde na een kwartier naar de dierentuin. We keken naar de
zeehonden; hoe ze zichzelf als torpedo's door het water jagen en om elkaar heen
dansen. “Vind je dit niet fantastisch, Haley? Kijk dan, lieverd,” zei ik. “Kijk dan toch!”
“Ik heb de zeehonden al zo vaak gezien,” zei ze. “Ik vind ze stom. Wanneer gaan
we naar McDonalds, ik heb honger.” Ze hield godverdomme niet op met ouwehoeren
over wanneer we nu eindelijk naar McDonalds zouden gaan.’
‘Je overdrijft,’ zei Cyrille, nu meer opstandig dan angstig.
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‘Mmm, denk je, lieverd?’ Anton streek met zijn linkerhand langs zijn wenkbrauwen
en probeerde een rimpel weg te masseren. Hij keek voor een ogenblik naar de
zwarte BMW 850 CIA. In de auto was geen beweging zichtbaar.
‘Anton, ik heb je moeder gebeld,’ zei Cyrille ernstig. ‘Ze heeft weer last van een
hoge bloeddruk, wist je dat? Ik had er geen idee van en vroeg doodleuk of ze wist
waar je was. Dat mens raakte helemaal overstuur. Waarom heb je me er niets over
gezegd, Anton? Je jaagt dat mens de dood in met die gekkigheid van je. Ze begon
te huilen en was bang
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dat het weer precies zo zou gaan als de vorige keer toen je met die vreemde
gedachten rondliep. Ik heb bijna een uur met haar aan de telefoon gezeten om haar
te kalmeren.’
Anton wreef met zijn linkerhand over zijn gezicht, alsof hij uit de zee kwam gelopen
en het water van zijn gezicht veegde. Hij kneep zijn ogen dicht en fronste zijn
wenkbrauwen. ‘We hebben een goed leven, hè?’ vroeg hij met de ingetogen toon
van een bekentenis.
‘Wát?’
‘Niets, niets... Weet je, gisterennacht zocht ik in de garage naar mijn -’
‘Alsjeblieft, zeg!’ zei Cyrille met een mengeling van wanhoop en irritatie. ‘Ik wil
het niet horen. Kom nu naar huis, hoor je me! Ik wil dat je naar huis komt! Ik ben dit
zo verschrikkelijk zat!’
‘Maar luister nou! Ik zocht mijn oude studieboeken, ik wilde even... ik dacht dat
er tussen mijn oude boeken misschien... nou ja, gewoon... Ik wilde Haley iets
voorlezen, iets zinnigs, ik weet het niet... ik dacht aan een gedicht of zo.’
Cyrille liet een hooghartige, spottende lach horen. ‘Há! Een gedicht. Jezus, Anton,
het is erger met je dan ik dacht; het wordt nu echt tijd dat je weer naar die dokter
gaat. Misschien dat een paar sessies met hem -’
‘Luister nou! Ik wilde haar iets voorlezen, iets wat nog ergens op leek, iets... ja,
iets echts, begrijp je dat? Iets anders dan al die teringzooi die ze dagelijks leest;
iets met meer betekenis dan de video's van Disney.’
‘Hallóó,’ riep Cyrille slepend, ‘jij hield van die virtuele tekenfilmpjes én van
Disneyfilms, mag ik je daar even aan herinneren, alsjeblieft - dankjewel?’
‘Luister nou, daar gáát het niet om, het is -’
‘En trouwens, wat hoopte je te vinden tussen je oude studieboeken; een
dichtbundel of zoiets; een léésboek? Kom op, zeg! Laat me niet lachen! Je hebt
daar nog nooit om gegeven. Wie hou je nu in godsnaam voor de gek? Die dozen
in de garage zitten vol met boeken van je universiteit. Het zijn je studieboeken.
Dacht je daartussen iets te vinden wat voor Haley geschikt was? Dit heeft niets met
Haley te maken, als je het mij vraagt;
je leeft weer in een van je wanen.’
Anton hield de telefoon van zijn oor en bekeek het technische vernuft waaruit de
schelle stem van zijn vrouw galmde. Zijn rechterhand was verkrampt geraakt. Hij
nam de telefoon over in zijn linkerhand, balde zijn rechterhand een paar keer tot
een vuist en kneep het bloed uit zijn hand.
‘Ben je eigenlijk wel gelukkig?’ fluisterde Anton half in zichzelf. ‘Dat zou ik echt
willen weten...’
‘Wat! Wát zei je... Anton?’
‘Ik vroeg -’
‘Ja, ik hoorde wat je vroeg, maar waar slaat het in godsnaam op? Wat heeft die
vraag nu met wat dan ook te maken? Ik begrijp je niet. Waarom doe je zo vreemd?
En waarom weiger je naar huis te komen? Waar ben je, eigenlijk?’
Anton keek om zich heen. Een aantal auto's stond in rijen geparkeerd en bekeek
hem als een verveeld publiek. ‘Dat doet er niet toe,’ zei hij.
Cyrille weende zachtjes. ‘Ik word hier zo moe van... echt, zo verschrikkelijk moe.
Je bent gewoon in de war, dat is het. Net als laatst, weet je nog? Waarom vraag je
niet aan Jacques Vermeulen of hij -’
‘We hebben ons kind vergiftigd. Zie je dat dan niet? Ons kind is geboren uit een
dreinerig en verwend verlangen - jezus christus, dat je dát niet eens ziet. Haley
hoorde bij het eisenpakket dat we aan het leven stelden.’
‘Hoe kun je zoiets nou zeggen, Anton? Haley is onze -’
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‘Kijk dan godverdomme toch eens een keertje naar jezelf, één godvergeten keer,
maar dan echt, hoor je me! Zie je nu niet eens wat een afgestompte kut je geworden
bent? We hebben ons laten leiden door... door... nou ja, we houden van mooie
spullen, we hebben... jij wilde de auto's, het huis, de vakanties; je wilde - ach, wat
ik eigenlijk zeggen wil is... is, nou, gewoon; dat dit het niet is, Cyrille. Dít is het niet...
meer.
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Begrijp je me? In mijn werkkamer vond ik gisterenavond een boekje, in mijn kast,
bedoel ik - tussen mijn spullen van de middelbare school, daartussen, tussen al die
troep vond ik een boekje, gewoon een stompzinnig boekje van de schoolbibliotheek,
dat ik ooit eens had geleend en blijkbaar nooit heb teruggebracht. Nou goed, ik vond
dat boekje en ik las erin, ik las er gewoon in. Niet omdat het goed voor me was, of
omdat die informatie uit dat boekje ergens voor diende; ik las erin omdat... omdat
ik het een godverdoms mooi boekje vond. Het was zo verdomde eerlijk. De schrijfster
was een Amerikaanse die -’
‘Ik wil het niet weten! Ik wil het allemaal niet meer weten! Je zei dat dit nooit meer
zou gebeuren - nee, je belóófde me dat dit nooit meer zou gebeuren, en nu... Ik wil
dat je naar huis komt! Ik meen het, Anton; als je niet naar huis komt dan bel ik de
politie, ik zweer je dat ik dat doe.’
Anton zweeg een moment. Hij luisterde naar de nerveuze ademhaling van zijn
vrouw. ‘Luister nou even,’ sprak Anton kalm, ‘die hysterie is nergens voor nodig, ik
wil alleen maar... nou ja, gewoon over dat boekje - het hoofdpersonage in dat boekje
verlangt ernaar een dichteres te zijn, ze voelt dat ze een dichteres is; dat ze niet in
staat is iets anders te zijn dan een dichteres. En dat komt omdat ze de schoonheid
ziet van de dingen, dus van de dingen om haar heen, bedoel ik. Ze wil die schoonheid
niet zien, ik bedoel, het is niet dat ze daar haar best voor doet of zoiets, maar ze
kan gewoon niet anders, dat is het. Het gebeurt gewoon vanzelf. En die schoonheid
die ze om zich heen ziet en die ze van binnen voelt, die probeert ze te vangen in
woorden; ze probeert haar te vangen, omdat ze bang is dat ze er anders door wordt
verzwolgen, en omdat ze haar gewoon niet kan binnenhouden. Begrijp je dit? Haar
omgeving denkt dat ze niet weet wat ze wil; dat ze van alles en nog wat wil worden.
Haar vrienden denken dat ze gek is geworden. Maar als je het boekje leest, als je
het echt leest, dan begrijp je - nee, dan voel je, net als zij, dat ze de enige is die in
staat is om zoveel schoonheid te zien, te ervaren, zeg maar. Ze heeft geen verweer
tegen de indrukken die ze opdoet. Ze kan huilen van geluk en tegelijk voelt ze zich
verloren. En naarmate ze zichzelf toestaat vertrouwd te raken met de dingen die ze
voelt en ziet, en zichzelf in woorden probeert uit te drukken vervreemdt ze steeds
meer van haar omgeving, van haar vrienden, die zeggen niets meer van haar te
begrijpen. Cyrille, het is me nu duidelijk dat ik... nou ja, dat ik, dat wij -’
Cyrille barstte in huilen uit en overstemde zijn woorden met een hysterisch
geschreeuw. ‘Je zei dat dit niet meer zou gebeuren! Je zei dat je was veranderd!
We zouden praten! Práááten! Je maakt me bang, Anton. Kom naar huis. Kom
alsjeblieft naar huis!’
Anton lachte plotseling. Hij perste alle lucht uit zijn lijf en bracht een raspend, bijna
dierlijk geluid voort, dat schel over het verlaten parkeerterrein echode. Hij drukte de
Ericsson tegen zijn mond en stopte abrupt met lachen. ‘Cóm-mú-ní-cá-tié, Cyrille,’
zei hij hees en drukte de de telefoon uit.
Anton liep naar de BMW en opende een achterste portier. De cd speelde nog
steeds. Haley lag half op haar rug gedraaid, haar ene been opgetrokken, haar
andere been uitgestrekt. De plotselinge koelte in de auto maakte haar onrustig.
Anton ging op de achterbank zitten en keek een ogenblik door de achterruit naar
buiten.
Het kille licht bescheen het lichaam van zijn dochter. Hij strekte zijn hand naar
haar uit en streelde haar voorhoofd, hij fatsoeneerde haar haren en streek langs
haar wang. Haley maakte kronkelende bewegingen en zuchtte diep. Anton strekte
zijn andere hand naar haar uit en streelde het donshaar in haar nek. Hij draaide zijn
hoofd van haar weg en voelde hoe zijn handen zich aan haar vastgrepen en
verkrampten, alsof hij aan een afgrond hing. Hij voelde hoe hij gewichtsloos werd
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en zich met moeite tegen haar slanke lijfje aandrukte. Op de achtergrond hoorde
hij iets knappen - een breuk in het ritme van de muziek, het geluid van een
navelstreng die onder enthousiast gejuich wordt doorgeknipt. Anton ging rechtop
zitten en kneep zijn ogen half dicht. Teigetje lag op de grond en grijnsde nog steeds
naar hem. Hij trok Haley naar zich toe en keek naar haar verstilde blik waarin een
onuitgesproken vraag en een eeuwig ongeloof zich voorgoed aan elkaar hadden
vastgeklampt. Hij kuste haar gezicht dat nu helemaal was verlicht en huilde tranen
van geluk.
M.L. Lee
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De slagerszoon uit het Oude Westen
‘Dan krijgen we nu Arnon Grunberg. Zijn komst naar Rotterdam was eigenlijk heel
lang onzeker. En hij is over de streep gehaald toen hij hoorde dat de koningin in de
zaal zou komen. Het is echt waar.’ Zo kondigde Cees van der Wel, hoofdredacteur
en verslaggever van TV Rijnmond, de auteur aan tijdens de officiële opening van
het culturele hoofdstadjaar in concertgebouw De Doelen.
Tijdens deze opening werden de letteren in Rotterdam vertegenwoordigd door
Grunberg, want andere schrijvers of dichters droegen er niet voor. Nu is er tegen
iedere keuze wel een bezwaar aan te dragen, maar toch ben ik geneigd om Grunberg
niet vanzelfsprekend als de meest representatieve auteur van Rotterdam Culturele
Hoofdstad van Europa te zien. En ik kan me zo indenken dat tv-kijkers in het land
dit ook hebben gedacht toen ze door de AVRO de volgende dag een integraal
verslag werden aangeboden. Deze schrijver zou je toch meer verwachten bij New
York Cultural Capital of The World, of desnoods Amsterdam Culturele Hoofdstad
van Europa. Maar het rijtje Cornelis Bastiaan Vaandrager, Riekus Waskowsky,
Arnon Grunberg zou mij niet spontaan te binnen zijn geschoten. Het is geen a-b-c-tje,
zeg maar.
Presentatrice in De Doelen Liesbeth van der Kruit legde uit waarom er voor
Grunberg was gekozen. Van de auteur zal in april van dit jaar het boek De mensheid
zij geprezen verschijnen, waarin hij als een ‘hedendaagse Erasmus’ te werk gaat.
En speciaal voor deze gelegenheid droeg de schrijver hier een passage uit voor. Ik
ging er eens goed voor zitten, want je krijgt niet iedere dag de gelegenheid om een
hedendaagse Erasmus aan het werk te zien, wat die omschrijving dan ook mag
betekenen.
‘Er is niet veel mooiers te vinden dan de veren van de nietigheid waarmee mijn
cliënt zich heeft getooid. Zo verblind was hij door de schoonheid van die veren dat
hij in zijn eigen futiliteit een oneindig en prachtig universum is gaan zien. En
misschien is dat heel verstandig. Stel je voor dat je je eigen futiliteit vierentwintig
uur per dag waarneemt als je eigen futiliteit,’ sprak Grunberg terwijl hij bezwerend
zijn linkerarm omhoog hield, alsof hij het waarheidsgehalte van zijn wijsheden wilde
versterken.
Die bereikten hun hoogtepunt toen hij plechtig verkondigde dat de mens ‘niet in
de Vreze Gods leeft’. Er ging niet alleen een siddering door De Doelen, maar in alle
grootstedelijke centra in Rotterdam miste deze waarheid haar uitwerking niet. In
Waterfront viel spontaan de elektriciteit uit, in Now & Wow ging Ted MTC in staking
en Off-Corso veranderde van het ene op andere moment in een onderkomen voor
talksettings. Maar ook de skaters op de West Blaak lieten het design van 75B voor
wat het was, terwijl het stil werd in de Witte de Withstraat toen Galerie Mama en
Roodkapje hun deuren sloten. In Nighttown weigerde DJ Ronald Molendijk nog
verder te draaien en op een secret houseparty in een verlaten fabriekshal werd
gevreesd voor een politie-inval. Daarnaast overwoog de redactie van het
toonaangevende Zone 5300 om het magazine niet langer te laten verschijnen,
vluchtte Isis Vaandrager Rotterdam uit en kwamen er vanuit Rotown berichten dat
het kunstenaarscollectief Barkode zijn performance niet wilde afmaken.
Even overwoog ik nog of Grunberg in een soort geheimtaal had gesproken. Dat
je deze alleen maar hoefde te ontcijferen om er achter te komen waar de schrijver
zich die avond in het nachtleven van Rotterdam zou storten.
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DAT KRIJG JE D'R NOU VAN!
Dat wanneer je voor ‘futiliteit’ ‘Hertog Jan’ invulde en voor ‘Vreze Gods’ ‘jazz’ las,
je straks nog een leuke avond in café Dizzy zou hebben. Maar doordat Grunbergs
voordracht nou niet echt overliep van de zelfrelativering en humoristische
verwijzingen verwierp ik uiteindelijk deze mogelijkheid.
Het werd me langzamerhand duidelijk waarom er voor de omschrijving van
‘hedendaagse Erasmus’ was gekozen. De letteren van Rotterdam 2001 werden
vertegenwoordigd door iemand van 500 jaar oud die zijn gehoor voorhield dat de
mens niet in de vrees voor God leeft, ‘maar in de vrees voor zijn medemens aan
wie hij zich spiegelt en met wie hij zich meet. Aan wie hij troostende woorden en
helende gebaren wil ontlokken, maar die uiteindelijk vreemd voor hem blijft als een
woestijn die hij nooit heeft betreden.’ En toen had hij alle open deuren in De Doelen
wel zo'n beetje gehad. ‘En dan straks weer gauw terug naar New York, want daar
woontie,’ sprak commentator Cees van der Wel toen Grunberg het podium verliet.
Waren er dan helemaal geen alternatieven? Natuurlijk wel. Als het om jonge
auteurs gaat is er in Rotterdam een generatie in wording, waarvan verschillende
vertegenwoordigers tijdens de opening van Rotterdam 2001 absoluut niet zouden
misstaan. Zo was de dichter Ayatollah Musa een goede keuze geweest. In 1979 in
Rotterdam geboren, opgegroeid in het noorden van de stad en in 1999 met de
dichtbundel Taj Mahal gedebuteerd. Zijn intrigerende poëzie had de bezoeker in
De Doelen zeker kunnen inspireren. Nadeel is wel dat zijn gedichten niet altijd even
toegankelijk zijn en Ayatollah Musa niet zo'n grote naam is als Arnon Grunberg.
Een andere mogelijkheid was Said El Haji geweest. Deze auteur werd in 1976 in
het Marokkaanse Isoufayen geboren en is reeds lange tijd woonachtig in Rotterdam.
Hij debuteerde vorig jaar met de roman De dagen van Sjaitan bij uitgeverij
Vassallucci. Een voordracht uit deze roman had de bezoeker zeker met plezier
verwelkomd, want het is een levendig boek met humoristische passages. Het nadeel
van De dagen van Sjaitan is dat er in het boek wel eens gevloekt wordt en dat het
zich daardoor niet echt leent voor een opening in de aanwezigheid van de koningin.
Zo'n vloekend personage zou shockerend kunnen zijn, veel shockerender dan
wanneer ons staatshoofd een voormalige burgerminister van het Argentijnse
juntaregime een weekendje te logeren vraagt.
Voor mijn part was er voor Steven Verhelst gekozen. De in 1976 geboren
Vlaardingse schrijver heeft in dit blad aangetoond over een groot talent te beschikken.
Een schrijfopdracht van Rotterdam 2001 zou hij dan ook met goed gevolg volbracht
hebben. Wat echter tegen Steven Verhelst spreekt is dat hij nog geen boek heeft
uitgegeven en vanuit de prestigegedachte niet echt als een grote naam te boek
staat.
Dat doet me denken aan de slagerszoon uit het Oude Westen. In 1975 geboren
in Ighazzazen in Marokko, en opgegroeid op een steenworp van De Doelen. Hij
debuteerde in 1996 met Bruiloft aan zee, dat werd genomineerd voor de Libris
Literatuur Prijs en waarmee hij in 1997 de Geertjan Lubberhuizen Prijs won voor
het beste debuut. Intussen zijn de buitenlandse vertaalrechten verkocht aan
Duitsland, Frankrijk, Engeland, Denemarken, Verenigde Staten, Spanje, Griekenland
en Italië. Vorig jaar ontving hij in Frankrijk de Prix de Meilleur Premier Roman
Étranger.
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Mochten dus naast de inhoudelijke kwaliteit van het werk ook getallen en prijzen
een rol hebben gespeeld bij de keuze voor een auteur, dan zou Abdelkader Benali
geen slechte kandidaat zijn geweest. Want als straks in 2002 Arnon Grunberg weer
gewoon via satellietverbindingen met New York AKO-prijzen in ontvangst neemt,
welke auteurs geven dan impulsen aan de letteren in Rotterdam?
Giel van Strien
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De haka van Tuwhare
Illustraties Wim ter Weele
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Het optreden van Hone Tuwhare op de slotavond van Poetry International 2000
was een waar geschenk, zeker na de eindeloze stroom kraak-/smaakloze
droge-aardegedichten van een gladjakkerende demagoog als Ben Okri. Zelfs
presentator Freek de Jonge permitteerde zich bij de afkondiging van Tuwhare geen
pedanterieën. Zocht deze schoolvos van de vaderlandse podia bij de andere
optredende dichters steeds krampachtig naar een kwinkslag die zijn eigen
superioriteit moest bevestigen, het optreden van Tuwhare sloot hij kort en zakelijk
af. Freek de Jonge die in een ander zijn meerdere accepteert, dan moet het wel
een memorabel optreden zijn geweest.
Dat was het ook. De dichter K. Michel over dit optreden: ‘Als je zo iemand hoort
voorlezen dan weet je waarom het de moeite loont om naar poëzie te gaan luisteren
in plaats van thuis te blijven.’ Op het podium stond een bejaarde Maoridichter (1922).
In de artiestenfoyer had hij nog wat slaperig in een stoel gehangen, maar op het
podium ging er zo'n drive van hem uit dat hij de hele zaal met zijn opkomst meteen
klaarwakker had. Hij kwam op, deed een haka (een Maoribegroetingsritueel - ‘Het
publiek kan krijgen wat het hebben wil,’ moet hij gedacht hebben) en het okergele
woestijnslaapzand van Ben Okri verdween spontaan uit onze ogen en oren.
Niet dat de gedichten van Tuwhare niet over de natuur gaan. Er valt nogal wat
neerslag in zijn werk (Stop/je snotterende/ kreekbedding:// kom regen hagel/ en
stormvloed// lach weer). Nee, Tuwhare hoef ik niet als weerman te hebben, zoveel
staat vast. Maar de wereld van Tuwhare heeft meer te bieden. En wat schetst hij
die wereld enthousiast en levendig.
Tuwhare werd geboren in Kaikohe, in het noorden van Te aotearoa, het land van
de lange witte wolk, zoals Nieuw-Zeeland door de Maori wordt genoemd. Na de
dood van zijn moeder vertrok hij op zesjarige leeftijd met zijn vader naar de
sloppenwijken van Auckland. Geld voor school was er niet, Tuwhare ging op zijn
zeventiende aan het werk in een werkplaats van de spoorwegen. Zijn werk reflecteert
zijn afkomst: het zijn arbeidersverhalen en Maori-legenden. Hij neemt je mee de
bush in, gunt je een blik in de whare nui (het politiek/religieuze buurthuis van de
Maori) om dan samen door te zakken in de kroeg.
Hij debuteerde op zijn tweeënveertigste met No ordinary song. Daarna volgden
nog zo'n tien bundels, het libretto van een opera en andere publicaties. Tuwhare is
de poet laureate van Nieuw-Zeeland. In 1993 verscheen de verzamelbundel Deep
river talk. Uit deze bundel komen ook de in deze Passionate opgenomen gedichten.
In het gedicht ‘Dronken man’ regent het weer dat het giet. In taal- en beeldgebruik
slaagt Tuwhare erin ‘het aardse met het eeuwige te verenigen’, om de dichtmissie
van J.A. Deelder eens te gebruiken. In dit gedicht gaat die definitie wel heel letterlijk
op: binnen dezelfde strofe schijt iemand op een stoep en roept om Jezus.
Het begin van ‘Studie in zwart-wit’ zou zo een scène uit de sitcomserie Seinfeld
kunnen zijn. Kramer die buurman Jerry vraagt of hij zolang een pinguïn in zijn
koelkast wil bewaren. Maar het vervolg is zo absurd dat zelfs de makers van Seinfeld
er geen raad mee zouden weten. Het is een even dwaze als briljante allegorie van
het klassieke natuur-/cultuur-vraagstuk hoe de mens de natuur nieuwe rollen en
betekenissen oplegt.
Als je bedenkt dat juist dat één van de stokpaardjes van Freek de Jonge is - het
vormt een rode draad in shows als De Bedevaart en De Volgende - dan is het des
te opmerkelijker dat hij zich zo koest hield toen hij Hone Tuwhare afkondigde. Of
was het de dreigende haka van deze opa-warrior die De Jonge in zijn schulp deed
kruipen? Hell's Angels, moslimfundamentalisten, bejaarde Maori-krijgers, het valt
heden ten dage niet mee om een onvervaard mopjesman te zijn.
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Hone Tuwhare

Richard Dekker
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[Hone Tuwhare]
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Dronken man
Toen ze hem naar buiten werkten
tegen sluitingstijd hield hij
geld in zijn hand geklemd
voor nog een borrel
Regen hakte in op de straten
met lange splinters licht
Hij zocht zorgvuldig zijn weg
over de gouden
niet bestaande trap
naar de viswinkel
Rondrazende speldenpunten
van gekleurde lampen verwarden
hem: en als mensen op hem af leken
te komen zwaaide hij opzij om
ze uit de weg te gaan en botste hij
tegen een lantaarnpaal
Hij voelde een zee van gezichten
terugdeinzen, en kwam overeind
en leegde meteen zijn darmen
op het trottoir en riep heftig
om zijn verdomde maat Christus
die nergens te zien was
Later, met een strak masker
van onverschilligheid op,
benatte hij zich in de bus
Op zijn werk de volgende morgen
bewoog hij zich met moeite in de holle
stilte van een zelfgebouwde tombe:
zich niet bewust van de in de val gelopen
sterveling die daar hurkte

Drunk
When they hustled him out
at closing time he had
forty cents clutched in
his hands for another drink
Rain stabbed the streets
with long slivers of light
He picked his way
gingerly treading the golden
non-existent stairs
to the fried-fish shop
Whirling pinpoints
of coloured lights confused
him: and when people appeared
to converge on him he swerved
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to avoid them and collided
with a post
He sensed a sea of receding
faces picked himself up
and promptly emptied his guts
on the footpath fervently calling
for his bleeding mate Christ
who was nowhere to be seen
Later wearing a stiff mask
of indifference
he pissed himself in the bus
At work the next morning
he moved with effort in the hollow
silence of a self-built tomb:
unaware of the trapped mortal
crouching there
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Studie in zwart-wit
Een vriend belde me verleden week direct na zijn terugkomst
uit Antarctica. Geweldig geweldig:
hij leek het echt fijn te vinden dat hij mij thuis trof
maar vroeg op voorzichtige toon of ik op iets
kon passen voor hem. Ik weet het,
je hebt een stuk steenkool meegebracht, zei ik.
Ik heb een Koningspinguïn in mijn ijskast.
Ik kijk er elke dag naar zoals hij daar staat
met een reusachtig ei tussen de voeten, wachtend...
Onaandoenlijk, zwijgzaam, deelt hij de vis met de
kat, het rauwe gehakt met mij.
Hij staat daar met het hoofd absoluut stil.
Alleen de ogen volgen mij als ze al niet glazig
zijn van de slaap. Ik ben eraan gehecht geraakt.
En ik ben niet de enige.
In dit huis komen mensen voornamelijk bij elkaar
om ware en verrassende dingen over elkaar te zeggen.
De luchthartige en oneerbiedige types zijn helaas
buitengewoon ernstig geworden; vaak vragen ze mij
de deur van de ijskast te openen.
Geweldig, zingen zij en aaien hem: echt geweldig.
Ik haat het als ze zo praten.
Ik ben bang dat ze hem elk moment tot god zullen verheffen.
Ik zou mijn vriend moeten bellen
om te vragen of er niet gauw een schip of een vliegtuig
naar Antarctica vertrekt; omdat ik werkelijk denk
dat Koningspinguïn gelukkiger zou zijn als hij schouder
aan schouder staat met zijn koninklijke broers, elk met een
ei aan zijn voeten, met hun rug naar de wind en
stuifsneeuw, wachtend:
op de winnaars van de voetbalcup met hun kleurrijke shirtjes,
rode neuzen, flapperende armen, om achter elkaar
het sneeuwveld op te hollen.
Koningspinguïns zouden dan allemaal de aftrap moeten doen
en toe moeten kijken hoe de bezoekers zich verspreiden
in een prachtige uitbarsting en eierschalen en babypinguïns geweldig geweldig.

Study in black and white
A friend rang me last week as soon as he got
back from the Antarctic. Wonderful wonderful:
he seemed genuinely pleased to find me in
but in a careful voice asked if I could look
after something for him. I know,
you've brought back a lump of coal, I said.
I have a King Penguin in my fridge.
I look in on it every day as it stands there
with a huge egg between its feet, waiting...
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Stolid, taciturn, it shares the fish with the
cat, the raw minced meat with me.
It stands there with its head absolutely still.
Only its eyes follow me when they are not
already glazed in sleep: I've grown fond of it.
And I'm not the only one.
In this house people come together mainly to
say true and surprising things about each other.
The light-hearted irreverent ones unhappily
have turned particularly grave; frequently
begging me to open the fridge door.
Wonderful, they chant, stroking it: truly wonderful.
I hate it when they go on like that.
Any moment now I'm afraid, they wilt deify it.
I should ring my friend
to ask if there is a ship or plane leaving soon
for the Antarctic: because I really think
King Penguin would be happier standing shoulder to
shoulder with his Royal brothers, each with an egg
at its feet, their backs to the wind and driven
snow, waiting:
for the F.A. Cup winners with the colourful jerseys
red noses, flapping arms, to trot on to the
snow-field in single file.
King Penguins should all kick off then and watch the visitors
really break up in a beautiful shower of soaring
eggshells and baby penguins wonderful wonderful.

Hone Tuwhare
vertaling: J. Eijkelboom
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De verbeelding van Siegfried
Harry heeft een nieuw boek geschreven. Siegfried heet het. Het gaat over de zoon
van Hitler, die op typisch Mulischiaanse wijze aantoont dat zijn vader de antichrist
is. We mogen dit boek lezen als een afrekening met de oorlog en misschien ook
met de Duitser in Mulisch (pappa was een Oostenrijkse Oberleutnant), die door
hemzelf al stevig over de hekel gehaald werd in Voer voor psychologen.
Masochistisch trekje van Harry.
Als Hitler een zoon gehad had, zou hij hem beslist Siegfried hebben genoemd,
verkondigde Harry bij de presentatie van het boek op televisie. De zoon van Wagner
heette namelijk ook Siegfried, net als uiteraard de koning der Nederlanden uit het
middeleeuwse epos Nibelungenlied. Waaraan ik graag mag toevoegen dat Wagner
zijn Ring der Nibelungen baseerde op de IJslandse versie, waarin de held Sigurd
heet. Maar goed, Sigurd Hitler is natuurlijk niet een naam waarmee je door het leven
wilt gaan, al helemaal niet in een roman van Harry Mulisch.
Ik zal verder niet teveel verklappen over Siegfried, behalve nog dat er
dagboekfragmenten van Eva Braun in staan, waarin deze beweert zo gelukkig te
zijn als first lady van het Rijk. Gelukkig? First lady? Dolf en Eva sleten hun laatste
maanden als junkies in een onderaardse bunker in Berlijn, verslaafd aan
kalmeringsmiddelen, pijnstillers en barbituraten. Daar zal weinig meer gefirstladied
zijn.
Terug naar de televisie. Harry verscheen in beeld, gezeten in een comfortabele
fauteuil, de pijp losjes in de hand, koketterend met zijn eigen bescheidenheid. Het
zij hem vergund. Want je kunt veel van hem vinden, hij is toch de belangrijkste
Nederlandse schrijver van dit moment, al blijft de voordracht voor de Nobelprijs met
grote hardnekkigheid toevallen aan Hugo Claus (van wie ik nu wel kan verklappen
dat hij geen schijn van kans heeft, omdat zijn debuutroman De Metsiers écht veel
te veel lijkt op As I lay dying van William Faulkner).
Toen kwam het moment waar mijn bek van open viel. Het lag niet aan Harry. Het
lag aan de interviewer, van wie ik vermoed dat hij op zijn knieën voor de zetel van
de aanbedene zat. De interviewer vroeg: ‘De zoon van Hitler, hoe kom je d'r op?’
Harry glimlachte minzaam bij zoveel domheid. Hij heeft namelijk wel eens een
roman van iemand anders gelezen en weet dat het verzinnen van een zoon bij een
beroemde vader niet zo'n kunst is, evenmin als ‘iets met Hitler’. Zo kent Harry
ongetwijfeld The portage to San Cristóbal of A.H. van George Steiner, waarin de
Führer de oorlog overleeft blijkt te hebben, door Israëlische nazijagers in het
Amazonewoud opgespoord wordt en vervolgens volhoudt de Messias te zijn,
aangezien het joodse volk dankzij hem het beloofde land terug heeft gekregen. Dat
is pas fantasie. Dat is controverse.
‘Ach ja,’ sprak Harry. Zou ik ook doen. Als de een of andere nitwit veren in je reet
steekt om iets wat welbeschouwd helemaal niet zo bijzonder is, dan zou ik hem ook
in de waan laten. Dat is zijn verdiende loon. Originele wendingen vormen nu eenmaal
niet meer Harry's sterkste kant. De ontdekking van de hemel was een fraai boek,
maar het plot was ontleend aan de films Jules et Jim en Raiders of the lost ark.
Geeft niet. Harry moet het hebben van zijn metafysische bouwwerken. Of misschien
heeft hij gewoon zijn belangstelling voor de fantasie verloren, want in de jaren zestig
kon hij het wél.
De interviewer verwaardigde zich vervolgens een kritisch vraagje. Nou ging het
alweer over de oorlog. Was dat niet zo onderhand wat achterhaald? Harry verwees
deze gedachte onmiddellijk naar de prullenbak. De oorlog is nog altijd relevant. Daar
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had hij aan toe kunnen voegen dat zijn boeken nooit over de oorlog gaan. Die is
alleen het decor voor filosofische mijmeringen.
Terwijl Harry en zijn discipel nog wat door Berlijn banjerden, echode het na in
mijn hoofd: ‘Hoe kom je d'r op?’ Het is al erg genoeg dat de Nederlandse schrijvers
tegenwoordig weinig anders meer kunnen dan de alledaagse werkelijkheid een
beetje mooi opschrijven. Alleen bleek nu ineens dat doorsnee journalisten, en
vermoedelijk ook het gros van de Nederlandse lezers, nauwelijks meer weten dat
het anders kan. De zoon van Hitler, bah. Dat kan iedere tweederangs zondagsauteur
op een achternamiddag verzinnen. Bedenk eens iets echt origineels, zoals een
zwijgend jongetje met een trommel dat ruiten aan diggelen zingt, of een man die 's
ochtends wakker wordt en ontdekt dat hij in een reusachtig insect is veranderd.
Onlangs las ik The ground beneath her feet van Salman Rushdie. Ik zou kunnen
beweren dat hij zijn plot gejat heeft van De ontdekking van de hemel. Het gaat
namelijk ook over twee mannen en een vrouw. En ook Rushdie heeft rijkelijk ontleend
aan de populaire cultuur (het slot is een parafrase van de moord op John Lennon).
Maar de uitwerking is zo'n monument van verbeeldingskracht dat iedere vergelijking
mank gaat. Het boek bevat meer briljante vondsten en wendingen dan alles wat er
het afgelopen decennium in Nederland geschreven is bij elkaar.
Rushdie schrijft het komende dubbeldikke boekenweekgeschenk. Die opdracht
heeft hij natuurlijk aangenomen om Harry te pesten, door diens boekenweekgeschenk
van vorig jaar onmiddellijk in de schaduw te stellen. Het doet er niet toe. Ik verwacht
een heilzame werking voor de Nederlandse literatuur. Niet zozeer voor de schrijvers
- die zijn voor een belangrijk deel hopeloos verloren. Wel voor de lezers. Zij zullen
leren dat de verbeelding niet dood is. Zij leeft voort buiten de onderaardse bunker
van de lage landen. En ik hoop dat de vaderlandse literaire journalisten de schellen
van de ogen vallen. Met een beetje mazzel blijft mij dan voortaan het ‘hoe kom je
d'r op’ bespaard als een Nederlandse schrijver ook eens een ideetje heeft.
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Christina Vreeswijk
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Aforismen
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Geen wonder dat hoogbouw in Rotterdam zo populair is. Vanaf de tiende etage zie
je niets meer van de multiculturele samenleving.
Het topstuk uit de collectie van Boijmans is die gesloten deur.
Simons blijft nog even wethouder om zijn eigen afgang fatsoenlijk te regelen.
Wat zou Nederland toch saai zijn zonder de leugens van de overheid.
Als mensen spreken over onveiligheid bedoelen ze eerder dat er te veel buitenlanders
zijn dan dat ze bang zijn om beroofd te worden.
Misschien zijn lijken alleen maar zo stijf vanwege de zenuwen.
Verlegen mensen hebben te veel ziel.
De Gay Pride Parade is dat evenement waarbij homo's beschaamd thuis zitten.
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The Grapevine, late night talkshow van Passionate
The Grapevine, 27 januari

Hubert Roth en Stefan Tijs van internet-animatie-bedrijf Extratainment

Acteurs uit de BNN serie Finals

Le Gland d'Or, nachtclublounge
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Karikaturist Chris Kuhlen en een acteur uit Finals

de volgende Grapevine vindt plaats op 31 maart, Nighttown Theater,
West-Kruiskade 28, Rotterdam, aanvang 22.00 uur, toegang gratis.
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Geen Daden Maar Woorden op tournee
Passionate's festival Geen Daden Maar Woorden gaat op tournee. Het
gaat hierbij om een ‘best of’ uit de vorige edities van het festival.

10 maart Utrecht
/ Simon Vinkenoog
/ Joost Zwagerman
/ Raoul Goudvis
/ Sta op en wankel
/ Ingmar Heytze
/ Esther Gerritsen
/ Eefje Wentelteefje Roadshow
/ Albrecht Haan
/ GDMW producties

11 april Amsterdam
/ J.A. Deelder
/ Joost Zwagerman
/ Raoul Goudvis
/ Sta op en wankel
/ Esther Gerritsen
/ Eefje Wentelteefje Roadshow
/ Albrecht Haan
/ Dwaalspoor
/ GDMW producties

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.
/ Sta op en wankel: Een filmportret van de Utrechtse dichter Ingmar Heytze,
gemaakt door journaliste Yvette Benningshof, met Walter Birkhoff en Jasper Wessels
van Relax Films.
Stadsschouwburg Utrecht
zaterdag 10 maart 2001
aanvang: 21.00 uur
toegang: ƒ25,-/ ƒ20,-/ ƒ17,50
reserveren: 030-2302023 (kassa schouwburg)
Nieuwe de la Mar Theater Amsterdam
woensdag 11 april 2001
aanvang: 20.30 uur
toegang: ƒ20,-/ ƒ15,reserveren: 020-5305302
informatie: 010-2762626 (kantoor Passionate)
www.passionate.nl
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Poetry 2000
Het was in mei '69,
de Dordtse versie van
Poëzie in Carré, met:
Bernlef
Buddingh'
Jan G. Elburg
Campert
Vinkenoog
Gust Gils
Schierbeek
Wim de Vries
en Johan van Doorn die
toen nog gewoon
The Selfkicker was.
En ik, presentator van
zeventien jaar,
die het waagde om tot slot
een eigen vers te brengen.
Iets over een bezwangerde non
die als een vuurstorm
het minitheater met zijn
veertigkoppige publiek
zou elektriseren.
Het tempeest bleef uit, maar
ik had mijn hoop nog gesteld
op de plaatselijke krant,
die de andere dag bol stond
van een belangstellend zwijgen.
Een avond om te gedenken,
dacht ik gisteren op het slotfeest
van Poetry.
De salsa swingde
en in de menigte
deinde hier en daar een coryfee.
Ik zag het aan vanaf de tweede rij,
nog steeds zeventien en gulzig.
Iemand droeg een bord naar binnen
met een dichtregel erop:
De tuin van Floor is 's zomers
altijd open.
Ik zag, hoe het van de regen
glom.

Hollands uitstapje
Nog vervuld van een weldoordronken nach
speurend naar een vroege snackbar,
een truckerstent desnoods.
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Wat flarden mist zoals 's morgens niets
iets voorstelt.
Dreinende regen op de motorkap,
een omgetrapte afvalbak,
als eerste opluchting de stank
van zweetvoeten en pis.
Na een halve dag slapen de lege woorden
van een Antwerpse hoer.
En jij maar van hartstocht dromen.
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Doodsangst
Doodsangst, dat is
niet het doven van je zintuigen,
het laatste licht zien
en dan wat?
Nee, meer het machteloze zicht
op slangen, klemmen, een infuus
of erger nog: een ongeletterde aap
in het bed ernaast.

Kees Klok
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Liefste litteken
Een fragment uit de roman Liefste litteken, die dit najaar verschijnt bij uitgeverij Nijgh
& Van Ditmar.
Ontkennen is zinloos: het belangrijkste strijdpunt in de eeuwige worsteling tussen
man en vrouw is seks. Zo simpel ligt dat. Wat mij betreft zou de worsteling zelf ook
wel wat seksueler van aard mogen zijn, maar ik heb het nu eenmaal niet voor het
zeggen.
Nadat je bij mij was ingetrokken, hebben we veel gepraat. Ik wilde horen hoe je
over de dingen dacht en uitvinden hoe je tegenover mijn ideeën stond. Wanneer je
echt verliefd bent, wil je nu eenmaal deelhebben aan degene van wie je houdt.
Liefde is immers vooral weten: je moet kennis van de ander hebben om met elkaar
te kunnen omgaan.
We hadden al in de derde week van ons samenwonen een vervelend
meningsverschil, dat ik ondanks mijn verwoede pogingen nooit helemaal de wereld
uit heb kunnen helpen. Nadat we naar een film geweest waren en nog ergens wat
hadden gedronken, zat jij thuis op de bank hartgrondig te gapen. Je stelde voor dat
we vroeg naar bed zouden gaan en ik stemde in. Toen we onze tanden hadden
gepoetst en onder het dekbed lagen, liet ik een hand over je blote lijf glijden. Jij
knorde, duwde mijn hand bij je borsten vandaan, kromde je tegen me aan en zei:
‘Ik voel me zo vertrouwd bij jou. Het is heerlijk om af en toe ook eens gewoon bij je
te liggen. Zonder dat er iets hoeft.’ Met een gelukzalige glimlach sloot je je ogen.
Je viel gewoon in slaap.
Aanvankelijk was ik sprakeloos, maar toen werd ik langzaam heel kwaad. Ik
schudde je wakker. ‘Ja hallo, zo werkt het niet!’ beet ik je toe.
Geschrokken keek je me aan. ‘Hoe bedoel je? Wat is er?’
Ik legde je geduldig uit dat mensen die van elkaar houden ook moeten zorgen
dat ze elkaars behoeften lenigen. Dat het niet eerlijk is als een van de twee de kelk
der liefde wil leegdrinken, terwijl de ander die juist onbereikbaar neerzet. Dat
hartstocht niet opgekropt dient te worden, maar een uitweg moet vinden. Dat ik,
kortom, met je wilde kunnen vrijen als ik daar zin in had.
Je zei niks terug, maar je ogen lieten de mijne niet los. Direct nadat ik uitgepraat
was, trok je me bovenop je. Ik gleed bij je binnen en zette geestdriftig de oeroude
beweging in. Jij deed niks. Je lagdaar maar en keek me aan. Toen ik zonder
waarschuwing klaarkwam, accepteerde je me, meer niet.
Nog altijd zwijgend was je even met een handdoek in de weer, voordat je me een
vluchtige zoen gaf en met je rug naar me toe ging liggen.
Wilde je me op m'n plaats zetten? Probeerde je me op die manier in een positie
te dwingen waarin ik me schuldig diende te voelen? Weer kwam die kwaadheid
opborrelen. Vrouwen begrijpen ook nooit iets. Wat is er mis met eerlijke
lustgevoelens?
Steunend op een elleboog lag ik een tijdje te kijken naar je mooie rug en je lieve
nek, met dat grappige puntje haar. Door iets achteruit te gaan liggen, trok ik het
dekbed strak, zodat ik je billen kon zien. De handdoek stak tussen je benen uit. Ik
aaide je over een schouderblad en zei: ‘Moos?’
Je liet het me twee keer zeggen voordat je je omdraaide en me wat geërgerd
aankeek. ‘Ja?’
Had je soms gedacht dat ik me zou uitputten in excuses? Dat ik je zou bezweren
om voortaan rustig en onaangeroerd te gaan slapen als je even niet zo'n zin in me
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had? Dan kende je me slecht. Je zou toch moeten weten dat ik de strijd nooit uit de
weg ga. Met zachte hand streelde ik je haar. En ik zei: ‘Moos, ik wil nog een keer.’
Er was geen zweem van een lach in je ogen toen je de handdoek met een zwaai
in de hoek wierp en wijdbeens ging liggen. Terwijl ik op je kroop, draaide je je hoofd
weg. Zoals ik al zei: je kende me slecht. Met mijn innemendste glimlach boog ik me
voorover en fluisterde in je oor: ‘Weet je wat? Ga maar even op je knieën zitten,
dan neem ik je van achteren.’
In diezelfde tijd, vlak voor het einde van het collegejaar, verpestte ik alle tentamens
waaraan ik, tegen beter weten in, toch maar meedeed. Ook al omdat er in die periode
veel werk was bij De Werkstudent, kwam ik nauwelijks aan studeren toe. Ik vrat me
op van kwaadheid. Op Eric. Op Johanna. Op mijn moeder. Op Smegmeld natuurlijk,
die vanouds aan het stoken was. Op die hufters aan de universiteit. Op mezelf. En
ook op jou. Ik geef het toe: jij kon er niets aan doen, maar ik vierde mijn woede bot
op jou.
Je werd onzeker en overdreven zorgzaam onder mijn constant slechte humeur.
Je probeerde me op te vrolijken door extra lief te zijn, lekker eten klaar te maken
en meegaand te reageren op mijn steeds verder gaande seksuele wensen. Nukkig
hield ik de druk vast, zodat ik almaar meer van je kon eisen. In dit deel van de strijd
was ik absoluut genadeloos.
Jij vond seks iets wat in bed moest gebeuren, in de warmte van je eigen
vertrouwde slaapomgeving. Dus nam ik je op mijn stoel, op mijn bureautafel, op de
trap, onder de douche en gewoon op de grond. Op weg naar huis van een
studentenfeestje in Bunnik dwong ik je om van de fiets te stappen en in het hoge
gras naast de provinciale weg met me te naaien. Jij lag op mijn jas, stijf van angst
vanwege de steeds over ons heen glijdende lichten van passerende auto's.
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Ik verzekerde je telkens opnieuw dat niemand ons in het donker kon zien, maar
genoot tegelijkertijd van de gedachte dat we daar zo open en bloot lagen. Toen we
lagen uit te puffen, kwam er een luid pratend groepje fietsers langs. Ze hadden niks
in de gaten, maar jij was woest.
Het duurde weken voordat ik je weer zover kreeg datje buitenseks met me wilde.
Maar in de tussentijd schroefde ik mijn andere eisen op. Ik sprak met je af dat je
tussen twee van mijn tentamens door op me zou wachten in een mannentoilet op
de Uithof. Na het eerste mondeling haastte ik me naar de wc die ik op een
platte-grondje voor je had aangekruisd. Van de vier deuren was er maar één op
slot, dus dat kon gelukkig niet missen. Ik klopte aan. Je had zitten lezen en deed
direct open. Ik kleedde je helemaal uit, liet je vooroverbuigen met je handen op de
bril en nam je zonder haast.
Toen deed ik je kleren, je schoenen en je boek in een plastic zak en nam die mee.
Je protesteerde, maar durfde de deur niet uit te komen. Ik stopte de tas in een kluisje
en ben mijn volgende tentamen gaan doen. Tijdens dat tweede mondeling heb ik
waarschijnlijk geen goed antwoord gegeven, want ik kon er alleen maar aan denken
hoe jij daar op me zat te wachten. Na afloop ging ik weer naar je toe, zonder tas,
om de spanning even uit mijn lijf te neuken. En aan het eind van de middag, nadat
ik eerst uitgebreid de tijd had genomen om met een paar medestudenten koffie te
drinken, bracht ik je de tas. Je kleedde je met vinnige bewegingen aan en duwde
me weg toen ik je wilde zoenen.
Natuurlijk had ik even moeten controleren of er verder niemand in de toiletruimte
was. Nu botsten we bij het verlaten van het wc-hokje bijna tegen een van mijn
docenten aan. Ik groette hem beleefd, maar jij kreeg een rood hoofd en rende de
gang op. In de spiegel bij de deur zag ik dat hij ons stomverbaasd nakeek.
We waren volmaakt één. Die eerste maanden gebruikten we dezelfde deodorant,
hetzelfde washandje, dezelfde tandenborstel. We deden alle boodschappen samen,
kookten samen eten, lazen samen de krant en gingen alleen samen uit. Het was
ondenkbaar dat daar ooit nog iets of iemand tussen zou komen.
Ik troostte je als je over je ouders praatte, jij liet me uitrazen als ik het over de
nieuwste macrobiotische gril van mijn moeder of het zoveelste pesterijtje van mijn
stinkzus had. Jij luisterde naar mijn samenvattingen van het gedachtegoed van
grote wijsgeren, ik overhoorde je huiswerk van Schoevers. We hoorden bij elkaar,
we vulden elkaar aan.
Het vanzelfsprekende geluk van het wakker worden met jou in mijn armen. De
zekerheid dat ik op een stomvervelend feestje of een verplichte familiebijeenkomst
in ieder geval toch samen met jou was. De gesprekken die ik lang uitspon om jouw
blik maar vast te kunnen houden. De nooit eindigende verkenning van jouw warme
lichaam. Dat was geluk.
Ik haalde geen van mijn tentamens, en dat heb je geweten. Jij was van mij, besloot
ik. Dat zou je voelen ook. Ik wilde je tot de slavin van mijn lust maken, kijken hoe
ver je me zou laten gaan. Op een zondagmorgen bracht ik je een kop thee en een
viltstift op bed. Je keek me verbaasd aan. ‘Vandaag gaan we eens wat body writing
doen,’ zei ik. Je reactie was niet afwijzend, dus ik vervolgde: ‘Ik ga over je hele
lichaam schrijven dat ik van je hou.’
Je haalde je schouders op. ‘Oké. Maar niet in m'n gezicht.’ Peinzend nam je een
slok thee. ‘En ook niet met watervaste stiften.’
Ik knikte en begon te schrijven. ‘Hu, dat kietelt,’ lachte je, maar ik ging bloedernstig
door. Ik schreef dat ik van je hield, alleen van jou, en dat ik alles voor je over had
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en je nooit meer wilde missen en de dag loofde dat ik je had ontmoet en je lieve
gezicht met je mooie ogen nooit zou vergeten en altijd bij je wilde blijven en je
eindeloos wilde beminnen en samen met jou de hele wereld aan kon en dat Plato
zei dat liefde zichtbaar geworden schoonheid is, wat verklaart waarom ik jou zo
ongelooflijk mooi, opwindend en lief vind.
Ik begon bij je hand en schreef je hele arm vol, daarna ookje andere arm en je
schouders. Je giechelde toen ik op de zachte huid van je oksels schreef en zo teder
mogelijk een lange zin om je nek wikkelde. Ik schreef op je schouderbladen en langs
je ruggengraat naar beneden, tot aan de kuiltjes boven je billen. Ik schreef over je
zij omhoog tot aan je sleutelbeenderen, toen in een rondje om je borsten en met
trefzekere spiralen naar je tepels. Ik maakte een omtrekkende schrijfbeweging rond
je navel en schampte het donkere driehoekje van haar op weg naar je kwetsbare
liezen. Toen ik mijn liefdesverklaring ook over je schaamlippen wilde schrijven, hield
je me tegen door even je hand op de mijne te leggen. Ik ging verder op je billen,
met weer twee spiralen. Je huiverde toen ik over je dijbenen naar je knieholten ging
en beet op je lip toen ik tussen je lieve tenen en over de onderkant van je voet
schreef hoeveel ik van je houd.
Eindelijk was ik klaar. Het zweet stond op mijn voorhoofd. Jij deed de kast open
om in de spiegel aan de binnenkant van de deur het eindresultaat te kunnen zien.
Ik kwam naast je staan en sloeg een arm om je schouder. Samen keken we naar
je volgeschreven lichaam. Je drukte je hoofd tegen me aan, zei ‘Dank je wel’ en
kuste me.
Even later was je alweer je praktische zelf. ‘Ik ga zo wel even in bad, hoor.’
Geschrokken zei ik dat je mijn liefde toch niet zomaar kon afwassen. Jij vond direct
een compromis: ‘Oké, dan laat ik het vandaag nog zitten.
Maar morgen wil ik weer schoon zijn.’ Ik ging akkoord op voorwaarde dat je die
dag bloot zou blijven rondlopen. Ik vond je prachtig en kon niet van je spiralen
afblijven.
Ed van Eeden
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Het pak van Salman
Beroering in de Nederlandse letteren! Salman Rushdie schrijft het
boekenweekgeschenk 2001. Alle dertien Nederlandse schrijvers staan op hun
achterste benen. Kan Rushdie na een tien jaar durende fatwa eindelijk weer eens
rustig over straat, krijgt hij dit over zich heen. Moet hij weer gaan logeren. Als
mondiaal georiënteerd auteur had hij toch kunnen weten dat het aannemen van
een dergelijke prestigieuze opdracht op weerstand zou stuiten binnen de
beroepsgroep.
Het aantrekkelijke van het boekenweekgeschenk is voor de auteur dat hij veel
media-aandacht krijgt. En dat leidt lekker af van de magere werkjes die men
doorgaans produceert. Het boekje hoeft maar 90 bladzijden lang te zijn. Dat is
ongeveer waar de gemiddelde Nederlandse roman stof voor heeft. De rest wordt
gevuld met de kenmerkende thema's van onze schrijvers: zelfbevestiging,
zelfrealisatie, zelfbeklag, zelfzucht, zelfoverschatting, zelfbevlekking en zelfbehoud.
Zij komen maar niet los van de onder meer aan Du Perron ontleende misvatting dat
een literair werk de schrijver ervan moet tonen. Het thema van de boekenweek; Het
land van herkomst, is nota bene een romantitel van hem. Het laat zich wel raden
wat een Nederlandse auteur daarvan zou maken: de onherroepelijk vervlogen tijd
in Nederlands-Indië, de bekrompen katholieke jeugd in de jaren '60; de zoektocht
naar de eigen joodse achtergrond; de verveelde jaren in een nieuwbouwwijk in de
jaren '70; de wereld van verschil tussen Marokko en Nederland.
Geen mens leest Du Perron nog, maar hij wordt evenals Ter Braak zonder enige
grond nog altijd als een belangrijk schrijver en literator gezien. Er is nooit
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een generatie schrijvers geweest die afdoende met hen heeft afgekerend. Het wordt
tijd dat zij alsnog tot op de grond toe worden afgebrand. Dat hoeft niet zoveel moeite
te kosten en het zou een zegen zijn voor de Nederlandse literatuur.
De Commissie Boekenweek heeft met haar themakeuze weer eens teruggegrepen
op Du Perron. Ook zij zal echter snel hebben ingezien dat geen Nederlandse schrijver
in staat is om daar wat boeiends van te maken. Zij heeft zich echter grandioos
hersteld door de opdracht aan Rushdie te geven. Rushdie is namelijk een groot
kunstenaar en hij schrijft niet over zichzelf. Hij schept ontzaglijk rijke en gevarieerde
romans, waarin hij geen onderscheid maakt tussen feit en fictie. Met speels gemak
slecht hij alle mogelijke grenzen, ook tussen genres. Dat vindt men al eeuwenlang
heel modern. Zijn laatste boek The ground beneath her feet gaat onder meer over
ontworteling en moderne muziek. We herkennen de band U2, die op zijn beurt de
titelsong ‘The ground beneath her feet’ uitgebracht heeft.
Rushdie heeft al laten weten dat zijn boek een pak van bijna 400 bladzijden zal
worden. En net als in zijn andere boeken zal er geen woord teveel in staan.
Gewoonlijk koop je in de boekenweek een mooi boek en krijg je er een aardigheidje
bij. Deze keer zal het andersom zijn. Je koopt de nieuwe Ronald Giphart: Ik omhels
je met duizend armen (over zelfbesnuffeling naar aanleiding van het overlijden van
zijn moeder) of Hans Dorresteins Finale kwijting (over zelfmedelijden na zijn
echtscheiding) en je krijgt een echte Rushdie cadeau.
Thijs Kramer
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Stad is vele steden stad
1.
Veegwagens rukken op
Borstels op een schoolbord
Stad gaat weer van start
De ochtend zuigt weer
mensen aan. Stad vreet
sardines op stations
Het geparfumeerde
werkvolk stroomt
in drommen binnen
Stad harkt, stad schranst
Gulzig en gastvrij is
stad nooit verzadigd

2.
Onder losse stoeptegels
loeren blindgangers
op een verse broekspijp
Stad swingt, stad zingt
stad zweet, stad drinkt
de plassen leeg
Glasplassen langs
de stoeprand: radio's doen
een geeltje voor bruin/wit
Junkievlokken in de baard
kleingeld in zijn hand
‘Jawohl-jawohl Zakkenwassers!’
Ratelende dwazen
in ‘openbare ruimten’
Een scooter rijdt voorbij
op raï-muziek: laptopvissers. De stad hun zee
Stadig de tred: ontwijken
niet kijken, laat nooit
onwetendheid blijken
GSM-verkeer; wie praat
bestaat. Silence's not
an option. Citystance
Stad is snelheid, stad is leven
Stad is wie je bent, stad
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stroomt je door het lijf

3.
‘Erotica - Neil Diamond Dynamo Air’
Affiches op affiches op
affiches op een dichtgetimmerd huis
(Hoeveel affiches is dat
drugspand nu al dicht?)
Terrasvolk, dag struise
serveerster. Dag
mensen druk op straat
Dag hoeren aan het raam
Ik ben verwant aan u
wij vormen een verbond
(Maar uw spoken
zijn nog de mijne niet)

Johan Haspers de Man
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4.
Gescheurde vuilniszakken
maken strepen, duinen zooi
Riolen protesteren
Stank! Het vuil uit de wonden
van het ‘stedelijk weefsel’
Iedere steeg een tempel
van bederf. Smogwolken
uit het industriekwartier
zoeken wasgoed, gevels
ramen. Bussen spuwen
kankerzucht en lekken
bij een halte. Trekken op
Stad pompt, stad klopt
Stad borrelt, bruist en broedt
Stad is een orgaan
Een autoalarm staat
te schreeuwen in een winkelstraat
treft geen gehoor
Een claxon die blijft hangen
Een kluwen honden zingt
zijn territoriumgezang
Kantoren kolossaal
onverzettelijk
in het kabaal
Stad zakt weg, vecht zich omhoog
Stad zingt de stalen taal
van heipalen en ambities

5.
Op iedere straathoek
graaien mensen geld
uit een automaat
(Om iedere hoek wacht
een straatrover op zijn buit)
Daar speelt de wind
met een krant
op het plein
(Daar spelen jongens
met hond en mes)

6.

Passionate. Jaargang 8

Stad houdt de warmte vast
in het plaveisel. Stad
was een hete zomerdag
Bioscopen prijzen
in kapitalen
hier hun waren aan
‘SCREAM - PSYCHO - LEK’
Popcorn in je nek
Stad is schoonheid, stad zijn
je vrienden, stad die schemert
Stad is steeds op jacht
Een enkel lichtpunt
een beduimeld lemmet
Schitterlichten, grote stad
Neon wijst je de weg
langs't claustrofobisch
duister ganzenbord
‘Bar-Disco-Shoarma’
One night stand
Stad opent haar armen
voor een dans. Stad is
altijd samen, stad is
Viswijverij, dronken gekijf
studenten lallen in de nacht
Stad knippert met haar ogen

7.
Stad drijft op, stad leeft op
stadsrumoer. Deze stad
resoneert en resorbeert
je door het stadse lijf
Stad rijst, stad dijt
uit, stad glijdt af
Stad is een substantie
stad is smurfensnot
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Tupelo
Een fragment uit de roman Tupelo, die in april verschijnt bij uitgeverij Podium.
Krekelgezoem uit de olijfgaarden vermengt zich met muziek en het ruisen van de
zee. ‘1979’ van The Smashing Pumpkins schalt uit de ghettoblaster die bij het
zwembad staat. Daarna volgt een live-versie van ‘Save a prayer’ van Duran Duran.
De batterijen zijn aan het opraken; af en toe klinkt de muziek te langzaam. Ik steek
een sigaret op en wandel de tuin uit. Hagedisjes schieten weg in de lichtzweem van
de lantaarnpaal, over het zandpad.
Families zitten op terrassen voor hun huizen en drinken Amaretto. Sommigen
groeten me met een ‘bonna sera’ waarna ik mijn hand opsteek. Aan het einde van
de straat zit een bejaard stel op witte tuinstoelen. De man kijkt gebiologeerd naar
een mug die gevangen is door een anti-insektenlamp. Het geknetter en het felblauwe
licht interesseren zijn vrouw echter niet. Zij aait een poes die op haar schoot slaapt.
De vrouw knikt als ik passeer.
Op de plek waar de weg een grote bocht maakt naar de beboste heuvels, staat
een reclamebord op houten palen. Een groot AGIP-logo wordt verlicht door een
spot. Tientallen mugjes en vliegjes zwermen in de witte gloed van de lamp. Ik leun
tegen een houten paal van het bord en rook nog een sigaret.
Op het strand pak ik een ligstoel van een stapel en klap hem open. Ik ga liggen
op het koele canvas en sluit mijn ogen. Ik rook mijn sigaret op en neem er nog een,
dan is mijn pakje leeg. Ik sta op. Met mijn schoenen in mijn hand loop ik over het
lauwe zand onder een donkere, maanloze hemel terug naar het huis.
De batterijen van de ghettoblaster zijn nu bijna leeg. De trage zombiestem van
Simon LeBon zingt ‘There's no sign of life...’, begeleid door de laatste lome
keyboardklanken. Ik druk op de STOP-knop.
Ik schuif de glazen deuren van het appartement open, loop naar de salontafel en
blaas de kaarsen uit. Ik kijk naar een slapende Claire op de bank.
Na een half uur ontwaakt Claire. Ze schiet overeind als ze mijn gestalte in de
duisternis ziet.
‘Hoe laat is het?’ vraagt ze en wrijft in haar ogen.
Ik ga door mijn hurken en aai door haar goudblonde haren. Haar adem ruikt naar
slaap. Ik til haar op, loop naar de slaapkamer, leg haar op bed, trek haar onderbroek
van haar kont, pak haar bij de heupen vast, hef de billen omhoog en neuk zo hard
als ik kan. Bij iedere stoot hoor ik een zacht gilletje. Claire houdt haar lichaam slap,
alsof ze dood is. Haar armen liggen ontspannen gespreid op de lakens. Als ik heb
gespoten laat ik haar los. Haar onderlichaam zakt met een plof op het bed. Dan
loop ik naar de badkamer, poets mijn tanden en neem een douche. Ik houd niet van
een badkamer die niet van mij is.
■
De dagen die volgen vullen we met neuken, zwemmen en drinken. Het enige wat
ik eet zijn meloenparten. Op de dag dat ik weer naar het vliegveld moet, ligt Claire
met een zonnebril op haar neus topless te zonnen aan het zwembad. Ze rookt een
lange sigaret met een wit filter en drinkt bronwater uit een groen wijnglas.
‘Pas op dat je niet verbrandt,’ zeg ik.
Ze knikt en het lijkt of ze glimlacht.
■
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De bejaarde passagiers strompelen massaal de verkeerde kant op, botsen tegen
haastende mensen, kankeren aan het loket dat ze niet weten waar ze heen moeten.
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Uitgelubberde wijven met het postuur van een veulen. Mannen, chagrijnig en stoïcijns
met vettige petten op hun kale schilferkop. Niet in staat gewoon deel te nemen aan
een gesprek maar voor zich uit vloekend. Ik loop het station uit.
‘Hé, Victor.’ Ik draai me om en sta oog in oog met John, de vriend van mijn moeder.
Hij kijkt moeilijk. ‘Wat doe je met die zonnebril op? De zon schijnt helemaal niet.’
‘Hallo John,’ zeg ik kortaf en haal de bril van mijn neus. Ik schud hem formeel de
hand. ‘Alles goed?’ vraag ik.
‘Je trein had vertraging?’
‘Na Schiphol heeft de trein een stuk of drie noodstops gemaakt.’
‘Jee, wat zie je er slecht uit.’
We lopen naar de auto op de parkeerplaats. Het begint te regenen. Ik stap in de
wagen.
Het regenwater spat op de voorruit. Als John de auto probeert te starten maakt
de motor een ongewoon kreunend geluid. ‘Kankerding,’ mompelt John.
‘Doet ie het niet?’ vraag ik. Hij heeft deze Goggomobil-Coupé uit 1960 pas een
jaar en hij is al meer dan tien keer naar de garage geweest.
‘Kutzooi. Op het moment dat je in de stromende regen staat krijgt dit ding kuren,
en als je hem voor je huis parkeert, rijdt hij vanzelf weg.’ John stopt even met de
woeste, vergeefse trappen op het gaspedaal, zucht diep, klemt zijn handen om het
stuur, trommelt een aantal keren met zijn vingers en zegt dan kalm: ‘Als je het nu
niet doet, klotewagen, dan steek ik je in de fik en ik bel geen brandweer.’ De
Goggomobil-Coupé start nu soepel. We kunnen rijden.
‘Zo. Wat heb je allemaal uitgevreten in Italië?’ vraagt hij als we door de stad rijden.
‘Van alles en nog wat.’ zeg ik.
‘Je moeder is begonnen aan een cursus pottenbakken.’ Hij kijkt me even heel
vuil aan. ‘En ik vind dat ze verschrikkelijke dingen maakt. Geglazuurde schaaltjes
met tekeningetjes van indianen. Daar krijg ik dan m'n gehaktbal uit. Als zij er plezier
in heeft ga ik dat niet verpesten, maar 't is niet van harte. Schaaltjes met tekeningetjes
van indianen.’
‘En jij, wat doe jij?’
‘Alles z'n gang. Nu lekker vakantie.’ John klikt de radio aan. Een ruisend geluid
met daartussen de klanken van iets wat op een kapot draaiorgel lijkt. John zet hem
weer uit. Na de rotonde gaan we linksaf, de snelweg op, en rijden dan een paar
minuten langs weilanden met grazende koeien.
■
Als een deserteur kom ik terug van een gestreden oorlog. Berust in mijn lot. John
sluit het portier van de auto en loopt over de krakende kiezels naar de deur, onder
de carport. We stappen de gang binnen en de sterke walm van vers gebakken
worteltaart komt me tegemoet.
‘Je moeder is boven. Ze is je oude kamer aan het opruimen, geloof ik,’ zegt John
terwijl hij de grommende doberman Malfi ruw aait. Ik sta aan het raam, duw de
luxaflex een stukje naar beneden en kijk uit over het speelplein.
John roept mijn moeder. ‘We zijn er weer!’ We horen gestommel op de trap. ‘Moet
je opletten,’ zegt John, ‘gaat ze je straks die cake geven op die schaal met die
indianen.’
Mijn moeder doet met een ruk de kamerdeur open en vliegt in mijn armen. Daarna,
bozig: ‘Wat zie je eruit vent! Vreet jij uit de vuilnisbak?’
‘De deserteur is thuis,’ zeg ik.
‘Ik heb worteltaart gebakken.’
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‘Ik ruik het.’
‘Ga even naar boven en zet je spullen neer. Ik heb net je oude kamer opgeruimd.’
Mijn kamer: het oude veerbed met een sprei met Mondriaan-motief, een poster
van Star Wars uit negentienzoveelentachtig aan de muur en een typexwit nachtkastje
met daarop een kristallen lamp en een opwindwekker die zo hard tikt dat ik me
afvraag hoe ik daarbij in slaap kon vallen. Ik smijt mijn sporttas op het bed, duw met
mijn gewicht een aantal keren in het matras en staar door het raam naar buiten.
Victor is back. A new career in a new town. Regen klatert uit de hemel. Het is rustig
in de straat, niemand te zien. Ik loop de slaapkamer uit.
Mijn moeder staat onderaan de trap. ‘En? Voel je je nog thuis?’
‘Dit is toch mijn ouderlijk huis,’ zeg ik en loop de trap af.
Mijn moeder biedt me de zelfgebakken cake aan in het indianenschaaltje. Allerlei
mannetjes met maskers, vuren en tenten, heel slordig weergegeven met een
bibberende penseelstreek.
‘Hoe kom je eraan?’ vraag ik.
‘Ik heb het zelf gemaakt,’ zegt ze triomfantelijk, bijna kinderlijk.
‘Sinds wanneer houd jij je bezig met dit soort dingen?’
‘Ik zit op een pottenbakclub. John vindt er niks aan.’
John grinnikt en pakt een halter van de kast en begint er oefeningen mee te doen.
Ik neem een plak worteltaart, die matig smaakt maar ik eet het stuk toch helemaal
op. De koffie is te slap.
‘Zit Claire nu in Italië?’ vraagt mijn moeder en plukt een pluisje van mijn schouder.
Ik knik.
‘Hoe was het huis?’
‘Wel oké. Er is ook een zwembad.’
‘O?’
‘Ze leert snel Italiaans.’
‘Mis je haar?’
‘Denk 't.’
‘Studeren jullie ongeveer tegelijk af?’
‘Weet niet.’
‘Neem 'r eens mee.’
‘Met Kerst komt ze even naar Nederland.’
‘Oeh, Kerst, daar moet ik even niet aan denken, Vic.’ Mijn moeder lacht en geeft
een speelse tik tegen mijn onderbuik.
■
We barbecuen met z'n vieren. Ik, mijn moeder, John en mijn zusje Nina. De lucht
is grijs, onweer rommelt, maar we barbecuen. Mijn moeder is vegetariër, maar ze
kan het genot van een barbecue niet onderdrukken. Voor zichzelf heeft ze dan ook
enkele producten aangeschaft waarmee ze toch kan delen in het plezier: sojasticks,
vegaburgers en een tofunade.
John klappert met de vleestang en praat over een bepaald soort kajak van een
bijzondere kunststof waarmee je ‘wel dertig meter naar beneden kan donderen en
dan is er nog geen splinter vanaf’. John en mijn moeder lachen, maken een praatje
met de buurman. John gooit van een afstand een sappige worst op mijn bord, zodat
er vet op mijn blouse spat. Mijn moeder voert een stuk vlees aan Malfi. De hond
verscheurt het met zijn zijtanden.
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Het is een gevaarlijk beest, als ik bij hem in de buurt kom gromt hij zijn tanden bloot.
Na het eten ruim ik de tafel af en ruim de vaatwasser in. Ik ben alleen in de keuken.
Ik kijk uit het raam. Mensen uit de wijk lopen in joggingpak af en aan voor een
volleybaltoernooi in het park. Ik woel met mijn handen in een troebel sopwater waarin
de vuile barbecuetang ligt die van mijn moeder niet in de vaatwasser mocht. Als ik
klaar ben met de afwas loop ik naar boven om mijn tas uit te pakken.
■
John en mijn moeder zitten in de huiskamer, ze kijken televisie. Een show met een
blonde presentatrice die in een knalroze studio cijfers achter elkaar opnoemt. De
beginnende avond en het slechte weer zorgen voor duisternis in de huiskamer. Het
roze licht van de televisie valt op de glimmende luxaflex voor het openstaande raam.
Ik sta onderaan de trap. John en mijn moeder lijken wel gehypnotiseerd door de
presentatrice in haar roze decor.
‘Waar is Nina?’ vraag ik.
Mijn moeder schrikt op uit haar trance en kijkt me met grote ogen aan. ‘Wat?’
‘Nina, waar is Nina?’
‘Naar Rosa.’
‘O.’
Een flits buiten. ‘Voordat ik het vergeet,’ zegt mijn moeder. ‘Ik moet je nog iets
laten zien.’ Ze loopt naar de witte kast met de glazen deuren waar al haar esoterische
boeken, beeldhouwwerkjes en lp's staan. Ze opent de deuren en speurt de schap
met de lp's af. Met een vinger gaat ze langs de titels. ‘Aha.’ Ze trekt er een platenhoes
tussenuit. ‘Jij hebt toch onze oude platenspeler? Deze plaat van Mike Oldfield kreeg
ik laatst van Irene, ik had die vroeger een keer aan haar uitgeleend en nooit meer
teruggekregen.’ Irene is haar jongere zus. Ze is vijf jaar jonger. Vroeger was het
mijn lievelingstante. ‘Van mij mag je hem hebben. Ken je Mike Oldfield?’ Op de
cover staat een getekend geel buizenstelsel dat een gele driehoek vormt. Tubular
bells.
Ik grijns. ‘Wel es van gehoord. Nooit echt in verdiept.’
John staat ook op. ‘Jij moet het natuurlijk allemaal zelf weten, maar ik vind het
raar dat jij nooit aan sport doet.’ Hij kust mijn moeder op haar wang.
Onweersgerommel. Dan kijkt hij mij aan. ‘Ik wil je best een seizoenkaart voor een
sportschool geven.’
■
Als ik hier wel eens op een zomerdag in de achtertuin speelde, hing het witte Elvispak
van de buurman aan de lijn te drogen. Hij was zo'n ontzettend grote Elvisfanaat dat
hij zelfs zijn zoon naar hem vernoemd had. De buurman heeft vier keer auditie
gedaan voor de Soundmixshow, maar kwam nooit door de voorrondes heen.
Volgens de statistieken is het dorp een gemiddeld dorp. Daarom worden er in het
winkelcentrum vaak enquêtes gehouden, waarbij de dorpsbewoner dan model staat
voor de Nederlandse burger. Vragen uit die enquêtes gaan meestal over
onderwerpen als veiligheid op straat, waarden en normen, koopgedrag en het belang
van de inkorting van de wachtlijsten in de zorgsector.
‘Zou u de volgende vragen met A, B, C of D willen beantwoorden? Ik voel mij 's
nachts op straat A) Uiterst veilig B) Normaal C) meestal veilig, soms onveilig D)
zeer onveilig.’
‘D.’
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‘Kunt u uw antwoord motiveren?’
‘Ehm... Nee.’
‘Wat zou er volgens u moeten gebeuren?’
‘Meer agenten op straat.’
Een andere buurman ís agent. Hij moet soms uren achtereen op de hei staan
met zo'n snelheidsmeter. Soms houdt hij een snelheidscontrole met een paar
collega's. Dan praten ze over hun caravan. Soms houden ze een auto aan. Soms
zit daar een travestiet in. Soms slaan de agenten uit wellust de travestiet in elkaar.
Ik vergelijk dit dorp weleens met een door rampen getroffen Oosteuropees dorp.
Niet dat er armoede is, maar er gaat een zelfde wanhoop van uit. Alleen dan vanwege
overmatige luxe. Mensen weten van gekkigheid niet meer wat ze moeten omdat
nagenoeg alles mogelijk is. Er is geen drang. Een paar jaar geleden was er echter
een opleving qua overlevingsdrang; toen zou er besmet vlees in de schappen van
de supermarkt liggen. Eindelijk leek het weer een beetje oorlog, want we moesten
goed uitkijken wat we aten. Maar het bleek loos alarm. Jammer genoeg.
Het enige enthousiasme dat bij een deel van de mensen uit het dorp leeft, heeft
alles te maken met roem. Er is onlangs uitgerekend dat in 2035 gemiddeld 69% van
de burgerbevolking langer dan dertien seconden op televisie zal zijn geweest. De
wachtlijsten om als kandidaat of panellid in een tv-show te mogen komen zijn nu al
ongekend hoog. Casting-bureaus ontvangen iedere dag ruim twee postzakken vol
met brieven van wanhopigen die zichzelf een potentieel soapacteur wanen.
Muziekproducers hebben het zo mogelijk nog zwaarder. 23% van de jongens en
meisjes tussen de zestien en negentien jaar oud hebben ambities op muzikaal
gebied. 4% hiervan prefereert een licht, alternatief rockgenre, de overige 96% kan
het weinig schelen.
In het dorp vindt tijdens het jaarlijkse braderiefestival in de zomer een talentenjacht
plaats.
‘Daisy, je zingt een mix tussen r'n'b en funk... En ik hoorde ook nog dat je plannen
op een ander gebied had?’
‘Ja, ik wil graag actrice worden.’
‘Een echt multitalent dus... Waarom?’
‘Ik wil beroemd worden.’
■
Een pleintje met een bankje en hobbelpaarden. Waar ik nooit een kind op heb zien
zitten. Vroeger stonden er zandbakken. Het waren grote tractorbanden die tussen
de klinkers lagen met daarin zand, en de bedenkelijke mix van snoeppapiertjes,
sigarettenpeuken en kak. Veel kak. Hondenkak, kattenkak en kinderkak. Want die
klootjes met hun plakkerige smoelen en hun vervelende speelgoed hadden geen
zin om naar binnen te gaan om daar te schijten. Dus deden ze het in de zandbak.
Het was altijd dezelfde soort irritante blagen die het deden, ik ging niet met hen om.
Omdat de zandbakken vooral benut werden voor het verkeerde, heeft de gemeente
ze vervangen door een bank en een wilde kastanjeboom. Ik hoopte altijd dat het
zo'n dikke boom met een stam van zes meter omtrek zou worden, maar het bleef
zo'n loserboompje, een achterlijke lange dunne stam en schamele blaadjes.
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■
Het is een paar jaar geleden dat ik hier voor een langere tijd was. Ikzelf woon hier
honderdvijftig kilometer vandaan. Ik had ingestemd met mijn moeders voorstel om
samen met Nina, mijn zusje, op Malfi de doberman te passen. Ik kreeg er geld voor.
En omdat de flat waar ik woon iedere zomer een dode boel is, zat er toch weinig
anders op. Mijn moeder is vanochtend met John naar Spanje vertrokken. De hond
is van hem. Twee jaar geleden trokken John en Malfi bij mijn moeder in. John is
gymleraar op een middelbare school in de stad. Hij beweert dat hij tweehonderdvijftig
push-ups achterelkaar kan doen. Ik denk dat ik dat nog niet eens in mijn hele leven
kan.
Een andere bijkomstigheid van hier zijn, is dat ik weer eens wat met mijn oude
vrienden kan ondernemen. Voor vanmiddag heb ik afgesproken met Abdul, die ik
minstens een half jaar niet gesproken heb. We gaan zwemmen bij de plas.
Eigenlijk is zwemmen daar verboden, er zouden giftige stoffen in het water zitten.
Maar dat roept de gemeente al tien jaar. Er zijn geruchten dat een meisje onder de
gelige wonden kwam te zitten nadat ze er gezwommen had. Maar ik heb nooit
gehoord wie dat meisje zou zijn en bovendien, misschien was ze extreem allergisch.
Wat wel waar is, is dat er in de buurt van die plas een afwerkplek voor homo's is.
Een paar jaar geleden spendeerden we zomernachten op de grauwe zandvlakte
om vuur te stoken. Auto's reden over het lange, donkere pad langs de maïsvelden
en de steenfabriek naar een donker terrein bij de rivier.
Bij de dijk, in de ruisende graanvelden, heeft de politie enkele zomers geleden
een uitgehongerde man en vrouw aangetroffen. Hun lichamen zaten aan elkaar
vast doordat de lul én de ballen van de man in de kut van de vrouw vast waren
komen te zitten. Het schijnt dat de twee in al hun wanhoop enkele dagen door de
velden hebben gewoeld en geschreeuwd, maar niemand had ze gehoord. Misschien
waren ze wel gehoord, maar luisterde niemand. Niemand luistert hier naar hulpkreten
in de nacht. Hier gebeuren rare dingen.
Thomas van Aalten
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Ten slotte
Interview met Thomas van Aalten
Tupelo, zo heet de nieuwe roman van Thomas van Aalten. Tupelo is de geboortestad
van Elvis, en daarmee in zekere zin de geboortestad van de rock 'n' roll. ‘Tupelo’ is
ook een van de bekendste nummers van Nick Cave, Voor Thomas van Aalten
hebben rock 'n' roll en literatuur veel met elkaar gemeen. Al zou je dat van de
Nederlandse literatuur niet snel zeggen.
Thomas van Aalten (1978) begon met verhalen schrijven rond zijn zeventiende, en
Herman Brusselmans was zijn grote voorbeeld. Van Aalten: ‘Zoals Brusselmans
schreef, het deed me aan de punkmuziek denken. Techniek is bij hem geen doel
op zich, het gaat om wat je te vertellen hebt. Brusselmans trekt zich niets aan van
de heersende normen in de literatuur. Hij ouwehoert eigenlijk maar wat in zijn boeken,
zonder zich om een plot te bekommeren. En toch gaat het ergens over. Hetzelfde
geldt voor Reve, destijds ook een inspiratiebron. De absurditeit van hun werk, en
hun gevoel voor humor, dat was een openbaring voor me.’
Na zo'n twee jaar schrijven stuurde Van Aalten zijn eerste manuscript naar
uitgeverij Nijgh & Van Ditmar. Daar vond men de roman niet rijp voor publicatie, en
terecht, oordeelt Van Aalten nu. Wel werd het doorgestuurd naar de redactie van
Zoetermeer, het literaire tijdschrift voor nieuwe schrijvers in die tijd, dat door Nijgh
& Van Ditmar werd uitgegeven. Van Aalten: ‘Redacteur Harmen Lustig heeft er een
fragment uitgehaald en na uitgebreid redigeerwerk is het in 1997 geplaatst in Boek
Acht van Zoetermeer. Dat was mijn eerste publicatie, en dat heeft me erg
gestimuleerd. Maar ik wist ook wel dat ik er nog lang niet was.
‘Er werden vervolgens een paar verhalen in Passionate gepubliceerd, ook na
strenge redactie. Daar heb ik van geleerd. Ik heb altijd geprobeerd open te staan
voor kritiek van redacteuren en lezers. Ik schreef vooral op intuïtie en met te weinig
zelfkritiek. In het begin ben je geneigd dingen van je literaire voorbeelden over te
nemen. Ik had bijvoorbeeld de gewoonte om archaïsche uitdrukkingen te gebruiken,
net als Reve. Maar als je iets overneemt behoudt het bijna nooit zijn oorspronkelijke
kracht. Het gaat erom dat je zeker wordt van je eigen toon.’

Beelden
Van Aalten stuurde in 1999 een aantal van zijn verhalen naar uitgeverij Podium en
kreeg een bemoedigende brief terug. In datzelfde jaar schreef hij een nieuwe roman,
en deze werd in maart 2000 door Podium uitgegeven. Sneeuwbeeld is een rauwe
en aangrijpende roman over een jongen die opgroeit en zijn onschuld verliest. Een
bekend thema, maar Sneeuwbeeld is bijzonder omdat de hedendaagse cultuur er
een wezenlijke rol in speelt. Terwijl de Nederlandse literatuur zich meestal afspeelt
in een (recent) verleden of een ondefinieerbare tijdloosheid nastreeft, dompelt
hoofdpersoon Eric van Sneeuwbeeld zich in alle verschijnselen en uitwassen van
het leven anno nu. MTV, computer-games, soapsterren, straatgeweld,
barebackparties voor onbeschermde homoseks: het speelt allemaal een rol in Erics
- uiteindelijk keiharde - confrontatie met het leven.
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Van Aaltens debuutroman werd veelvuldig besproken in de pers, en de meningen
liepen zeer uiteen. Jeroen Vullings in Vrij Nederland merkte op: ‘Van Aalten schrijft
niet óver maar rondóm zijn onderwerp en thema en dat is een teken van authentiek
schrijverschap.’ Van Aalten: ‘Ik geloof dat ik wel begrijp wat er met dat citaat bedoeld
werd. Ik benoem de dingen liever niet. Je kunt wel zeggen dat iemand ongelukkig
is, maar je kunt het beter opvoeren. Ik wil dingen laten zien, zonder er zelf als
ik-verteller voor te gaan staan. Er zitten altijd beelden in mijn hoofd en ik schrijf ook
in beelden. Als het goed is roepen die associaties op bij de lezer. Dat vind ik
interessanter dan dat ik een stelling inneem of een moreel oordeel uitspreek over
wat ik beschrijf.’
Het schrijven in beelden heeft Van Aalten nog radicaler toegepast in zijn nieuwe
roman Tupelo, die in april verschijnt. Het is een opeenvolging van observaties, korte
verhalen, dialogen en scènes uit tv-programma's. Van Aalten: ‘Tupelo is koeler
geschreven dan het vorige boek, het is absurder ook. Het gaat over de gekte, al
dan niet verborgen, in een kleine gemeenschap. De hoofdpersoon van het boek
keert terug naar zijn ouderlijk dorp om op zijn zusje te passen. Vervolgens wordt
beschreven wat hij meemaakt of observeert, of wat hij zou kunnen meemaken. Zo
ontstaat een reeks portretten van menselijk gedrag. Extremiteiten worden vaak met
de grote stad geassocieerd, maar ik geloof dat ze net zo goed ergens in een
buitenwijk voorkomen. Misschien wel meer.
‘Een terugkerend thema in Tupelo is verder het verlangen om beroemd te zijn.
Roem is in onze cultuur een doel op zich geworden, of je ook iets kunt is van
ondergeschikt belang. Niet dat ik het afkeur, maar ik verbaas me erover. Er zijn
allerlei tv-sterren waarvan je niet precies weet wat ze doen. Er moeten zoveel
programma's en zenders gevuld worden. Bekendheid duurt ook nog maar kort,
omdat het nergens op gebaseerd is. Een fenomeen als Jody Bernal, die met een
nummer van niks beroemd wordt, is een half jaar later al bijna weer vergeten. Ik
vind dat wel iets komisch hebben.’

Foto: Rachel de Joode
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Hema
Schrijven is niet Van Aaltens enige bezigheid. Hij is programmamaker bij VPRO's
tv-programma Waskracht!, en hij maakt muziek onder de naam Thom Revolver.
Verder schrijft hij scenario's: Dum dum boys wordt verfilmd door Marcel Visbeen en
zal uitgezonden worden door de VPRO. Van Aalten schreef ook, bij wijze van
experiment, de dialogen voor een scenario van Edwin Brienen. Voor Waskracht! is
Van Aalten bezig met de opnames van de ‘post-nucleaire sitcom’ De losers van
Coral Gables, waarvoor hij het scenario en de regie zelf voor zijn rekening neemt.
Deze veelzijdigheid is essentieel voor Van Aalten, ook voor zijn opvattingen over
literatuur. ‘Ik wil geen literatuur met een grote “L” schrijven die zich boven alles
verheft. Wat dat betreft is Rob van Erkelens’ Het uur van lood voor mij een belangrijk
boek. Van Erkelens samplet allerlei elementen uit de hoge en lage cultuur en maakt
er literatuur van. Met hem voel ik me verwant, met Paul Mennes ook. Maar verder
is er niet zoveel.
‘Literatuur wordt vaak nog als iets losstaands gezien, terwijl muziek en film allang
zijn opgenomen in de massacultuur. Het is populair om bijvoorbeeld van de groep
Air te houden of het over nieuwe films te hebben. Maar Douglas Coupland kennen
leeftijdsgenoten heel zelden. En de literaire wereld is zelf nou ook niet geneigd uit
zijn isolement te treden. Er wordt soms nogal panisch gereageerd op het feit dat ik
zo jong ben en al boeken publiceer. Alsof je daar minstens een dertiger voor moet
zijn.
‘Zelfs mensen van mijn leeftijd hebben vaak een traditioneel beeld van waar een
boek over moet gaan. Pas geleden werd ik uitgenodigd op de Hogeschool Holland
door een docent Tekstschrijven, om een praatje over Sneeuwbeeld te houden. De
studenten stelden vragen als: “Waar staat de McDonalds voor?” of: “Waarom schrijf
je over de Hema?” Omdat ik daar wel eens kom, heb ik gezegd.’
Erik Brus
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Over de medewerkers
Thomas van Aalten
(1978) debuteerde in 2000 met de roman Sneeuwbeeld bij uitgeverij Podium. In
april verschijnt zijn nieuwe roman Tupelo. Hij schrijft ook scenario's, is
programmamaker bij VPRO's tv-programma Waskracht!, en maakt muziek onder
de naam Thom Revolver.
Ed van Eeden
(1957) is de auteur van twee politieromans, Dossier jeugdbende (De Fontein,
2000) en het in maart verschijnende Dossier gifmoord. Het in dit nummer
gepubliceerde romanfragment is afkomstig uit Liefste litteken, dat dit najaar zal
verschijnen. Behalve schrijver is Van Eeden vertaler (van onder meer John Updike
en Amin Maalouf) en journalist (onder meer voor Het Parool).
J. Eijkelboom
(1926) maakt eind vorig jaar zijn prozadebuut met de verhalenbundel Het
krijgsbedrijf bij uitgeverij De Arbeiderspers. Hij is dichter (zeven bundels) en vertaler
(talloze bundels).
Johan Haspers de Man
(1969) maakte in 1996 zijn literaire debuut in Passionate. Het straatleven in
Crooswijk, waar hij werd geboren en nog altijd woont, is voor hem de inspiratie voor
zijn gedichten.
David Kleijwegt
(1965) is sinds vijf jaar eindredacteur van Lola da Musica (VPRO), het enige
journalistieke popprogramma van de Nederlandse televisie. In 1984 begon hij met
het schrijven over popmuziek in het Algemeen Dagblad. Tegenwoordig worden de
artikelen van Kleijwegt gepubliceerd in Vrij Nederland.
Kees Klok
(1951) studeerde contemporaine geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Utrecht.
Hij publiceerde poëzie, proza en vertalingen uit het Engels en Nieuwgrieks in o.a.
Maatstaf, De tweede ronde, Kreatief en Kruispunt. Was medesamensteller van
Kruispunt 146 over de geschiedenis en cultuur van Thessaloniki en redacteur van
Kruispunt 169 over ego-literatuur. In 1999 verscheen zijn vijfde dichtbundel onder
de titel Aan de Merwede.
Thijs Kramer
(1963) is publicist. Hij publiceerde artikelen in diverse tijdschriften. Daarnaast
werkt hij aan een roman.
M.L. Lee
(1970) is het vrouwelijk pseudoniem van de auteur die in december 1999
debuteerde met de korte roman Het boek Estee bij uitgeverij Podium. Volgens Lee
zou identiteit er niet toe moeten doen. Het draait toch immers om het boek?
Momenteel werkt Lee aan een nieuwe roman.
Giel van Strien
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(1965) was van 1994 tot voorjaar 1999 hoofdredacteur van Passionate. Momenteel
is hij directeur van de stichting Passionate, die het tijdschrift uitgeeft en diverse
andere literaire producten maakt.
Hone Tuwhare
zie bl. 21
Kees Versteeg
(1959) is de auteur van Edelstenen Schrijven, een cursus aforismen schrijven die
hij heeft ontwikkeld in samenwerking met Rotterdam Culturele Hoofdstad 2001.
Deze cursus is te vinden op www.passionate.nl. Hij is bezig om in de trant van Oscar
Wilde een aforistisch toneelstuk te schrijven, over de bonnetjesaffaire in het
Rotterdamse stadhuis. Hij heeft nog geen geschikt toneelgezelschap gevonden die
het stuk kan opvoeren.
Christina Vreeswijk
(1973) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde in Leiden. Ze is hoofdredacteur
van het uitgaansmagazine Het Leids Verzetje.
Wim ter Weele
is artistiek leider, vormgever en muzikant van muziektheatergroep De Kift. Hij
werd opgeleid aan de Academie van Beeldende Kunsten en Technische
Wetenschappen in Rotterdam. In 1987 richtte hij De Kift op. Enkele jaren daarvoor
maakte hij korte tijd deel uit van de roemruchte punkband The Ex. In deze Passionate
maakte hij de illustraties bij de poëzie van Hone Tuwhare.
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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 ontvangt u 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; 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.
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.
jaargang 07 | nummer 06 | november/december 2000
leverbaar

Verhaal van Duncan Sarkies (Nieuw-Zeeland), Paul van der Schoor over Charles
Bukowski vs. Paul Verhoeven, interview met Karin Spaink, strip van Jean-Marc van
Tol, Jack Nouws, Rashid Novaire, M.L. Lee, Samir el Gamal, Jan de Bas, Frans
van Zoelen.
jaargang 08 | nummer 01 | januari/februari 2001
leverbaar
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Weldon Kees Corner: nieuwe vertalingen van Weldon Kees door J. Eijkelboom,
biografisch artikel door Richard Dekker, Analyse van Kees' poëzie door Peter
Swanborn, J. Bernlef over Kees als jazzmuzikant, en poëzie van Ronald Ohlsen en
Henk Houthoff. Verder poëzie van en interview met Menno Wigman, Jeroen Mettes,
Suzanne Brink en Yorgos Dalman.
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[nummer 3]
Richard Dekker
in den beginne
‘Vrouwen zijn en blijven, over het geheel genomen, de meest volmaakte en
ongeneeslijke filisters. Van vrouwen is ook niets anders te verwachten, wanneer
men bedenkt dat de knapste koppen van de hele sekse nooit ook maar één werkelijk
grote, echt originele prestatie in de schone kunsten hebben geleverd en trouwens
nooit één werk van blijvende betekenis op de wereld hebben gezet.’
Dat zeg ik niet, dat schrijft Arthur Schopenauer in zijn hilarische essay ‘Over
vrouwen’. Je zult er nog verbaasd over zijn hoe serieus die ouwe geniale knorrepot
het meende. Oké, hij keek niet op een provocerende opmerking meer of minder,
maar wie zou hij ermee hebben willen uitdagen? De hennabent van Opzij had je
toen, eerste helft negentiende eeuw, nog niet. De feministes van nu zullen zich er
niet druk om maken: ach, die Schopenauer was ook maar een kind van een onnozele
tijd.
‘Vrouwen ontbreekt het aan verbeelding, ze hebben geen scheppingsdrang. Dat
hoeft ook niet: vrouwen brengen nieuw leven voort; kunst is mannenwerk.’ De kunst
als compensatie omdat mannen niet zwanger kunnen worden, die vondst had zelfs
Schopenauer niet kunnen bedenken. Ik ook niet. Herman Brusselmans zei het op
een zondagochtend in een keuvelprogramma op de Vlaamse teevee. Aan de
praattafel zaten verder alleen maar vrouwen, de interviewster incluis, maar niemand
die er iets tegen in bracht. Ze zullen wel gedacht hebben: ach, ons Herman houdt
nu eenmaal van zulke plagerijtjes.
‘Vrouwen missen de concentratie om te kunnen scheppen. Mannen zijn
egocentrischer. Om een kunstwerk te kunnen maken moet je behalve het technische
talent ook het vermogen hebben om je volledig te kunnen verliezen in je werk.’ Dat
zeg ik niet; het is een uitspraak van een bevriende kunstenaar, een vrouwelijke
kunstenaar nota bene. Ik dacht: het zal best, ik kan het moeilijk checken.
Nu de feiten. Hoeveel Grote Vrouwelijke Kunstenaars kent u? Laten we ons voor
een eerlijke vergelijking beperken tot de afgelopen dertig jaar van georganiseerde
emancipatie. Natuurlijk zijn er wel goede vrouwelijke beeldend kunstenaars,
architecten, componisten, filmregisseurs, schaakgrootmeesters, filosofen, schrijvers
en dichters. Maar noem mij één vrouw en ik geef u tien mannen. Zelfs topkok,
choreograaf en modeontwerper is nog altijd een mannenbaan.
Toch, aan schrijfsters en dichteressen geen gebrek. Zo'n half tot driekwart miljoen
mensen leest
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regelmatig literatuur in dit land. Tweederde daarvan zijn vrouwen, schijnt het. De
vraag naar vrouwenliteratuur is groot. Uitgevers zijn dus niet te beroerd om publicitair
aantrekkelijke halftalenten aan het werk te zetten. Tessa de Loo, Connie Palmen,
Lulu Wang, Anna Enquist, Vonne van der Meer, altijd weer spannend wie van hen
deze keer de Trouw Publieksprijs mee naar huis mag nemen voor een plekje op de
schoorsteenmantel, naast de geurkaarsjes.
Ook Passionate kan er niet onderuit. Bijvoorbeeld bij de programmering van ons
festival GDMW. De organisatie (allemaal getalenteerde jonge meiden trouwens!)
zoekt zich een slag in de rondte naar goede, liefst jonge, vrouwelijke performers.
Wie een suggestie heeft kan mailen naar passionate@passionate.nl. Ook ons
tijdschrift lijdt aan een vrouwentekort waar zelfs de nationale verpisploeg nog gunstig
bij afsteekt. We willen meer vrouwen in ons blad, § wil naar een betere afspiegeling
van het (potentiële) lezerspubliek. Een jaar geleden kwam de eerste vrouw daarom
de redactie versterken, een half jaar later haalden we een tweede redactrice binnen.
Het heeft § goed gedaan, daar niet van, maar meer bijdragen van vrouwen heeft
het nog niet opgeleverd. En dat heeft nu eens niets met ‘glazen plafonds’ te maken.
Want we willen wel meer vrouwen, maar niet ten koste van de kwaliteit.
Er komt voldoende kopij van vrouwelijke schrijvers en dichters binnen, dat is het
probleem niet. En laat ik maar verklappen dat we het werk van jonge, bij voorkeur
buitenlandse vrouwen (met of zonder handicap) tijdens redactievergaderingen met
net even meer goede wil bespreken. Dan kijken we of zo'n verhaal met een flinke
portie krachtredactie misschien toch een plekje in § kan krijgen. Maar de meeste
verhalen zijn van zulk een oeverloos gekeuvel, daar is gewoon geen beginnen aan.
Dat zeg ik niet, dat vindt de hele redactie.
We zouden natuurlijk een apart hoekje in § kunnen inrichten waar onze lezeressen
terecht kunnen voor authentieke vrouwenlectuur. Met een versoepeld toelatingsbeleid
voor deze literaire page 3 girls. Vergelijk het met de sport: kennelijk is er een markt
voor vrouwentennis. Ook zij meppen zich in no-time miljonair. Niemand die zich
eraan stoort dat de nummer 1 van die wereldranglijst, Martina Hingis, nog geen set
zou kunnen winnen van, pak-em-beet, de nummer 100 van de mannen. Dat zeg ik
niet, dat heeft Richard Krajicek ooit beweerd. Ik vind het juist goed dat er evenveel
zendtijd verspild wordt aan vrouwenschaatsen als aan mannenschaatsen, hoeveel
langzamer ze ook zijn. Paralympics, Gaylympics, Limbolympics voor Limburgers,
als het aan mij lag kwam het allemaal op teevee.
In dit nummer vindt u welgeteld twee bijdragen van vrouwen: Maaike Hartjes en
Hilde Meeus. Opvallend genoeg zijn het allebei strips. Vanwege de strips van Maaike
Hartjes (en ook wel vanwege de rubriek AnyBody - ik geef het toe) lees ik de Viva
van mijn vriendin. Voor het overige moeten onze lezeressen het doen met verhalen
en artikelen van mannen over mannen. En als er in een verhaal onverhoopt toch
een vrouw geportretteerd wordt, dan gebeurt dat door de ogen van een mannelijke
hoofdpersoon. Zelden is dat een redelijk en oprecht personage, laat staan een
kenner van la condition féminine. Het lijkt verdomme wel een afspiegeling van, zoals
Brusselmans zou zeggen, Het Leven Zelve. En dat is natuurlijk ook wat waard.
Er is nòg een vrouw die haar stempel drukt op deze §. Vanaf dit nummer hebben
we in Lonne Wennekendonk een nieuwe vormgever. En daar zijn we heel blij mee.
Lonne heeft verfrissende ideeën met het blad, een visie (om dat woord ook eens te
gebruiken) die helemaal aansluit bij de bedoelingen van de redactie. Ik ga dat niet
uitleggen, ik constateer alleen dat § er met Lonne mooier op is geworden.
‘Dat zeg jij.’
Dat zeg ik, ja!
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Henning Jonathan Pieterse
drie gedichten
Vertaling: Robert Dorsman
Visioen
Om een stalen berg in het noorden
blaast de aarde rook uit haar neusgaten.
De dag breekt aan in de borst van een man
met leeuwenpoten en zes vleugels.
Het woedende heelalei
overdondert mijn armzalige woorden.
Hier ben ik ook, schreeuwt een wolk,
en hij balt zijn vuisten tegen het staal.
Ik zie de dieren die altijd bij me blijven,
de vurige hond, de gele leeuw,
het vale paard, het zwarte zwijn,
de grauwe wolf van de eindtijd.
Engelen met blauwe vleugels bewaken zielen,
vier winden blazen planeten door elkaar,
heiligen zingen in deze kosmische symfonie
samen met reien engelen en een blauwe figuur.
Gods lichaam baart miljoenen zielen
die zich verspreiden als vallende sterren
om torens en pilaren van een nieuwe stad
waarin ieder bouwt aan zilveren muren.
Uit een vrouw groeit een zwart dier
met een neus als een pik, met scheve tanden;
de boze wordt toch meteen weer vastgebonden
door veren wezens en mensenhanden.
Daar staat de mens in zijn kosmische drama
vreemde elementen omarmend in het heelal.
Aarde, water, lucht en vuur
stromen halsoverkop in een reuzenziel.
Ik kwam weer bij, en dacht: het was een droom
dat van die heelalboom waar goed en kwaad uit bot,
maar ik schroei me aan sterren in hun baaierd van vuur
nader tot U, vlammende schrijver, Moeder God.

Visioen
Die aarde blaas rook uit sy neusgate
om 'n staalberg in die noorde.
Die dag breek uit 'n Man se bors;
Hy het voete van 'n leeu en ses vlerke.
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Die woedende heelaleier
oordonder my patetiese woorde.
Hier staan ek ook, skree 'n wolk,
en bal sy vuiste teen die staal.
Ek sien die diere wat altyd met my bly,
die vurige hond, die geel leeu,
die vaal perd, die swart vark,
die grou wolf van die eindtyd.
Engele met blou vlerke bewaak siele,
vier winde blaas planete deurmekaar,
heiliges sing in die kosmiese simfonie
saam met reie engele en 'n blou figuur.
God se lyf baar miljoene siele
en versprei hulle soos vallende sterre
om torings en pilare van 'n nuwe stad
waarin almal bou aan silwer mure.
Uit 'n vrouelyf groei 'n swart dier
met 'n penisneus en skewe tande;
die bose word tog dadelik weer gebind
deur geveerde wesens en mensehande.
Daar staan die mens in die kosmoswiel
en omarm die heelal se vreemde elemente.
Vuur, water, lug en grond
stroom deur water agter water in 'n reusesiel.
Toe ek weer bykom, dink ek dit was 'n droom
van die heelalboom wat goed en kwaad bot,
maar sterre skroei my steeds in hul baarmoeder van vuur
tot U, my vlammende skrywer, Moeder God.
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Ik doe de deur alleen nog open
Ik doe de deur alleen nog open
als er 's nachts wordt aangeklopt.
Het is alleen de wind
die dromen door de ramen jaagt.
Al schreef ik: de bomen snijden de maan
als een schelp los uit de nacht,
om nou over bomen te schrijven in dit late seizoen,
met winterhanden, nee.
De wind raakt verstrikt in de takken,
wriemelt zich los en gaat liggen.
Nu kan ik de laatste regels
met en over jou schrijven
en met iemand anders zeggen: vannacht
kan ik de droevigste verzen schrijven.
Hoe ben je naar binnen en weer naar buiten gewaaid
zonder de tijd te verstoren.
Ik kan niet zeggen
dat je er niet meer bent,
maar schrijf, met een half oor luisterend
of er wordt aangeklopt.
Op de achtergrond klinkt geen gezang.
Ik luister vergeefs.
Hoor in een droom alleen vroege herfstklanken,
ergens ver weg tussen bomen.

Ek maak nog deure oop
Ek maak nog deure oop
op kloppe in die nag.
Dit is net die wind
wat drome deur die vensters jaag.
Ek kon skryf: die bome sny die maan
soos 'n skulp uit die nag los,
maar om oor bome te skryf in dié laat seisoen,
met winterhande, help nie.
Die wind raak verstrik in die takke,
wriemel haar los en word stil.
Nou kan ek die laaste reëls
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met en oor jou skryf
en met 'n ander sê: Vannag
kan ek die treurigste verse skryf.
Hoe het jy in- en uitgewaai
en tyd nie versteur nie.
Ek kan nie erken
dat jy nie meer hier is nie,
en luister nog vir 'n klop
met een oor waar ek skryf.
Niemand sing hier in die agtergrond nie.
Ek luister en hoor niks.
Hoor in 'n droom net die eerste klanke
van herfs, ver op pad tussen bome.
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Rei van mijn vrouwen
Door droomgangen zoeken jullie elke nacht
naar sleutels van mijn vergrendelde vertrekken.
De muren van mijn kasteel zuchten aldoor
de lage bloedtoon van een aanvangslied
mîn geselle chumet niet.
Dan verschijnen jullie de een na de ander,
statig in gelid, met losse handen,
en gaan in de rondte om mijn hemelbed,
gezichten afgekeerd, in jullie eigen ritme.
De dans van de jaren nauwelijks veranderd.
Ik zie jou altijd als eerste, vrouw
van de ochtend, die vrolijk denkt
dat je je sterrencodes van mijn fort kent
al van de eerste dag. Je vergeet
hoe langzaam herinneringen hier wegzinken.
Vrouw van mij van de middag, je gloeiende haar
waait koper, staal en brons in de wind
door mijn gangen; ik herinner me je zweet
en zwavelgeur in mijn bed. Ook jij
verdwijnt met uitgeputte gebaren.
Wanneer je in slaap raakt
als de zee, vrouw van mij van de avond,
laat je je haren zwart over mij vallen, trekt dan terug
alsof iets in de stilten van mijn rijk je doet schrikken.
Je loopt verder, zonder dat je in je slaap terugkijkt.
Allesoverheersende vrouw van mij van de nacht,
jij glijdt als allerlaatste door mijn klamme vertrekken.
In mijn kasteel van woorden zoek je sleutels van bloed
door de donkerte van ochtend, middag, avondstond.
Schaduwen rukken op tot voorbij je tong
maar jij zingt: manda liet.
Je rimpelt mijn slaap, vertrekt dan onzeker en bang.
Van jou alleen behoud ik een nagloed,
de hitte van een onzichtbare muur
die de dromende nachtzon 's nachts vangt.
Door droomgangen zoeken jullie elke nacht
naar sleutels van mijn vergrendelde vertrekken.
De muren van mijn kasteel zuchten aldoor
de lage bloedtoon van een aanvangslied
mîn geselle chumet niet.

Rei van my vrouens
Deur droomgange soek julle elke nag
na sleutels van my gegrendelde kamers.
My kasteel se mure sug sonder ophou
die lae bloedtoon van 'n eerste lied
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mîn gheselle chumet niet.
Dan verskyn julle die een na die ander,
statig in gelid, sonder om hande vas te hou,
al in die rondte om my hemelbed,
gesigte weggekeer, in julle eie ritme.
Die jare se dans het min verander.
Ek sien jou altyd eerste, vrou
van die oggend, wat vrolik dink
jy ken die sterrekodes van my fort
reeds vanaf die eerste dag. Jy vergeet
hoe stadig herinnerings hier wegsink.
My vrou van die middag, jou gloeiende hare
waai koper, staal en brons in die wind
deur my gange; ek onthou jou sweet
en swaelgeur in my bed. Ook jy
verdwyn met uitgeputte gebare.
Wanneer jy aan die slaap raak
soos die see, my vrou van die aand,
laat jy jou hare swart oor my val, trek dan terug
asof iets jou laat skrik in die stiltes van my ryk.
Jy stap verder, sonder om in jou slaap terug te kyk.
My allesoorheersende vrou van die nag,
jy gly heel laaste deur my klam vertrekke.
In my woordkasteel soek jy sleutels van bloed
deur donkertes van oggend, middag, aand.
Skaduwees stoot op tot oor jou tong
maar jy sing: manda liet.
Jy rimpel my slaap, vertrek dan onseker en bang.
Van jou alleen behou ek 'n nagloed,
die hitte van 'n onsigbare muur
wat die dromende nagson snags vasvang.
Deur droomgange soek julle elke nag
na sleutels van my gegrendelde kamers.
My kasteel se mure sug sonder ophou
die lae bloedtoon van 'n eerste lied
mîn gheselle chumet niet.
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Write now!

prijsuitreiking tweede editie Write Now!
de schrijfwedstrijd voor jongeren uit de regio Rotterdam
2 maart in Zaal de Unie Rotterdam

eerste prijswinnaar: Yusef el Halal

gastoptreden van Frans Vogel

gastoptreden van Ayatollah Musa
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Michelle van Dijk: de winnares van de eerste editie van Write Now!

Ernest van der Kwast leest het juryrapport voor

presentator Jeroen Rozendaal met de prijswinnaars nrs 1 t/m 5 vlnr: Yusef el Halal, Steven
Verhelst, Miquel Veldkamp, Mark Leegsma, Robert Jan Richie
fotografie: Ninon Lutters
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Yusef el Halal
Man zoekt vrouw om hem gelukkig te maken
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Dit voorjaar werd de tweede editie gehouden van Write Now!, de jaarlijkse
schrijfwedstrijd voor jongeren uit de regio Rotterdam. Write Now! is een initiatief van
Passionate, de SKVR Schrijversschool en de Rotterdamse Kunststichting. De jury
heeft uit 55 inzendingen de eerste prijs toegekend aan Yusef el Halal, met zijn
onderstaande verhaal.
Ibrahim nu geen zin. Ibrahim nooit zin. Ibramim nergens nooit zin in. Ibrahim
misantroop, Ibrahim depressief, Ibrahim melancholicus, alcoholicus, paranoïde,
suïcidaal, en moe, zo enorm moe. Ibrahim glansrijke winnaar in Meest Ongelukkige
Ziel Verkiezing.
Ik moet me omgedraaid hebben in bed, denk ik, want ik val eruit. Ongelofelijk,
heb ik weer. Je hebt twee soorten van toeval, dat er op een dag een chicane voor
de deur staat met een rode Lamborghini, de nieuwste Motorola mobile en een
Samsonite vol met geld. Vervolgens scheur je weg, zonder die trut, met het geld en
de telefoon. Of je valt dus uit je bed.
Ik loop naar de wc en ga op de pot zitten. Op het moment dat ik een drol in de
plee laat kletteren, vraag ik me af of Allah eigenlijk wel bestaat. Want stel dat Allah
niet bestaat, dan ga ik voor niets naar de moskee. (Ik veeg mijn billen af.) En ik niet
alleen, maar ook Hafid, Mehmed en Abdullah. (Ik trek door.) Dat zal Mehmed niet
appreciëren. Hoe zou hij reageren als ik hem vertelde dat Allah niet bestaat? Ik stel
me de volgende dialoog voor:
‘Mehmed?’
‘Ja?’
‘Weet jij wat de overeenkomst is tussen Allah en de marsmannetjes?’
‘Sorry?’
‘Mehmed, ik moet je wat vertellen: Allah bestaat niet.’
‘Toon maar eens aan.’
Je kunt wel merken dat Mehmed natuurkunde studeert. Hij wil altijd meteen
bewijzen zien. Als je zou zeggen dat een drol ongeschikt is als boetseerklei, zou hij
de eerstvolgende keer bij het poepen het tegendeel aantonen. Ik houd mijn vuist
als een Motorola telefoon aan mijn oor en zeg: ‘Allah? Hallo? Allah, do you read
me?’
Mehmed kijkt me verbaasd aan. Er gebeurt niks.
‘Zie je nou,’ zeg ik.
‘Ibrahim?’
‘Ja?’
‘Heb je weer gedronken?’
Wat is er mis mee dat ik drink? Alle studenten drinken toch? En ik ben een student.
Sinds een paar maanden zit ik in Amsterdam. De vader van Mehmed heeft er een
huis gekocht, zodat we met z'n vieren bij elkaar kunnen wonen. Een moslimhuis.
De residentie van Mehmed, Hafid, Abdullah en ik, Ibrahim.
‘Dat is veel beter voor jullie,’ had ook mijn vader gezegd. ‘Een willekeurig
studentenhuis is niet beter dan een hoerenkast. En ze eten er nog varkensvlees
ook.’
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Ik was mijn handen. Verbaasd kijk ik naar de spiegel. Dat die niet barst is toch wel
een wonder. Hoe lelijk moet je eigenlijk zijn om een spiegel te laten barsten? Abdullah
is zo lelijk als de nacht, maar ook bij hem blijft de spiegel intact. Ben ik eigenlijk ooit
bij iemand thuis geweest waar de spiegel gebarsten is? Zouden die mensen wel
bestaan?
Stel je voor: een kromgebogen omaatje met een bochel en een behaarde onderkin
als een verschrompelde oudemannenzak. Zo lelijk dat je spontaan moet kotsen,
dat je ontbijt met de kracht van een hogedrukreiniger uit je keel spuit.
Als die mensen bestaan... Ja, waarom zouden die mensen eigenlijk niet bestaan?
Als Allah toch ook bestaat, waarom zij dan niet? Misschien is Allah zelf wel een
afstotelijke aap, en laat hij zich daarom nooit zien.
Ik trek de deur van de wc achter me dicht en strompel terug naar mijn bed. Het
is negen uur. De anderen zijn naar college. Ik heb gezegd dat ik ziek ben. Dat ze
mij alleen moeten laten. Vooral Mehmed. Mehmed is een zeikerd, en niet alleen
een zeikerd - hij is nog bezorgd óók. Kwam die lul aanlopen met een
koortsthermometer. Een koortsthermometer! Zo één die je anaal moet gebruiken.
‘Stop die zelf maar in je reet!’ heb ik hem verteld.
‘Zal ik anders een kopje kruidenthee voor je zetten?’
Mehmed is homo. Dat vermoed ik tenminste. Waarom staat hij anders fluitend de
afwas te doen?
Ik stap terug in bed, trek de dekens over me heen en val in slaap. In een droom
zie ik Hanan voor me. Ze doet haar hoofddoek af. ‘Zul je me altijd lief vinden,
Ibrahim?’
‘Sure, honey.’
‘Wil je mijn schoenen dan losmaken?’ vraagt ze.
Ik word wakker. Wat een ellende, denk ik. Zal ik een keer niet wakker worden?
Laat mij maar slapen, laat mij maar dromen!
Het is tien uur, tijd voor ontbijt. In de keuken klap ik een boterham met kaas dubbel.
Het koffiezetapparaat staat nog aan en er zit een laag koffie in de kan. Toch aardig
van de jongens. Want ik heb dorst, dorst, dorst. Ik schenk een mok vol en neem
een flinke slok van de lauwe vloeistof. Als ik de hele inhoud op heb gedronken, lijkt
het of ik meteen weer moet poepen. Ik laat een wind die in geen tien zinnen is te
beschrijven, maar wel in vier woorden. Mozes wat een stank.
Hoe zou het eigenlijk met Hanan gaan? Ze is uitgehuwelijkt aan een klootzak in
Marokko. Eentje waarvan je op het eerste gezicht zou denken dat die niet verder
dan drie kan tellen, maar als je bij hem thuis komt staan er BMW's in alle kleuren
van de regenboog (+ zwart) in de garage, liggen er vier (!) zwembaden in de tuin
en heeft hij een Russische bibliotheek.
Zal ik Hanan redden?
Ik ga naar de woonkamer, zet de tv aan en zap van Tel Sell naar MTV en terug. Ik
plof neer op de bank en ga languit liggen. Er is veel gezeur geweest over die bank.
Zelf had ik liever een leren bank gehad. Leer is stoer. Leer is geil. Leer ruikt lekker.
‘Maar leer wordt zo snel lelijk,’ opperde Mehmed. Van hem had ik juist wel
verwacht dat hij van leer hield. ‘Bovendien zijn die veel te duur,’ ging hij verder. Nu
hebben we dus een pluche bank die onwijs kriebelt aan je blote reet als je 's avonds
laat in een geile bui met je broek op je enkels voor de televisie zit te rukken. Niet
dat ik dat vaak doe...
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Ik val op de bank in slaap en droom van Hanan, van wie ik niet alleen schoenen en
sokken, maar ook al de andere kleren heb uitgetrokken. Ze komt bij me zitten en
kust me. Ik grijp met mijn hand tussen haar benen, maar Hanan verzet zich ertegen.
‘Het mag niet, Ibrahim,’ zegt ze. ‘Ik moet naar Marokko. Ik moet intact blijven...’
Ik word opnieuw wakker. De tv staat nog aan. Ik pak een blikje bier uit de koelkast
en drink het in korte tijd leeg. Ik heb Hanan slechts één keer gekust, op het eindfeest
van de middelbare school. Hanan mocht dit keer ook komen. Ze had tegen haar
ouders gezegd dat het een voorbereiding was op de diploma-uitreiking. Moslimouders
kunnen zo naïef als stront zijn.
Sindsdien heb ik haar niet meer gezien. In de zomervakantie kreeg ik een kaartje
uit Marokko. ‘In december trouw ik met Rachid’ stond erop. Daaronder: ‘Het is hier
30°C.’ Vrouwen?
Grote kans dat Hanan nu weer bij haar ouders in Den Haag is. Het is eind oktober.
Over een maand zal ze voorgoed naar Marokko vertrekken.
Ik moet haar zien. Ik moet haar redden.
In de trein drink ik twee blikken bier en lees de strips uit kranten die door mensen
zijn achtergelaten. Daarna bekijk ik de opiniepagina een kwartseconde, vaste prik.
Op het station in Den Haag koop ik een broodje dat ik in drie happen in mijn mond
prop. Dan spring ik in de tram. Het is half twee. Ik hoop niet dat ik mijn broertjes of
zusjes tegenkom. Ik heb zeven zusjes en drie broertjes en ze krijgen allemaal nog
geld van me, ook de jongste. Die is twee. Dit weekend heb ik zijn spaarvarken
meegenomen, toen ie sliep. Hij heeft het niet gemerkt, ook niet toen hij wakker werd.
Er zat ƒ17,50 in, hopelijk genoeg voor wat bloemen voor Hanan.
‘Ik wil graag bloemen.’
‘Wat voor bloemen wilt u?’ vraagt de verkoopster.
‘Gewone bloemen.’
‘Nog voorkeur?’
‘Bloemen voor zeventienvijftig,’ zeg ik. ‘Geen onkruid.’
‘Wat?’
‘Ze houdt van kleuren, vooral die van de regenboog.’
‘Die van de regenboog?’
‘Ja. Dus geen zwart. Het zit namelijk zo: dat meisje is uitgehuwelijkt en ik moet
haar terugkrijgen, dus die bloemen zijn belangrijk voor mij.’
‘Mag het iets meer dan zeventienvijftig zijn?’
‘Nee, verdomme nee! Dat is nou overal zo. Mag het iets meer zijn zus? Mag het
iets meer zijn zo? Je kunt tegenwoordig niet eens meer bloemen kopen zonder
genaaid te worden! Waar hebben we het godverdomme over? Bloemen ja, geen
kaas of gehakt. “Mag het iets meer zijn?” Waar gaat het heen met die klote wereld.
Stop die bloemen maar in je reet. En die vaas die daar staat ook. En is dat een
cactus? Die ook.’
Ik sta met lege handen voor de deur van Hanan. Een lief klein meisje met grote
ogen doet open.
‘Hallo, ik ben Ibrahim.’
‘Dus?’ Ze smijt de deur dicht. Ik bel nog een keer aan.
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‘Opzouten,’ schreeuwt ze door de brievenbus. Ik sla op de klep en hoor ‘au!’ en
daarna gehuil. Dan hoor ik vanuit het binnenste van het huis een zwaar laag geluid,
het komt steeds dichterbij. De vader van Hanan is wakker. Hij rukt de deur open en
staart mij een paar seconden aan. Hij draagt een witte kaftan en heeft zijn blote
voeten in groene slippers gestoken. Hij praat zoals een hond blaft.
‘Wie ben jij? Wat moet je?’ roept hij half binnensmonds.
‘Ik ben Ibrahim. Ik moet Hanan terug.’
Hij kijkt me vragend aan, alsof hij me niet verstaat. Misschien is dat ook wel zo.
Hanans moeder spreekt in elk geval geen Nederlands.
‘Ze wil helemaal niet naar Marokko. Ze wil niet!’
‘Ik wil helemaal niet naar Marokko,’ fluisterde Hanan. We stonden tegen elkaar aan.
Ik had haar zojuist gekust en ze kuste me terug. ‘Ik wil niet met Rachid trouwen. Hij
is vast lelijk en dom.’
Heel lelijk, dacht ik. Hij heeft een snor en een baard. Zweetvoeten. Een onderkin.
En een bochel. Zo lelijk als een buitenaards gedrocht uit een lowbudget horrormovie
gemaakt in Oost-Polen. ‘Misschien is hij wel zo lelijk, dat de spiegel barst,’ zei ik
zachtjes. Er verscheen een glimlach op haar gezicht die snel weer verdween. ‘Ik
wil bij jou blijven, Ibrahim. Ik wil in Nederland blijven.’
Het schoolfeest liep ten einde. Ik nam nog een laatste biertje en bracht Hanan
naar huis. Op de hoek van de straat namen we afscheid.
De vader van Hanan staart mij aan. Maar ineens roept hij: ‘Hanan!’
Zachtjes hoor ik voeten een trap afdalen. En daar verschijnt ze dan in haar witte
lange hemd. Tranen lopen over haar wangen. Ik hoef geen Lamborghini meer, denk
ik. Ik hoef niets meer. Ze komt steeds dichterbij, mijn hart pompt drie keer zo snel,
mijn onderbuik tolt. Fuck, geen bloemen bij me. Ze geeft een kus op mijn linkerwang,
terwijl ze dat doet voel ik haar linkerborst tegen mij aan drukken. Ik krijg een lichte
erectie. Wat zeg ik? Een enorme erectie! Hanan krijgt een glimlach op haar gezicht.
Wat een droomvrouw! Pijp me, wil ik zeggen, maar ik ben bang dat haar vader mij
hoort.
Ik doe mijn ogen dicht en in de verte zie ik Hanan de was ophangen, mijn was, en
wat kijkt ze er gelukkig bij. Ik smeer boterhammen voor de kinderen die zo van
school komen, onze kinderen, ze zullen wel honger hebben. En als ze die
boterhammen ophebben, dan willen ze ijsjes, en als ze die ophebben, willen ze
snoep en prik. Dan hoepelen ze even op. Maar na het buitenspelen komen ze
helemaal smerig de woonkamer binnen die ik zojuist heb gestofzuigd en gaan ze
op de lederen bank zitten en slaan ze elkaar een bloedneus en moet ik ze douchen
en moet ik als hobbelpaard fungeren en moet ik verhaaltjes voorlezen, hele suffe,
en moet ik ze een kus op hun voorhoofd geven en ze durven niet te slapen dus
moet ik de wacht houden voor buitenaardse wezens.
Ik kijk naar Hanan, ik kijk naar haar ogen. ‘Ik wens je veel geluk met Rachid.’ Ik wil
me omdraaien en ik hoop dat ik nu uit bed val.
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Ed van Eeden
een vlaming zou nooit zo'n domme vraag stellen
op tournee met Herman Brusselmans

fotografie: Meriam Wehrens

Passionate. Jaargang 8

17
Met een handvol papieren voor zich zit Herman Brusselmans enigszins onderuit op
een laag stoeltje. Zijn lange haar hangt af op zijn leren jasje, hij klemt een sigaret
tussen twee vingers en de ogen achter zijn zwart gemontuurde bril gaan heen en
weer van de tekst naar de zaal. Met zijn lijzige voorleesstem zegt hij: ‘Het volgende
verhaal komt uit mijn nog te verschijnen verhalenbundel Genitaliën.’ Hij pauzeert
net lang genoeg voor het vereiste effect. ‘Eigenlijk is de titel veel langer, maar die
kon niet op het omslag. De volledige titel is namelijk: Eén Frankrijk, twee Duitslanden
en geen Italiën.’
Zijn hoofd gaat genietend wat naar achteren terwijl hij een lange haal van zijn
sigaret neemt. De hilariteit golft door de zaal. Een grijze heer schuin voor me, hij
moet beslist al een eind in de vijftig zijn, lacht hard en met wijdopen mond. Hij heeft
waarachtig tranen in zijn ogen en stoot de veel jongere man naast hem aan om zijn
pret te delen. Geen twijfel mogelijk: hij krijgt waar voor zijn 2,50 gulden entreegeld.
En dit was nog maar het begin van een avond waarop zeer zeker gelachen mocht
worden.
Het heeft geen zin om te ontkennen: ik ben een fan van Herman Brusselmans. Sinds
1984 al. Toen ik zijn in dat jaar verschenen roman Prachtige ogen las - zijn eerdere
verhalenbundel Het zinneloze zeilen had ik in eerste instantie gemist - was ik
verkocht. Ik viel compleet voor zijn Salinger-achtige overdrijvingen, zijn zwarte
humor, zijn losse, quasi-simpele verteltrant. In lange telefoongesprekken heb ik m'n
jongste broertje hele stukken uit het boek voorgelezen. En nadat in 1985 De man
die werk vond was uitgekomen wist ik: die man moet ik interviewen. Mijn toenmalige
krant, het Utrechts Nieuwsblad, had geen bezwaar, ik maakte via Brusselmans'
uitgeverij een afspraak en ik reisde af naar Gent.
Herman was toen nog getrouwd met Gerda, die in zijn boeken Gloria heet. Ze
ging me hartelijk en druk pratend voor naar de woonkamer, waar Herman zich op
een stoel in een hoek bij het raam had verschanst. Hij zei aanvankelijk niet veel en
wilde duidelijk eerst weten wat hij aan die lange, kortharige, bebrilde Nederlander
had. Van zijn goede vriend Tom Lanoye, die ik - eveneens uit pure bewondering enkele maanden tevoren had geïnterviewd, wist ik dat het geen kwaad kon om een
fles drank voor Herman mee te nemen. Het was een gewone Johnny Walker Red
label. Hij pakte de fles glimlachend uit en zette die zonder veel omhaal achter zijn
stoel. Of ik koffie wilde? Gerda gaf me wat en Herman nam zelf een flesje Jupiler:
‘Ik begin pas zo laat mogelijk op de dag met whisky. Ik begin altijd met bier, want
dat vind ik eigenlijk niet zo lekker. Dan drink ik tenminste niet zoveel.’

Tournee
Na dat eerste interview volgden er nog vele, zowel in het openbaar als in zijn
opeenvolgende Gentse woningen. Soms liet ik twee jaar niets van me horen, maar
als ik hem dan weer belde, reageerde Herman steevast alsof we elkaar de week
tevoren nog gesproken hadden. Ik volgde zijn productie op de voet, recenseerde
praktisch al zijn boeken en kreeg langzamerhand een vriendschappelijke relatie
met hem. Ik schreef een stuk over Brusselmans in het Kritisch Literatuur Lexikon.
En in het jaar waarin we allebei veertig werden, 1997, stelde ik een feestboek samen:
Wie is Herman Brusselmans en waarom? Daarin stonden bijdragen van andere
Brusselmansianen, te weten de schrijvers Tom Lanoye, Ronald Giphart, Paul
Mennes, Jerry Goossens, Herman Koch en Manon Uphoff en de tekenaars Hec
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Leemans, Gummbah en Erik Meynen. Behalve voor de samenstelling zorgde ik zelf
ook voor een omvattend interview, dat in vier delen door het boek verspreid was.
Sindsdien had ik hem nog een keer in het openbaar geïnterviewd bij de presentatie
van Vergeef mij de liefde, begin 2000. En toen kwam in november van datzelfde
jaar de Brusselmans-tournee. Die werd georganiseerd ter gelegenheid van de
verschijning van In onze prachtige barre tijden, een verhalenbundeltje dat exclusief
verkrijgbaar is bij de ‘boekhandels met*)’, ofwel de Boekhandelsgroep Nederland
(BGN). Deze groep bestaat uit de grote academische Nederlandse boekhandels,
die gevestigd zijn in de studentensteden. Het boekje, dat zes niet eerder gebundelde
verhalen bevat en een kloeke tachtig bladzijden telt, is er verkrijgbaar voor de
weggeefprijs van 4,95 gulden. De bedoeling erachter was overduidelijk: lezers die
Brusselmans' werk niet kenden, konden zo goedkoop met hem kennismaken. En
degenen die hem al wel tot hun favorieten rekenden, hadden een extra reden om
een BGN-boekhandel binnen te lopen en daar allicht nog meer te kopen.
Om maximaal profijt te trekken uit de promotieactie hadden vier van de betrokken
boekhandels Herman Brusselmans gecontracteerd voor een
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signeer- en voorleesavond: Broese in Utrecht, Van Piere in Eindhoven, Scheltema
Holkema in Amsterdam en Kooyker Ginsberg in Leiden. De andere BGN-boekhandels
verwachtten niet dat een Vlaamse auteur veel publiek zou kunnen trekken, dus
maakten ze geen gebruik van de mogelijkheid om Brusselmans uit te nodigen. Mij
werd gevraagd of ik tijdens de tournee de vaste interviewer wilde zijn. Alleen bij het
Leidse optreden kon ik niet; daarvoor werd Trouw-criticus Onno Blom ingehuurd.

Sfeerrijke bullshit
De eerste de beste avond bleek dat de Groningse, Nijmeegse, Rotterdamse en
Tilburgse BGN-vestigingen een inschattingsfout gemaakt hadden door Brusselmans
niet uit te nodigen. Hoewel er (2,50 gulden) betaald moest worden om het optreden
bij te wonen, waren alle 120 kaarten bij Broese in Utrecht al 's ochtends om tien uur
schoon op. De rest van de dag en ook 's avonds moest er nee worden verkocht aan
een grote hoeveelheid belangstellenden.
Brusselmans was ruim op tijd aanwezig. Hij werd vergezeld door Bert, een van
zijn vaste chauffeurs (Herman zelf rijdt geen auto). Hoewel hij al honderden keren
voor een zaaltje heeft gestaan, was hij toch weer nerveus. We praatten even over
de lopende rechtszaak tegen zijn omstreden roman Uitgeverij Guggenheimer, die
uit de handel was gehaald omdat een Vlaamse modeontwerpster zich beledigd
voelde door een passage daarin. De mensen kunnen tegenwoordig niet meer het
fatsoen opbrengen om zich lekker te laten beledigen, was de conclusie waarmee
Herman grijnzend instemde.
De Brusselmans-show begon met het voorlezen van het verhaal ‘Gevaarlijke
hobby's’, dat hij nooit gepubliceerd heeft, maar alleen bij podiumoptredens gebruikt.
Met zijn kenmerkende trage verteltoon sleepte hij het publiek van grap tot grap (‘Zelf
heb ik aan de overstroming een zwemdiploma overgehouden, dus mij hoor je niet
klagen, hoewel het zwemdiploma naderhand een vervalsing bleek en ik dus helemaal
niet kon zwemmen.’). De aanwezigen hielden gelukkig net zoveel van dit soort
‘sfeerrijke bullshit’ - copyright Kamagurka - als ik, dus de stemming zat er algauw
goed in. Herman legde de zweep er vervolgens over met een keihard stuk uit zijn
roman Pitface, die enkele maanden later zou verschijnen.
In de pauze stond er een lange rij voor zijn tafeltje. Sommige toeschouwers hadden
een halve plank Brusselmans-boeken van huis meegenomen om die te laten
signeren. Bijna alle aanwezigen kochten een exemplaar van In onze prachtige barre
tijden, dat in een stapel naast Herman lag. Hij stond iedereen serieus te woord,
schreef desgevraagd opdrachten in boeken en werkte zich in slechts het dubbele
van de geplande tijd door alle wachtenden heen. Meteen daarna begon het interview.

Bent u dat?
Bij een vraaggesprek met een schrijver voor een zaaltje moet je als interviewer
vooral je mond weten te houden. Natuurlijk dien je wel grondig voorbereid te zijn,
want je fungeert als aangever voor de hoofdgast, degene voor wie het publiek nu
eenmaal gekomen is. De vragen moeten opstapjes zijn, waardoor de auteur de
gelegenheid krijgt om te praten over onderwerpen waarover hij of zij iets te zeggen
heeft.
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Ieder goed interview met Brusselmans gaat over angst: de wurgende levensangst
die slechts met drank, sigaretten, slap gezeik en mooie vrouwen te onderdrukken
is. Het gevecht tegen die angst heeft in zijn boeken gaandeweg een andere vorm
gekregen. In zijn Ex-trilogie (respectievelijk Ex-schrijver, Ex-minnaar en Ex-drummer)
kropen er langzamerhand cynisme en vormen van gewelddadigheid bij. In enkele
verhalen uit In onze prachtige barre tijden vergelden personages geweld met extreem
geweld. En ook in Pitface weigert de hoofdpersoon (‘“Ik ben Herman Brusselmans,”
zei Pitface, “en al de rest is schijn.”’) zich als slachtoffer te gedragen.
Ernstig legt Brusselmans de zaal uit dat zijn gezondheid het hem weliswaar niet
meer toestaat om te drinken, maar dat hij momenteel pillen heeft die zijn depressies
weten te beteugelen. Dat hij zo gelukkig is in zijn steeds teruggetrokkener leven
met Tania, die in zijn boeken de droomvrouw Phoebe is. Dat hij zich de laatste tijd
ernstig heeft laten beïnvloeden door Bret Easton Ellis, wiens seriemoordenaar-roman
American psycho hij een van de geestigste boeken noemt die hij kent. Dat hij zijn
personage Guggenheimer na twee van de drie beoogde boeken over die persoon
liever voortijdig te grave draagt dan dat hij op bevel van de rechter ook maar een
letter verandert aan Uitgeverij Guggenheimer.
Na afloop mag het publiek vragen stellen. In dat soort confrontaties is Brusselmans
onnavolgbaar, had ik al eerder gemerkt. Enkele jaren eerder was bij een literair
café-sessie elders in Utrecht een man opgestaan, die zijn vraag als volgt inzette:
‘Meneer Brusselmans, ik heb al uw boeken...’ Waarop Herman
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hem in de rede viel: ‘O, bent u dat?’ Temidden van het gelach ging de man maar
weer zitten. Dit keer blijven zulke verbale afmakers uit, ook al komen er wel erg veel
vragen. Het is over half elf als Herman en Bert de terugreis naar Gent kunnen
inzetten. ‘Volgende keer rijdt Tania,’ belooft Brusselmans.

Intelligent publiek
Een week later sta ik in Eindhoven al met de boekverkopers te praten, als Herman
binnenkomt met opnieuw Bert. ‘Tania is nauwelijks veranderd,’ zeg ik, terwijl ik
Brusselmans de hand schud. Zijn mondhoeken gaan bijna onzichtbaar een stukje
omhoog als hij naar Bert kijkt en antwoordt: ‘Daarom hou ik ook zo van haar.’ Ook
ditmaal zit de zaal met ruim 120 mensen totaal vol. Herman begint het voorlezen
van ‘Gevaarlijke hobby's’ met een van zijn standaard-grappen: ‘Ik heb een nieuw
verhaal geschreven, dat ik graag een keer wil uitproberen voor een intelligent publiek.
Dat zal ik dus volgende week doen in Tilburg. Voor u heb ik gewoon een oud verhaal
meegenomen.’ Hij incasseert het te verwachten gelach als een vanzelfsprekendheid.
Terwijl Brusselmans uit Pitface voorleest, fluistert de winkelchef me toe dat hij
niet had verwacht dat deze auteur zoveel toeschouwers zou trekken. En nog wel
uit zulke uiteenlopende leeftijdsgroepen! In de pauze zijn er twee mensen bij de
kassa nodig om de enorme toeloop van kooplustigen te kunnen verwerken. Herman
signeert talloze exemplaren van In onze prachtige barre tijden en ook alle aanwezige
exemplaren van De koffer, het zojuist verschenen stripboek dat hij samen met
tekenaar Caryl Strzelecki maakte. Opnieuw duurt de pauze aanzienlijk langer dan
voorzien.
Tijdens het interview is Brusselmans veel losser dan in Utrecht. In zijn antwoorden
over de rechtszaak toont hij zich echter getergd: zonder een spoor van ironie verklaart
hij dat literatoren die aanwijsbare elementen uit de werkelijkheid in hun proza
verwerken wel kunnen inpakken als de rechter toegeeft aan de eisen van de Vlaamse
modeontwerpster die zich door hem beledigd acht. Ook in het vragenrondje aan het
eind is hij scherper dan een week tevoren. Een jongen met een enkele malen om
zijn nek geslagen wollen sjaal wil weten wat de verschillen zijn tussen Nederlanders
en Vlamingen. Brusselmans: ‘Ten eerste zou een Vlaming niet snel zo'n domme
vraag stellen.’

Televisielui
Vanzelfsprekend was het in Amsterdam vervolgens minder druk dan in Utrecht en
Eindhoven. Niet alleen omdat het cultuuraanbod in de hoofdstad nu eenmaal veel
groter is dan in de rest van het land, maar ook omdat boekhandel Scheltema
Holkema een voorleesannex koffiehoek heeft die maximaal vijftig man kan bevatten.
Bovendien was Brusselmans' optreden hier niet op een aparte avond georganiseerd,
maar om vijf uur 's middags, terwijl de winkel nog gewoon open was. De aanwezige
ruimte zat niettemin helemaal vol met een man of zestig: de stoelen van Brusselmans
en mijzelf werden zo ver mogelijk het schaarse decor ingedrongen. We bleken
bovendien één microfoon te moeten delen.
Het is aan Herman te zien dat hij zich onprettig voelt wanneer een mensenmenigte
te dicht naar hem toedringt. Hij laat zich bijna plichtmatig door het interview voeren,
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leest voor op de automatische piloot en geeft ongeïnspireerd antwoord op de
ongeïnspireerde vragen uit de zaal. Voor het signeren is een klein, halfrond tafeltje
bij een pilaar ingeruimd. Tussen het publiek bevinden zich diverse mensen van
Brusselmans' uitgeverij en andere bekenden. Een aanstellerig hoog lachende man
met een fantasiemontuur dringt schaamteloos voor, met onder zijn arm een van
diep decolleté voorziene juffrouw die koket haar onderlip naar beneden trekt met
haar wijsvinger. Zonder te glimlachen zet Brusselmans een handtekening en de
gevraagde opdracht (‘Zet er maar in: voor mijn allerbeste vriend Ralph, ja!’) voorin
een exemplaar van In onze prachtige barre tijden. Op mijn vragende blik antwoordt
Herman schouder-ophalend: ‘Televisielui. Vinden zichzelf belangrijk omdat ze veel
geld verdienen.’
Bij het afscheid voegt Brusselmans me toe dat hij het eigenlijk ongepast vindt dat
ik hem 's zondags bij Kooyker Ginsberg in de steek laat. ‘Maar Onno Blom is toch
een goede interviewer?’ repliceer ik. Hij trekt zijn leren jasje strakker om de
schouders: ‘Jawel, maar dat doet er niet toe. Het gaat om het principe.’ Verdomd,
daar heeft hij nog gelijk in ook. Daar zal ik op letten bij de volgende tournee. Herman
volente.
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Mustafa Stitou
vier gedichten
Regen, een ready-made
1

Op hun rug terechtgekomen schapen
komen soms nooit meer overeind.

2

Worden schapen door de mens niet verlost
zijn ze ten dode opgeschreven.
Soms treedt de dood al na een uur in,
soms na een halve dag.
Bij regen ziet men het niet vaak.
Mogelijk dat de regen op de buik
van het schaap het dier prikkelt.
Verlaten meloenvelden langs de weg
roepen reusachtigen op
Identieke kinderen zijn aan het voetballen,
gebruiken brokken zerken als doelpalen
Binnen de muren hangt om de defecte kop
van elk stoplicht een jute zak

Identieke kinderen
dwingen diersoorten met andere diersoorten
te paren
De geest is van vlees,
luidt de geloofsbelijdenis
De verdierde ogen en gebaren
van het lokale hotelbarhoertje
haar ingewanden zijn van de wormen vergeven
maar ze weet zich gesloten, behoort de aarde toe
Ze is in wezen onvernietigbaar

1

Door jeuk aan zijn achterstel
verwentelt een schaap.
Het dier probeert zich te schuren
likken krabben valt om.

2

Een weer op zijn poten gezet verwenteld
schaap kan direct weer omvallen:
rol daarom het dier op de ene,
en na enkele minuten op de andere
zijde,
over de buik.
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Met Liesbeth een konijn begraven net.
Een keer aten we van een plant.
Onze monden van binnen echt dik
en jeukten.
Toen gaf mijn moeder ons dikke harde honing.
Ik mag niet zover waar Liesbeth woont.
Tegen niemand zeggen. Belooft?
We vonden het konijn in het bos overal
lag bloed op de vacht
Liesbeth zei gebeten door een hond.
Onze handen groeven de kuil.
We hebben de oren wel geaaid.
Ik weet precies waar het is.
Er is een hobbel in de grond.
En we hebben een mooie tak
in de grond gestoken.

Anekdoten
In de buurt van het bergdorpje
heeft de openbaring bijna plaatsgehad.
Iets geweldig vlammends (de engel Gabriël waarschijnlijk)
voer de hemel door, naar een plek om neer te dalen
iemand in te fluisteren op zoek.
Plotseling krijgt een bleke, verstrooid turende
lijfwacht de Führer in het vizier
die zich gehaast vanachter een rotsblok opricht
(gepoept heeft waarschijnlijk)
nerveus om zich heen kijkend zijn handen
schoonwrijft met sneeuw.
Ze kon niet anders, de vrouw die de engel zag,
begon als een waanzinnige te joelen;
van vreugde verjoeg ze de engel, onbedoeld.
De vrouw versteende. Ze versteende maar niet voor straf.
De verbijstering
op het bleke gezicht van de jongen
terwijl de Führer zich al naar de rest van het gezelschap haast
dat verderop uitgebreid aan het picknicken is
tegen een achtergrond van besneeuwde bergpieken
nevelslierten, afgronden.
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Walter van den Berg
de keukentafel
Buiten stapten drie jongens in een auto. Het was zaterdagavond en ze gingen uit.
Ruud luisterde hoe ze lachten. Hij zat binnen, aan de keukentafel, met zijn nichtje
tegenover hem. Hij had een halve liter voor zich staan.
Zijn nichtje had een glas met dood bier. Ze had al moeten liggen slapen; haar
moeder had gezegd dat ze om half elf naar bed moest en het was half twaalf. ‘Ik
wil nog niet naar bed,’ had ze tien minuten geleden gezegd.
‘Heb je mij horen zeggen dat je naar bed moest dan?’
‘Nee.’
‘Zorg dan dat je niet opvalt. Dat is het beste wat je kan doen.’
Ruud woonde bij haar en haar moeder. Hij had haar kamer gekregen en zij sliep
bij haar moeder in bed. Hij zat er nu een half jaar. Hij mocht niet roken op haar
kamer, dus hij bleef in de keuken zitten tot hij naar bed ging.
Er hingen roze valletjes voor het keukenraam. Op het balkon stonden roze
bloempotten. Er lagen half opgerookte sigaretten in, omdat Ruud niet binnen mocht
roken, eerst, tot zijn zuster het te koud kreeg van de balkondeur die open en dicht
ging.
Jennifer nam kleine slokjes van het bier. Hij rookte en hij keek naar haar.
Ze vroeg of ze ook mocht roken. Ruud schudde zijn hoofd langzaam.
Ze zei dat dat onzin was, dat ze wel mocht drinken, maar niet mocht roken. ‘Dacht
je dat ik nog nooit had gerookt?’
‘Van mij mag je doen wat je wil, maar ik wil het niet zien.’
Ze stak haar neus in de lucht.
Hij zei dat ze beter haar best moest doen om niet op te vallen.
‘Je kijkt toch wel naar me.’
Haar kamertje was roze. De muren waren roze geverfd en de gordijnen waren
roze. Als hij 's ochtends wakker werd, hield hij zijn ogen zo lang mogelijk
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dicht, want als hij het roze had gezien, wilde hij weg uit die kamer.
Tien, twintig minuten zeiden ze niets tegen elkaar.
Om twaalf uur zei Jennifer dat ze iets moest laten zien.
‘Wat dan?’
‘Zeg ik niet. Zal ik het laten zien?’
‘Nee.’ Hij keek uit het raam.
Jennifer stond op en zei dat ze het toch ging laten zien. Ze ging naar haar kamer
en kwam terug met het handtasje dat op het dressoir had gestaan. Hij wist wat erin
zat, want hij had vanochtend nog gekeken. Hij had zich verveeld.
Jennifer ritste het tasje open en leegde het op de keukentafel. Zes lippenstiften.
Hij pakte er een en keek haar aan. ‘Ik weet niet of het je opgevallen is, maar ze
hebben allemaal dezelfde kleur. Wat moet je met zes van die dingen van dezelfde
kleur?’
‘Ze zijn niet van dezelfde kleur.’
‘Dat zijn ze wel. Kijk naar het nummer dat onderop staat.’
Ze vergeleek de nummers. Toen haalde ze haar schouders op en zei dat ze er
toch niets voor betaald had.
‘Pik er dan zes verschillende. Nu heb je tot je dertigste genoeg van dezelfde kleur.’
Ze giechelde. Ze vroeg of ze nog bier kreeg.
‘Straks ruikt je moeder het. Ik wil geen problemen met je moeder.’
‘Die is zelf dronken straks.’
Hij tilde zijn flesje op en zei dat ze dan een nieuwe moest pakken als ze wilde.
Ze leunde naar de koelkast toe; ze kon erbij zonder op te moeten staan. Ruud
schonk voor haar bij. Het bier begon te schuimen, en ze nam een hap van het schuim
zonder het glas op te pakken.
‘Als we de deur beneden horen, ga je naar je bed.’
Jennifer nam een slok en kneep haar ogen dicht. ‘Lekker,’ zei ze, maar dat meende
ze niet.
Hij pakte één van de lippenstiften en draaide de dop eraf. ‘Doe eens op,’ zei hij.
‘Waarom?’
‘Wat wil je er anders mee gaan doen?’
Ze pakte de lippenstift aan, ging naar de badkamer en kwam vijf minuten later
terug met rode lippen. Ze had haar haar opgestoken. Ze had een knoop in haar
shirtje gelegd, waardoor haar buik blootkwam, en ze stond met haar handen op de
heupen van haar spijkerbroek in de deuropening. ‘En?’
‘Doe het licht uit.’
Ze stond bij de schakelaar van de t.l. Ze deed het licht uit.
Ruud knipte het roze schemerlampje aan. Hij knikte. ‘Niet slecht.’
Ze draaide een beetje met haar heupen, probeerde verleidelijk te zijn, maar gaf
het zo'n beetje halverwege op. Ze schakelde het licht aan en ging weer aan de tafel
zitten. Ze nam nog een slok van haar bier en deze keer kneep ze haar ogen niet
dicht.
Ruud rookte en keek naar haar. Hij schonk bij.
Ze legde haar handen om haar glas.
Ruud knipte het schemerlampje een paar keer aan en uit. ‘Ik moet weg hier, hè?’
Hij was acht jaar lang niet bij ze geweest toen ie bij ze aan kwam kloppen
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met een sporttas en een nieuw scheersetje, en zijn zuster had 'm meteen binnen
gelaten. Hij had geweten dat ze dat zou doen - daarom was ie hierheen gekomen.
Ze mocht 'm niet, maar ze zou 'm niet op straat laten staan.
Jennifer kon hem zich nauwelijks herinneren, en hij haar ook niet. Hij had het toen
niet zo op kinderen.
‘Nee,’ zei Jennifer, en schudde haar hoofd beslist. ‘Nee, je moet helemaal niet
weg.’
‘Ik hou je kamer bezet.’
Ze haalde haar schouders op. ‘Zo leuk is die kamer niet. Met al dat roze.’
‘Ik ben een leegloper, volgens je moeder.’
‘M'n moeder is een trut. Zonder jou zou ik alleen met háár zitten. Daar heb ik geen
zin in, hoor.’
Hij knikte. Het was mager, maar het was iets.
Ze hoorden de sleutel in het slot, maar ze reageerden allebei niet.
Jennifers moeder kwam de keuken binnen. Ze had een lucht van parfum en
alcohol om zich heen. ‘Jij had al twee uur in bed moeten liggen,’ zei ze tegen Jennifer,
en terwijl ze het zei keek ze Ruud aan.
Ruud zei niets.
‘We hebben gepraat,’ zei Jennifer. Ze had haar glas naar zich toe getrokken en
onder de tafel geschoven.
Haar moeder zette haar handtas op de tafel, zuchtte en leunde met haar billen
op het aanrecht. Ze stak een sigaret op en keek naar het plafond, tikte met haar
tenen op het zeil van de keukenvloer.
Ze zei iets wat te zacht was voor Ruud en Jennifer en nam een pak melk uit de
koelkast. Ze schonk een glas in en keek opzij naar Jennifer. ‘Wat heb jij op je
gezicht?’
Jennifer had haar handen onder haar dijen geklemd en ze keek strak naar de
tafel. Het glas had ze op de grond tussen haar voeten gezet.
‘Ze verveelde zich,’ zei Ruud.
Jennifer knikte. ‘Ik verveelde me.’
‘Je had ook in bed moeten liggen. Morgenochtend moet je sporten.’
Jennifer haalde haar schouders op.
Haar moeder zei nog iets zachts, liep de keuken uit en kwam niet meer terug.
Ruud gebaarde Jennifer dat ze haar glas weer boven tafel moest halen. Hij schonk
nog een keer in. ‘Zij vindt dat ik weg moet.’
Jennifer haalde haar schouders op. ‘Kan me niet schelen.’
Zondagochtend haalde hij Jennifer op bij het Sloterparkbad. Hij bleef voor de ingang
staan, zijn raampje open, en hij rookte.
Ze kwam naar buiten met vriendinnen. Ze praatten nog wat, namen afscheid, en
Jennifer stapte in. Ze hoestte en waaide de rook weg.
‘Ik heb het raampje open,’ zei Ruud.
‘Het stinkt.’
Ruud schudde zijn hoofd. Hij gooide zijn sigaret op de straat en startte.
‘Ik ben een sportvrouw,’ zei ze.
‘Ja, het is goed.’ Ze reden richting Osdorp. ‘We gaan eerst even langs Linda.’
‘Om het goed te maken?’
‘Ze krijgt nog geld van me.’
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Langs de weg liepen wandelaars met honden. Een jogger keek op zijn horloge.
‘Ik heb vandaag een nieuwe sprong geleerd. Van de drie.’ Ze klapte het
dashboardkastje open en schoof wat papieren opzij.
‘Wat zoek je?’
‘Niks.’ Ze duwde het kastje weer dicht. Ze sloeg haar armen over elkaar en keek
naar buiten. Ze reden langs het park, rustig.
Linda was zijn ex-vriendin. Hij had anderhalf jaar vastgezeten en toen ie weer
vrijkwam, had ze gezegd dat het een mooie gelegenheid was om weg te blijven.
Ze had hen binnen gelaten, een beetje ongemakkelijk lachend naar Jennifer, en
Ruud had half naar de slaapkamer gekeken, en zij had gezegd dat er niemand was.
Ze waren in de woonkamer op de bank gaan zitten.
Jennifer had de afstandsbediening in haar handen en schakelde langs alle kanalen
op tv. Als ze de dertig voorbij was, begon de televisie weer bij één.
Ruud legde wat geld op de tafel.
Zijn ex-vriendin staarde ernaar. ‘Dat is alles.’
‘Volgende maand,’ zei hij zacht.
Ze schudde haar hoofd.
Hij keek naar Jennifer. Ze zong zachtjes mee met een liedje dat op een
muziekzender werd gedraaid. Hij schoof een stukje naar zijn ex-vriendin toe, wilde
een hand op haar been leggen, maar zij stond op.
Op de salontafel lag een goudkleurig horloge. Ze pakte het op, keek naar de
wijzerplaat en zei dat ze zo weg moest. ‘Over een kwartier.’
‘Gaan we patat halen? Bij Van Vliet?’
Ruud had één hand op zijn stuur en met de andere had hij zijn aansteker vast.
Hij liet het vuursteentje vonken. ‘Het is nog geen twaalf uur, Jennifer.’
Ze zei dat ze al heel lang op was. Dat ze al uren gesport had.
Ze at patat in de auto. ‘Jij?’
‘Ik ben net wakker.’ Hij draaide de straat in.
‘Mamma mag niet zien dat ik patat heb.’
Hij zei dat ze wel in de auto bleven zitten tot ze het op had. Hij zette de auto op
de parkeerplaats, net voor de haldeur. Ze bogen naar voren en keken naar boven
door de voorruit. Aan het kleine balkon op de derde verdieping hingen twee
wasrekken. Eén wasrek hing vol met roze handdoeken.
‘Ze komt niet meer naar buiten,’ zei Jennifer. ‘Te koud.’
Ruud zakte onderuit. Hij keek opzij. Ze at rustig, haalde de patat door de
mayonaise, veegde een natte haar weg uit haar gezicht. Kreeg toch mayonaise op
haar voorhoofd.
Ruud leunde iets naar haar toe. ‘Je...’
‘Hm?’
Met zijn wijsvinger veegde hij de mayonaise weg, liet het zien, en likte het van
zijn vinger af.
Ze giechelde.
Ruud trok een sigaret uit zijn pakje en stopte 'm weer terug.
‘Je wilde met 'r naar bed, hè?’
‘Sorry?’
‘Ik zag het wel. Zeker lang geleden?’
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Hij zei niets.
‘Een jongen bij schoonspringen geilt op me.’
‘Ja?’
‘Hij kijkt altijd naar me. En vandaag had ie een stijve toen ie naar me keek.’ Ze
zocht in het patatzakje. ‘Ik had mijn witte badpak aan. Ik had nog tegen mamma
gezegd dat ze m'n zwarte moest wassen, maar dat had ze niet gedaan. Als m'n
witte badpak nat wordt, zie je alles zitten.’
Ruud nieste kort. Hij haalde zijn hand langs zijn neus. ‘Weet je moeder dat?’
Jennifer knikte. ‘Ze zegt dat het niet uitmaakt omdat er toch alleen maar meisjes
op schoonspringen zitten, maar er zijn vorige maand twee jongens bijgekomen. En
er staan altijd vaders te kijken vanuit het restaurant.’
‘Gooi het dan weg. Of maak er een scheur in.’
‘Dat heeft ze door.’
‘We gaan van de week wel een nieuwe halen.’
‘Een goed badpak is duur, hoor. En het is winter.’
‘Ik ga jou daar niet halfnaakt rond laten lopen met die gasten die naar je kijken.’
Ze haalde haar schouders op. ‘Ach. Eigenlijk is het wel grappig.’
‘Grappig.’
‘Uhuh.’ Ze at rustig haar patat op.
Later had Ruud twee vrienden op bezoek. Ze hadden alledrie een halve liter voor
zich staan, op de keukentafel. De zon scheen door het raam. Op het balkonnetje
zat een duif. Hij was ziek, of gewond. Zijn veren stonden alle kanten op, en Jennifers
moeder had Ruud gevraagd of ie de duif wilde pakken en over de reling gooien,
maar dat ie wel uit moest kijken voor de was. Hij had gezegd dat ie het later zou
doen, als Jennifer de deur uit was. Nu zat de duif een beetje dommig om zich heen
te kijken.
Ruuds vrienden waren lelijk. Ruud was al een half jaar bezig om ze niet meer te
zien, maar ze bleven zelf komen. De lelijkste was verliefd op Ruuds zuster.
Ze zaten te drinken. Jennifer en haar moeder zaten in de woonkamer. Van tijd
tot tijd hoorde Ruud zijn zuster zeggen: ‘Nee, Jen.’
De lelijkste zat te vertellen over zijn nieuwe baan in een magazijn, ergens. Hij zat
de hele dag koffie te drinken en zo'n vijf of zes keer per dag ging er ergens een luik
open en dan werd er een formulier doorheen geschoven. Dan moest hij het voorwerp
halen dat op het formulier stond vermeld, maar dat mocht niet te snel, want dan
zouden de klanten denken dat ze te weinig te doen hadden.
Ruud zei dat het hem geweldig leek.
‘Dat is het ook,’ zei de lelijkste, ‘het is geweldig.’
Ruud hoorde zijn zuster weer hard ‘Nee, Jennifer’ zeggen, en toen kwam Jennifer
de keuken binnen. Haar moeder bleef in de woonkamer. Ze wilde Ruuds lelijkste
vriend niet zien.
Jennifer had weer een knoop in haar T-shirt gelegd. Ze had een gebruinde buik.
Ze ging naast Ruud zitten, tegenover zijn lelijkste vriend. Ze leunde met haar rug
tegen de muur, legde een been over Ruuds benen en nam een slok van zijn bier.
‘Hoe is 't nou, Jennifer?’ vroeg de lelijkste.
‘Goed hoor,’ zei ze. ‘En met jou?’
‘Als ik een mooie vrouw zie, gaat het goed met mij.’
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Ruuds vrienden lachten. Ze zaten naar haar te kijken en Ruud keek naar hen. Het
beviel hem helemaal niet.
‘Heb je al een vriendje?’
Ze haalde haar schouders op. ‘Misschien wel.’
‘Een jongen uit je klas?’
‘Nee.’ Ze nam nog een slok van Ruuds bier. ‘Ik moet niets met die jonge jongetjes.’
‘O nee?’ De lelijkste boog een beetje naar voren.
Jennifer trok het been dat ze over Ruuds benen had gelegd een stukje op, zette
haar voet op Ruuds dij. ‘Nee.’
Ruud hoestte.
De lelijkste zat Jennifer te bekijken. ‘Hoe eh... hoe oud moet een jongen zijn
voordat ie kans maakt bij jou?’
Ruud sloeg met zijn hand op tafel. Zijn vrienden schrokken. Ze keken naar hem.
Hij zat er nog net zo rustig bij als ie altijd was, maar hij had nu zijn hand op tafel
liggen. Vlak. Jennifer had een lachje om haar mondhoek.
‘Het is mooi geweest, jongens. Jullie moesten maar weer eens gaan.’
‘Sorry?’ zei de minst lelijke.
‘Jullie gaan nu weg. Jullie weten waar de deur is.’
Ze keken elkaar aan en stonden op. Ze zeiden niets meer en gingen weg.
Jennifer bleef zo zitten, met haar voet op Ruuds dij.
Ruud vroeg waarom ze die lullekoppen nou gek probeerde te maken.
‘Ik deed toch niets?’
Hij legde zijn hand op haar been. ‘Nee. Je deed niets.’ Hij keek naar het balkon.
‘Zullen we die duif afmaken?’ Hij schoof haar been van zich af en stond op. Hij
duwde de balkondeur open. De duif reageerde nauwelijks. Ruud stond maar een
halve meter van 'm af. Hij keek naar binnen, naar Jennifer. ‘Morgen komt de vuilnis
toch?’
Ze knikte.
‘Hou de vuilnisbak open dan.’ Hij pakte de duif en draaide zijn kop tot hij het voelde
breken.
Jennifer stond bij de vuilnisbak, en hield het deksel open. Ruud liet de duif tussen
het vuilnis zakken. Daarna draaide hij de kraan open en waste zijn handen. Jennifer
stond nog een paar tellen naar de duif te kijken. Toen klapte ze het deksel dicht. Ze
riep naar haar moeder dat het probleem met de duif was opgelost.
Haar moeder reageerde niet.
Ze vroeg Ruud of ze nu iets leuks gingen doen.
Hij keek haar aan. ‘Jij bent een harde, hè?’ vroeg hij. ‘Je denkt dat je een harde
bent.’
‘Ja.’
Hij zei dat ze daar nog wel achter zouden komen dan.
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Jeroen Overduin
dermatologische ongemakken

Schrijvers zijn geestesziek. Zo ontmoette ik er vorige week één die alleen kan
schrijven als hij in de put zit. ‘De put van het schijthuis achterin mijn volkstuintje,’
voegde hij er aan toe. Ook met een kennis gaat het niet zo goed, hij wordt verteerd
door eenzaamheid. Iedere avond voor het slapen gaan leest hij zichzelf voor uit
eigen werk. Over de borsten van zijn moeder en hoe hij terugkruipt in haar vagina.
Ikzelf pulk vaak stroken huid van mijn lichaam. Mijn personages slaan
cognacflessen stuk op het graf van hun vader, likken korreltjes poep uit de haren
rond een aars en trekken zich af met behulp van een schuurspons. Sorry, ik kan
geen fictie schrijven.
Verhaal is therapie, ik ben de eerste die dat toegeeft. Wiet woorden hanteer ik
mijn emoties. Typ ik ‘pijn’, het wordt van binnen stukken minder.

Pijn (1)
Er zijn weinig mensen met meer angsten dan ik. Ik bedwing ze met rituelen en
gewoontes. Als ik mijn huis verlaat, ren ik er eerst drie maal omheen. Om het hele
rijtje. Op zebrapaden loop ik alleen op de witte vlakken, de tweede helft
achterstevoren.
Vroeger was ik leraar maatschappijleer. Dat hield op toen ik voor iedere regel een
ander kleur krijtje nam. En die na gebruik sacraal in tweeën brak en op mijn tong
legde. Als een hostie.
Een schrijver kan je beter niet samen met een psychotherapeut in één hok opsluiten.
Mij is het overkomen.
Hij verlegde wat papieren en legde ze weer terug, zonder me aan te kijken. Vorige
week had ik een oud wijf een oog uitgezogen. Ik wil niet graag gezien worden.
‘U bent depressief,’ zei de psychotherapeut.
‘Ja,’ antwoordde ik.
Hij keek mij peinzend door twee vingers aan. Voor mijn mond zat een muilkorf,
met leren riempjes in mijn nek.
‘Ja,’ zei ik.
‘Dan voel je je zeker best wel... kut.’
Al een maand later mocht ik mijn antidepressiva zelf ophalen bij de apotheek.
‘Doet u d'r een lintje om,’ zei ik iedere keer, ‘het is een cadeautje.’
Ze hebben een woord gevonden voor mijn problemen. Borderliner. Wat ze allemaal
niet weten tegenwoordig. Ik heb er laatst een heel schrift over volgeschreven. Het
woord paste er 9.651 keer in.
Er zijn drie soorten schrijvers: grote, mislukte en schijnschrijvers.
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De megalomanie van grote schrijvers, hun egocentrisme, ze zijn onuitstaanbaar.
Grote schrijvers zijn cynisch, kleinzerig, overgevoelig en kwetsbaar. Dat komt door
hun minderwaardigheidscomplex. En dus overschreeuwen ze zich en gaan ze altijd
in de aanval.
‘Hé Steven,’ zeg ik bijvoorbeeld.
‘Ha Jeroen,’ zegt Steven.
‘Die passage met die neger in die bushalte vind ik niet zo goed.’
‘Eh... val dood! Ik zal kotsen op je graf!’
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Of ze zijn schuchter, mensenschuw en teruggetrokken. Een combinatie, de verlegen
aanval, is fataal. Dan zijn ze ook nog alcoholist en suïcidaal. Eén minuut stilte voor
meneer Bukowski, alstublieft.
Het is al met al geen pretje een groot schrijver te zijn. Zo is bekend dat Herman
Brusselmans moeite heeft zijn bed uitte komen. Hij moet minstens tien sigaretten
roken, voordat hij wakker wordt. Jeroen Brouwers wordt regelmatig in de hoge
bomen van zijn bos gesignaleerd. Harry Mulisch probeert zichzelf in zijn pijp te
stoppen en dan de hens erin te steken, en Arnon Grunberg is zo verlegen dat er
getwijfeld wordt aan zijn bestaan. Ik heb vernomen dat Marek van der Jagt onder
een gelijksoortig probleem gebukt gaat.
Grote schrijvers zijn grote psychologen. Lees Duncan Sarkies, in de laatste
Passionate van vorig jaar. Dat je een vriend nodig hebt die het bloed van je gezicht
wast.
Ook mislukte schrijvers hebben onfrisse zielen. Zij zijn echter nog
onuitstaanbaarder, omdat ze niet succesvol zijn en derhalve jaloers en uitgekotst.
Zij lijden aan verbittering en een dubbel inferioriteitsbesef. Dan rijden de vermalende
Intercity-wielen nog maar één spoor verderop. Mislukte schrijvers worden meestal
leraar Nederlands, of erger, recensent. Vaak zijn ze te vinden in redacties van
literaire tijdschriften.
Mislukte schrijvers zijn geen psychologen. Hier is medelijden gepast.
Geen medelijden verdienen de schijnschrijvers. Schijnschrijvers zijn eigenlijk geen
schrijvers, het zijn simulanten. Zij imiteren het gestoorde karakter van de schrijver
en dwepen ermee. Ze vinden zichzelf cynisch, noemen zich misantroop en willen
door het leven getekend zijn. Maar hun woorden stromen niet uit hun gekwelde ziel,
hun woorden ontstaan uit hun onvruchtbaar omhulsel, als eczeem uit een droge
huid.
Hoewel het dermatologisch ongemak geregeld wordt aangezien voor literair talent,
raakt de schijnschrijver nooit bekend. Hij tast slechts het gezicht aan van zijn
schrijfgemeenschap. Hij is de acné, zeg maar. Biertje in de hand, gezicht op onweer.
Maar de tong klaar om het juiste redacteurshol te likken. Hij moet wel. Hij is de
tegenhanger van de verlopen quasi-excentrieke kunstenaar die altijd is te vinden
op de galerieën in de regio.
Laatst kwam ik er één tegen in de subtopschrijfgemeenschap van Akersloot. Er
stond een meisje op het podium voor te dragen. Ze was goed. De jongen naast me
zei: ‘Als ik die zou moeten neuken, ga ik nog liever eenzaam dood.’
Toen ik vroeg waarom hij die dan eventueel moest neuken, antwoordde hij: ‘Wat
bedoel je? Wijven moeten goeie tieten hebben.’
Aan de bar vertelde ik hem dat ik redacteur was van een belangrijk Oost-Drents
tijdschrift.
Ik vroeg: ‘Wat vind je van Herman Brusselmans?’
‘Ah, Herman Brusselmans?’ antwoordde hij, ‘Herman Brusselmans is goed.’
‘Ja,’ zei ik, ‘al schrijft hij niet zo best.’
‘Nee,’ zei hij, ‘hij schrijft niet zo best.’
‘Behalve boeken,’ benadrukte ik.
‘Ja, bóeken,’ zei hij, ‘boeken wel.’
De schijnschrijver mankeert karakter. Verder niets. Hij is derhalve geen psycholoog.
De echte schrijver is een geesteszieke, het verhaal zijn therapie. Bij mislukte
schrijvers wil dat laatste niet goed lukken, hij heeft een psycholoog nodig. Om die
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reden is hij vaak werkzaam als redacteur, als hunter van potentiële
boekenweekgeschenkauteurs, of zit hij achter de kassa in Donner.
Ik ben een groot schrijver, de grootste psycholoog. Onder mijn vingernagels kleven
stroken huid. Ik moet verder zonder, zonder het eczeem. Het wordt 9.651 keer
borderliner schrijven, of het volgende verhaal.

Pijn (2)
De telefoon gaat. Iemand klopt op mijn deur. Anne aan de lijn.
‘Hoe is het met je?’ vraagt ze. In gedachten zie ik die mooie, bezorgde ogen.
Van dezelfde ogen krijg ik vaak veel zin in seks, ontzettende seks. Of ze zijn maar
een paar centimeter van mij verwijderd, hooguit twintig, en dan zeggen ze: ‘Jij bent
van mij, van mij, en daar verandert niemand iets aan, ook jij niet - klojo.’ Dan doe
ik alles om niet te huilen, stomme mafkees die ik ben.
Die ogen, aan de andere kant van de lijn, ze vragen mij die enige vraag die ik van
haar zou willen horen als ik doodga: ‘Hoe is het met je?’, en dan haar zachte
vingertoppen. En dan dus doodgaan.
‘... alles okay?’
‘... ja hoor... het maakt niet uit,’ zeg ik.
‘Zeker weten?’ vraagt ze.
‘Ga nou maar slapen,’ zeg ik.
Anne hangt op, toch leef ik nog.
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Brahms schalt door mijn wekkerradio, zijn derde symfonie, of zijn vierde, of misschien
ook wel zijn zevende. Onmogelijke heavy-metal hardcore teringherrie in ieder geval,
Brahms.
Als ik sta te plassen, valt mijn mond open. Ik bekijk mijn pis. Niet te donker, niet
te licht, haast hemelsmooi. Toch zonde dat vrouwen al dat moois nooit zien. Of ze
moeten hun kop tussen de wc-bril stoppen, natuurlijk. Ik poets mijn tanden, breng
mijn haar nog verder uit model en blijf een tijdje staan voor de spiegel. De wereld
die in mij schuil gaat, kun je goddank niet zien in een spiegel.
Brahms doe ik uit, toch wel prachtig, die stilte. Een sigaret later loop ik in mijn
spijkerjas op mijn fiets af. Ik ga zitten op mijn zadel, zet mijn schoenen op de trappers
en krab even op mijn hoofd. Hoe werkte dat ook alweer? Enkele seconden verstrijken.
Dan ben ik weg.
De lucht is strakblauw, de zon schijnt en her en der hoor ik ook een enkele mus
tsjirpen. Ik ben op weg naar de universiteit. Ik veeg daar niet de trappen of ruim alle
rotzooi op die studenten achter hun reet gooien, nee, ik sta daar ingeschreven. Ik
ben student. Waarom weet ik ook niet.
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Na een tijdje fietsen zie ik een medestudent. Hij fietst voor me. Als de dood ben ik
voor bekenden. Ik wil ze niet tegenkomen, want dan moet ik met ze praten. En ik
weet niet waarover, dus beginnen zij maar en zij praten en zij houden niet op met
praten. Ik ben niet geïnteresseerd in hun verhalen, ik lijk niet eens geïnteresseerd.
Wat kan het mij schelen dat Wendy dit weekend met haar paard tegen een
lantarenpaal is gelopen? Ik wil niet weten dat Jonathan een hockeystick tussen zijn
benen heeft gekregen tijdens een strafcorner, en ik wil al helemaal niet weten dat
iedereen toen heel hard heeft moeten lachen. Ik stop plots met trappen. De bekende
verwijdert zich van mij. Ik sta stil, stap af en vraag me werkelijk af wat ik aan het
doen ben. Ik voel een traan op mijn wang. Het jeukt.
Hoeveel tranen moet ik nog schreien eer ik geen jeuk meer heb? Hoeveel moet
ik nog verdragen? Hoeveel verdriet, hoeveel pijn moet ik trotseren? En hoeveel
droefheid moet ik zien totdat mijn tranen niet meer jeuken op mijn huid? Dat ik
helemaal niets meer voel. Zoals een uitgehongerd Afrikaans kind de mug-gen op
zijn gezicht niet meer voelt.
Ik zie een oma, ze laat haar hondje uit. Het is een kleine tekkel, uit zijn aars komt
een drol. Er lijkt geen einde aan te komen.
Ik ga in de rij staan van de koffieautomaat. Voor mij staan allemaal mensen die
ik niet mag. Ze drinken hun koffie met melk, hun cappuccino met suiker, hun thee
met een smaakje. En het ergste is: ze vinden het lekker. Ik drink mijn espresso zo
zwart als de hel en ik vind het vies, ik vind het niet te zuipen, ik vind het smerig.
Espresso moet je in een espressobar drinken. In Italië. Door de boxen moet een
mezzosopraan klinken. En achter de bar moet een schitterend meisje staan dat
geen enkele aandacht voor jou heeft. Pas dan is espresso lekker.
Voor mij in de rij staat een meisje met een roze sjaal. Meisjes die ballonnen
oplaten, meisjes die op lolly's zuigen en dus meisjes met roze sjaaltjes, ze komen
voor in mijn dromen. Het zijn geen mooie dromen, althans niet voor de meisjes. Een
voor een worden ze afgeslacht. Niet door mij hoor, ik kom er mijn stoel niet voor uit,
maar door een goochemerd met een enorme Black & Decker kettingzaag. Ik ken
hem niet. Het is een onbekende. Ik zal altijd rustig doorfietsen als ik hem zou
tegenkomen. Ik vrees hem niet, alleen bekenden - daar ben ik bang voor.
Ik ga zitten op een bankje. Zes blote benen schieten voorbij. Ik neem een slok
van mijn zwarte espresso, proef niets. Dan gaat de collegezaal open. Helemaal
achterin, helemaal alleen, neem ik plaats. Langzaam stroomt de zaal vol. Steeds
meer rijen worden gevuld. De deur gaat dicht. Het college begint. Ik zit alleen. Een
man praat en praat en praat, maar de deur gaat open. Vanuit mijn oogkassen zie
ik alleen mensen te laat binnenkomen en zie ik alleen ze zoeken naar een lege
zitplaats en alleen ík ben bang.
Ik moet lachen, omdat ik bang ben. Allemaal mensen draaien zich tegelijk om. Ik
lach harder. Want wat willen ze mij aandoen? De ruimte wordt gevuld door mijn
gebulder. Een meisje voor mij kijkt recht in mijn ogen. Ik schrik zo ontzettend dat ik
stop met lachen. Het is stil. Ik kijk naar haar. ‘Meisje,’ wil ik zeggen ‘meisje, wat heb
je met je gezicht gedaan? Waarom smeer je zoveel troep op je gezichtje? Waarom
vermink je jezelf zo?’ Maar ik kan dat soort dingen niet zeggen. Ik kan dat niet. Ik
kan alleen in de aanval. ‘Hoer!’ zeg ik. ‘Stomme lelijke hoer!’ roep ik. Het meisje
krijgt tranen in haar ogen, haar mascara loopt uit, snot komt uit haar neus. Haar
hele gezicht verandert, het is eng, doodeng. En de collegezaal is zo groot en er zijn
zoveel mensen om mij heen en iedereen is mijn vijand. Iedereen haat mij. Het is ik
tegen de rest. Het is ik tegen iedereen. Ze zullen mij niet met rust laten. Immer en
altijd en waar dan ook zullen zij mij vinden en mij schrik aanjagen.
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Máár ik heb een plek gevonden waar ik veilig ben. Waar ik tegen de rest ben
opgewassen. Waar ik gevreesd ben. Vanachter mijn slagschip ben ik niet te verslaan,
ben ik niet bang, ben ik niet moe, krijg ik geen kippenvel, voel ik geen tranen, is mijn
haat groter dan ooit, beangstigender dan ooit en mooier dan ooit, is de kracht in
mijn vingers waanzinnig, de blik in mijn ogen moordlustig. Maar nooit zal ik iemand
pijn doen. Nooit zal ik iemand met mijn blote vuisten aanraken. Nooit zal ik iemand
kwaad doen. En toch is men bang van mij. Omdat ik een pessimist ben. Omdat ik
een negativist ben. Omdat ik zo goed slecht kan schrijven.
Omdat ik een schrijver ben die walgt en walgt en walgt.
Ik weet het, buiten is de lucht strakblauw, schijnt de zon en tsjirpt her en der een
vogeltje.
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Christian Jongeneel
de manipulaties van memento
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Vrouw wordt verkracht en vermoord. Haar man opent verbeten de jacht op de dader
en neemt gruwelijk wraak. Het klinkt als een platte actiefilm met Jean-Claude van
Damme en inhoudelijk gaat het ook niet erg diep, maar qua verteltechniek is
Christopher Nolans Memento (dit voorjaar in de Nederlandse bioscoop) een
gedenkwaardige stap in de kunst van het verhalen vertellen op een wit doek.
In Memento speelt Guy Pearce de rol van Leonard, een man die door hersenletsel
zijn korte-termijngeheugen verloren heeft. Hij kan zich alles herinneren tot aan de
dood van zijn vrouw. Alles daarna houdt hij hoogstens tien minuten vast. Hij houdt
zich staande door polaroid-foto's te nemen en daar aantekeningen op te maken. Zo
weet hij wat zijn auto is, waar hij woont en dat hij zijn beste vriend Teddy (Joe
Pantoliano) niet moet vertrouwen. De belangrijkste feiten laat hij op zijn lichaam
tatoeëren. Iedere ochtend als hij in de spiegel kijkt, ziet hij het staan: ‘John G.
verkrachtte en vermoordde mijn vrouw. Vind hem en dood hem.’
De film begint op het moment dat Leonard Teddy doodschiet. De scène daarna
toont hoe Leonard op zijn polaroid de aantekening ziet dat Teddy in werkelijkheid
John G. is. En zo volgt de film in scènes van telkens enkele minuten het spoor terug
naar een ontknoping die toch nog verrassend is, vooral omdat de kijker dan pas
beseft dat de beginscène die het einde van het verhaal is, nog geen definitieve punt
hoeft te zetten achter Leonards zoektocht naar de moordenaar van zijn vrouw.
Op Leonards linkerarm staat een ander feit: John kan ook James heten, oftewel
Jimmie. Daarom heeft hij er aan het eind van de film (dus bij het begin van het
verhaal) weinig moeite mee om zijn toorn op een drugsdealer genaamd Jimmie G.
te laten neerdalen. De naam is een verwijzing naar de bestaande Jimmie G., die
model stond voor Leonard in de film. Jimmie werd in 1975 opgenomen in een
verzorgingstehuis vlak buiten New York. Hij dacht dat het 1945 was en raakte
volkomen in paniek als hij in de spiegel keek, want dat was niet het gezicht van de
negentienjarige jongen die hij dacht te zijn. Tot 1965 had hij bij de marine gezeten,
daarna was hij zo zwaar aan de drank geraakt dat zijn geheugen deels gewist was
en geen nieuwe herinneringen meer kon opnemen. Maar het merkwaardigste was
natuurlijk dat hij zich alles tot en met 1945 zo nauwkeurig voor de geest kon halen.
Kennelijk houdt het geheugen de oudste herinneringen het stevigst vast, een gegeven
dat zich niet alleen bij Korsakow-patiënten maar ook bij demente bejaarden uit. Het
complete verhaal van Jimmie G. is overigens terug te vinden in De man die zijn
vrouw voor een hoed hield van neuropsycholoog Oliver Sacks.

Kunstgreep
Regisseur Nolan heeft de symptomen van zijn patiënt dus niet zelf hoeven verzinnen.
Ook het in omgekeerde richting laten verlopen van de tijd is op zich geen vondst.
Het is een populair gegeven in sciencefiction boeken. Daar wordt het met name
gebruikt om de lezer met paradoxen in verwarring te brengen. Ander voorbeeld:
Martin Amis volgt in Time's arrow een nazidokter terug van zijn dood bij een
auto-ongeluk in de Verenigde Staten naar zijn geboorte in Duitsland. In Amis' boek
is het vooral een stijlmiddel, dat geen directe invloed heeft op de logica van het
verhaal. De dokter leeft in een wereld waarin oorzaak en gevolg elkaar netjes in de
tijd opvolgen. Alleen blijft de lezer tijdelijk onbekend met feiten die Amis nog niet
gepresenteerd heeft.
Memento stoelt niet op paradoxen of kunstmatige spanning door de kijker feiten
te onthouden. Dat laatste gebeurt natuurlijk wel, alleen niet als cinematografische
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kunstgreep, maar als onvermijdelijk onderdeel van het verhaal. De kijker moet alles
uit het perspectief van Leonard zien en daarom is het nood-zakelijk dat hij zonder
geheugen is. Hij mág niet weten wat voorafging, niet omdat het anders niet meer
spannend is, maar omdat de identificatie met de hoofdpersoon anders in het geding
komt.
Die gedwongen identificatie met de hoofdpersoon doet onvermijdelijk denken aan
twee andere recente films, namelijk The sixth sense van M. Night Shyamalan en
Fight Club van David Fincher. Ook daar werd cruciale informatie aan de kijker
onthouden, omdat de psychische gesteldheid van de hoofdpersoon maakte dat hij
die informatie niet kende. In The sixth sense was het Bruce Willis die niet doorhad
waarom hij als arts zo goed kon communiceren met het jongetje dat dode mensen
zag - namelijk omdat hij zelf ook dood was. In Fight Club had Edward Norton geen
weet van zijn eigen schizofrenie en zag hij zijn tegenspeler Brad Pitt daarom niet
als alter ego. In beide gevallen zag de regisseur kans de psyche van zijn
hoofdpersoon zo aan zijn publiek op te dringen, dat die vaak pas op het allerlaatst
de clou (‘pay-off’) inzag.
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Dit is een behoorlijk ingewikkelde en riskante manier van publieksmanipulatie, omdat
ze stoelt op het misleiden van het publiek met de gedachte dat de hoofdpersoon
eigenlijk een normaal mens is. De prestatie die Nolan met Memento levert is dat hij
het publiek ook erin luist met een hoofdpersoon waar overduidelijk wél een steekje
aan los zit. Hij slaagt erin de kijkers ervan te overtuigen dat het rare gedrag van
Leonard helemaal terug te voeren is op zijn geheugenprobleem, terwijl er in
werkelijkheid meer aan de hand is.

Doortrapt
Als kijker ben je geneigd over het hoofd te zien dat Nolan tegelijk met het verwrongen
perspectief nog op een tweede manier gebruik maakt van de identificatie tussen
publiek en hoofdpersoon. Dit is de invalshoek die Mark Pellington koos in Arlington
Road en (opnieuw) David Fincher in The Game. In de eerste film heeft hoofdpersoon
Jeff Bridges niet door hoe hij de speelbal wordt van een groep ultraconservatieve
terroristen. In de tweede wordt Michael Douglas het slachtoffer van een ‘spelletje’
dat hem alles kost wat hem dierbaar is. Beide films hebben net als de eerder
genoemde een heftige pay-off gemeen, The Game zelfs meerdere keren achter
elkaar, waarbij de plot telkens net weer een stapje doortrapter blijkt te zijn. Ook hier
wordt de kijker op het verkeerde been gezet doordat hij alleen weet wat de
hoofdpersoon weet. Alleen is het hier niet de verwrongen geest van de hoofdpersoon
die het effect geeft, maar de manipulatie van de hoofdpersoon door zijn omgeving.
In de verrassende ontknoping van Memento beseft de kijker niet alleen dat hij
zich heeft laten meeslepen
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in het vertekende wereldbeeld van de hoofdpersoon, maar ook dat hij net als de
hoofdpersoon blind is geweest voor de manipulaties van anderen (wat iets heel
anders is dan manipulatie door de regisseur - dat is gewoon een goedkope truc,
meestal omschreven als ‘ontknoping die uit de lucht komt vallen’).
Pas aan het eind begrijpt de kijker de volle consequentie van Leonards mentale
toestand. Ook ziet hij dan pas hoe die toestand ten volste door zijn omgeving is
uitgebuit. Dat is knap, want Nolan geeft eerder al aanwijzingen dat geen van de
mensen in de omgeving vertrouwd dient te worden. Het begint met de moteleigenaar
die Leonard meerdere kamers verhuurt, omdat hij toch niet kan onthouden dat hij
al betaald heeft. Wat later vertelt Jimmie G.'s liefje Nathalie (Carrie-Anne Moss)
Leonard hoe ze hem gaat misbruiken, om vervolgens gewoon te wachten tot hij het
vergeten is, en haar plan ten uitvoer te brengen. Leonards wanhopige zoeken naar
een pen om het op te schrijven is een van de aangrijpendste scènes in Memento.
De kijker weet op dat moment nog niet wat Leonard alweer vergeten is: dat hij
Jimmie G. heeft omgebracht, diens dure pak draagt en in diens auto rijdt. Daarom
ben je geneigd Nathalie te blijven beschouwen als een bondgenoot, mede omdat
Teddy Leonard uit haar buurt probeert te houden. En Teddy moet wel de bad guy
zijn, want zo staat het op de achterkant van de polaroid met diens portret. Daardoor
zoek je bij Teddy manipulaties die er niet zijn. De identificatie van de kijker met de
hoofdpersoon maakt niet alleen dat hij meegaat in diens scheve wereldbeeld, maar
ook nog eens dat hij blind blijft voor de werkelijke aard van mensen in Leonards
omgeving.
Er is nog een derde manier om de kijker via de hoofdpersoon om de tuin te leiden.
De hoofdpersoon kan ook zelf de manipulator zijn. Zo bleek verteller Kevin Spacey
in de pay-off van Bryan Singers The usual suspects zelf de kwade genius waar de
hele film lang op gejaagd werd. Aan het slot van Memento blijkt dat Leonard zelf
ook misbruik gemaakt heeft van zijn eigen geheugenverlies door Teddy welbewust
als de definitieve John G. te bestempelen: hij geeft zichzelf een kleine valse
aanwijzing die hem onvermijdelijk op het spoor van Teddy zet (hij noteert Teddy's
kenteken als feit over de moordenaar). Hij zal zijn wraak na tien minuten vergeten
zijn, maar iedere keer dat hij die ene aanwijzing volgt, zal hij bij Teddy uitkomen,
achterhalen dat die dood is en weten dat hij niet nóg een John of Jimmie G. hoeft
te vermoorden.
De kijker zit meteen in het begin van de film op het spoor van de eerste
manipulatievorm. In de loop van het verhaal komt de tweede naar voren. En aan
het eind komt er als een schok ook nog eens de derde overheen.

Complex
Ingewikkeld? Ja, ingewikkeld. Dat is dan ook het grootste manco van Memento.
Christopher Nolan weet op ingenieuze wijze vijf manieren van vertellen te combineren
in één verhaal en schrijft daarmee geschiedenis, maar hij maakt het de kijker niet
bepaald gemakkelijk door bij elk van die vijf manieren ook nog eens een complexe
versie te kiezen.
De eerste van die vijf is de whodunit, een onontbeerlijk element in iedere
spannende film die draait om het achterhalen van goed en kwaad. In een willekeurige
film met Jean-Claude van Damme zijn goed en kwaad vanaf het begin eenduidig
geïdentificeerd, zodat het publiek verder geen denkwerk hoeft te verrichten. Dit zou
je de nul-optie kunnen noemen. De whodunit-plotlijn kun je zo ingewikkeld maken
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als je wilt, met veel personages die dubieuze rollen spelen, waardoor de daders en
motieven verdwijnen in een web van intriges. Een regisseur kan op alle andere
fronten open kaart spelen met zijn publiek, bijvoorbeeld door het opvoeren van een
betrouwbare en oplettende detective, en toch een spannende film maken. Op dit
vlak gaat Memento een gemiddelde aflevering van Miami Vice niet te boven in
complexiteit (kijk op de website www.otnemem.com om te zien hoe ontnuchterend
het verhaal is zonder het perspectief van Leonard). Maar het blijft natuurlijk een
prestatie om de spanning niet te ontlenen aan het pad naar de shoot-out, maar aan
het traceren van de aanloop erheen (iets wat trouwens ook eerder vertoond is Ruth Rendells thriller Het stenen oordeel, bijvoorbeeld, geeft in de eerste zin
slachtoffers, dader en motief, om vervolgens tweehonderd beklemmende pagina's
door te gaan over hoe het zover kwam).
De tweede lijn is rommelen met de tijd. Flash backs of flash forwards horen in het
standaardrepertoire van iedere regisseur. Het kan ingewikkelder. Quentin Tarantino
toonde dat bijvoorbeeld aan in Pulp Fiction door scènes achronologisch in zijn film
te monteren. Omdat het om een vrij beperkt aantal afgeronde scènes ging, konden
kijkers daar redelijk mee uit de voeten. Je hoefde als publiek geen grote
hoeveelheden kennis uit de ene scène te onthouden
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om de andere te begrijpen. Memento houdt de scènes grotendeels op volgorde, zij
het omgekeerd, maar een aantal telefoonscènes breekt door de chronologie heen.
Gelukkig zijn die in een blauwgrijze tint geschoten, zodat de kijker ze nog een beetje
kan plaatsen. Anders zou je het spoor volledig bijster raken. Nolan helpt zijn publiek
ook door de scènes duidelijk op elkaar aan te laten sluiten en de oorzakelijke
verbanden tussen gebeurtenissen met name in het begin van de film heel duidelijk
aan te geven. De kijker kan daardoor backtracken. Hoewel hij gewend is van oorzaak
naar gevolg te redeneren, is het terugredeneren van gevolg naar oorzaak iets wat
de meeste mensen goed beheersen. Zij het dat het lastig wordt met zo'n lange keten
als Nolan aan het publiek voorschotelt. De complexiteit van het gerommel met tijd
in Memento wordt vooral veroorzaakt door de omvang waarin het gebeurt.
De derde lijn is de manipulatie van de kijker door het perspectief van de
hoofdpersoon. Op dit vlak ontleent Memento zijn complexiteit niet aan de
onwetendheid van het publiek over de afwijking (je weet immers al bij het begin
waaraan Leonard lijdt), maar aan de moeite die het publiek heeft met het volledig
begrijpen van die afwijking. Dit effect wordt nog eens versterkt door de omgekeerde
tijd, die de kijker dwingt mee te gaan. De schizofrenie in Fight Club kun je op een
gegeven moment doorzien, maar het geheugen van Leonard herover je alleen als
je Memento voor een tweede keer gaat zien.
De vierde lijn is de manipulatie van de kijker door de manipulatie van de
hoofdpersoon. Hier legt Memento het qua plotwendingen af tegen The Game, dat
de kijker samen Michael Douglas in een staat van complete paranoia kan doen
belanden. In Memento spelen mensen dubbelrollen, maar niet drie- of
vierdubbelrollen. Dat blijft nog een beetje overzichtelijk.
De vijfde lijn is de manipulatie van de kijker doordat de hoofdpersoon bewust de
boel misleidt. Die lijn is in Memento minder goed voorbereid, maar hij past wel
logisch in het verhaal.

Diepgang
Al met al is het terecht dat de omgekeerde tijd de meeste aandacht krijgt in
besprekingen van Memento. Deze eigenschap is het uniekst en draagt het meeste
bij aan de vindingrijkheid van de plot. Het is echter de combinatie met de drie andere
lijnen die van Memento een knap staaltje vertelkunst maakt. In zekere zin is het
gekunsteld, maar regisseur Nolan laat alles wel prachtig in elkaar grijpen. Er zijn
twee uitgangspunten, het geheugenverlies van Leonard en de vraag wie John G.
precies is. Het geheugenverlies maakt het spel met de tijd nodig en zet de deur naar
de manipulaties van de derde, vierde en vijfde lijn open. Het whodunit-aspect zorgt
voor de handelingen en zorgt dat de manipulaties van de vierde lijn ook daadwerkelijk
ingezet worden (een film over Jimmie G. in zijn New Yorkse verzorgingstehuis zou
interessant kunnen zijn, maar nauwelijks spannend).
Het samenspel heeft een film opgeleverd die ondanks zijn wellicht overdreven
complexiteit toch de indruk weet te wekken toegankelijk en begrijpelijk te zijn.
Memento is niet zo'n commercieel vehikel als bijvoorbeeld Fight Club en Pulp Fiction,
maar hij past wel in dezelfde trend van publieksfilms die vermaak paren aan een
intelligent plot. Natuurlijk gaat het daarbij meer om vorm dan om inhoudelijke
diepgang, maar dat maakt het beroep op de hersens van het publiek er niet minder
om. In elk geval logenstraft het de gedachte dat een kunstvorm alleen intelligent
kan zijn als het grote publiek afhaakt.
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Mathijs Deen
het gaat weer eens niet over de oorlog
over de leeghoofdigheid van jonge Nederlandse schrijvers

Onlangs was ik op een overzichtstentoonstelling van huishoudelijke voorwerpen.
De hele twintigste eeuw was er teruggebracht tot een tijdvaksgewijze uitstalling van
wasmachines, strijkijzers, snelkookpannen, radiokasten, luiwagens, stofvarkens,
rolvegers, schrobbers, koffiemolens, broodroosters en meer dergelijke metgezellen
van het dagelijks leven. Ook waren er trommels met zwengels eraan waar ik, als
kind van de tweede helft van die eeuw, alleen nog maar nieuwsgierig in het
binnenwerk kijkend aan kon slingeren, hopend dat er zo een vergeten innerlijk lampje
zou worden opgedraaid.
Wat een vernuft! Wat een uitgekiende en geduldige dienstbaarheid! Zo veel
manieren om een boterham met gloeiend metaaldraad te omvatten! De
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toegeschroefde en dubbel gezekerde beheersing van de hel van de snelkoker! Het
was een symfonie van schoepenradertjes, mengwalsen, zwenkwieltjes,
overdrukventielen, dompelaars, treeftjes, slingers en wringers.
Het had iets eigenaardigs, iets onzegbaar prettigs dat ze daar waren, de dingen.
Als mummies stonden ze opgebaard en uitgelicht in hun vitrines, zo onwerkelijk van
gelijke orde allemaal. Ik mag hier zijn, dacht ik en ik keek met warmte naar de Braun
keukenmachine, huisraad uit mijn jeugd. En toen ik even later mijn eigen telefoontje
achter glas zag liggen, stond ik er lachend naar te wijzen. ‘Die heb ik ook,’ zei ik
hardop.
Ja, er werd veel naar alledaagse dingen gelachen op de overzichtstentoonstelling
van de twintigste eeuw. Waarom precies, dat ontging me. Met een leeg hoofd en
een vol gemoed marcheerde ik op en neer.
Pas later drong het tot me door wat me ter plekke was ontgaan. Nergens Oorlog!
In die hele tentoonstelling werd geen schot gelost! Ik schrok er 's nachts wakker
van. Geen foto's, geen voorwerp, geen tijdvak viel samen met welke oorlog dan
ook. Het was een overzicht van de twintigste eeuw zonder bombardementen, zonder
goed, zonder fout, zonder voor en na, zonder mond houden want je hebt geen idee
waar je over praat... Nee, grijs en groen liep er met gelijke kappen door elkaar.
Iedereen stond aangedaan mompelend de eigen vormgevonden herinnering aan
te wijzen: ‘Kijk, zo zag onze koffiemolen eruit!’
In het stille huis sloeg de koelkast aan. Ik stond op uit bed en ging 'm op een
keukenstoel zitten bekijken. Hij stond een beetje te bibberen naast het aanrecht.
Na een paar minuten schudde hij zich kort uit, als een hondje, en kwam tot rust. Ik
hoorde hoe mijn vrouw,
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aangeraakt door de ingevallen stilte, zich omdraaide in bed.
Mijn koelkast heeft de oorlog niet meegemaakt, zelfs de koude niet. Het is geen
foute koelkast. Het is een goede koelkast. Hij maakt bijvoorbeeld minder herrie dan
die in mijn ouderlijk huis. Die haalde je nog wel eens uit je concentratie als je met
gespitste oren boven in bed lag. Of hij doorkruiste je bange fantasieën als je weer
eens wakker lag omdat het denkbeeld van een kernoorlog bezit van je had genomen.
Een kind van de nadagen van de Koude Oorlog kwam bij zinnen nadat alles al
was gebeurd. De Grote Oorlog was voorbij, de muur was opgetrokken, de banen
waren op, de Cuba schepen waren gekeerd, Kennedy was dood. Ouders keken
nors naar de stilte op de Dam, grote broers en zussen kwamen niet thuis vanwege
Maagdenhuis of Vietnam.
Thuis was het stil, de klok tikte, de koelkast snorde en als kleine sarcofaagjes
stonden de boeken zij aan zij ernstig te zwijgen op de boekenplank.
‘Ga wat doen. Lees eens een boek.’
Dat er in die boeken wel van alles gebeurde, was een ontdekking. Dat het voor
dat boek niet uitmaakt dat je een maandagskind bent, dat voor een boek elke lezer
gelijk is, het waren duizelingwekkende inzichten. Wie dat ontdekte, las en las nog
meer en wilde niet dat het afgelopen was. Uit verlangen begonnen we te schrijven,
niet naar eeuwige roem, maar naar het altijddurende boek.
We schreven, over een eeuw waarin niets geschiedt. Die uit de oorlog kwamen
vonden het vreselijk, vreselijk. Die op de barricaden hadden gestaan vonden het
leeghoofdig. Onrecht wilden ze lezen, en echte ellende, waar je met gebalde vuisten
van gaat ijsberen, of waar je in je leesstoel aan het raam gezeten stilletjes van huilen
moet. ‘Er is nu toch ook overal oorlog!’ riep er een. ‘Ga daar maar eens naartoe!’
‘Of ga eens een jaar onder een brug liggen!’ riep een ander, ‘en kom dan maar weer
eens terug!’ Maar om wat wij in de oorlog of onder de brug meemaken zal geen van
hen zijn hartenklop verhaasten.
We kunnen nu eenmaal moeilijk schrijven hoe we onder het slaapkamerraam de
nachtegalen door de luchtafweer hoorden zingen. Nee, we hoorden de koude vrede:
hoe het bed kraakte, de wekker tikte en beneden de koelkast aansloeg. Niet het
vuur maar de stilte hield ons wakker. Want het was een oorlog die zich alleen in de
geest afspeelde, in de afzondering van talloze enkelingen. 's Ochtends op de fiets
naar school aan je vrienden vragen of zij ook weer eens wakker hadden gelegen?
Stel je voor.
Begin jaren tachtig ging het naar Amsterdam en Den Haag om tegen de stilte wat
lawaai te maken. Ik herinner me een gebouw dat in de steigers stond, metalen
rondgangen, verdiepingen hoog. Daar stonden ze, de wakkerliggers van mijn
generatie, tot bovenin, voor dit ene keertje zij aan zij. Ze stonden dan wel op de
steigers in plaats van op de barricaden, maar ze stonden er toch maar. Met stukken
steen, stokken en zelfs blote handen trommelden ze op het metaal. Het maakte een
oorverdovende herrie. We applaudisseerden in het voorbijgaan, liepen een rondje,
we zongen wat, en toen gingen we allemaal weer naar huis. Ja, dat het niets uitmaakt
wat we doen, dat is ons grondig ingeprent.
Dus schrijven we voor onszelf, desnoods over de alledaagsheid van de dingen,
tot blijde of droeve herkenning van iedereen. Of onze personages communist of
dissident, NSB-er of verzetsheld, sansculotte, patriot, hoek of kabeljauw zijn, dat
interesseert ons minder dan dat ze liefhebben, iets najagen, hun kost en bewassing
veilig stellen, hun koffie malen, hun koelkast frequenteren en zonder onderscheid
des persoons uiteindelijk doodgaan.
En over de koude oorlog? Laten wij nu maar verhalen dat er niets was om te
wenen. Laten we dat maar vaak herhalen. Tot de twijfel is verdwenen.
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Deze column loopt vooruit op het Moderne Geschiedenis Dossier in het volgende
nummer van Passionate - zie ook bladzijde 55.
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Mijn ervaringen met de liefde
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Tekst: Daniël Dee
Beeld: Hilde Meeus
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Erik Brus
ten slotte - interview met A. Moonen

foto: Ninon Lutters

Passionate. Jaargang 8

47

De vieste schrijver van Nederland is hij genoemd. De man van de anti-moraal. De
Pierrot van de perversie. Anderen beschouwen hem als een uitzonderlijk stilist en
de schepper van een volslagen uniek oeuvre in de Nederlandse letteren. A. Moonen
(spreek uit: A punt Moonen) heeft vanaf zijn debuut louter uitgesproken voor- en
tegenstanders gehad, maar hij heeft de opwinding nooit goed begrepen. Moonen
streeft slechts naar oprechtheid in zijn werk.
A. Moonen (1937) woont sinds een jaar in een seniorenflat in het uiterste Westen
van Rotterdam. Hij heeft op vele adressen gewoond, in Rotterdam, Amsterdam,
Den Haag, altijd in armoedige panden in oude wijken. Ruim twintig jaar schrijverschap
heeft hem geen welstand gebracht. Als we telefonisch een afspraak maken voor
een interview bij hem thuis, maant Moonen me het aangrenzende Witte Dorp te
mijden. Moonen haat Rotterdam, en zeker de ‘goegemeente’ die hem op zijn huidige
adres omringt. Hij beschouwt het als een grote vergissing dat hij vijftien jaar geleden
is teruggekeerd naar zijn geboortestad.
Het is de avond van het jaarlijkse Boekenbal; het journaal blikt vooruit. Moonen
zet de televisie uit zodra ik binnenkom. Hij heeft niets op met die ijdele en overschatte
mensen die de Nederlandse letteren momenteel overheersen. Grunberg, Palmen,
ze hebben niets te melden en hun stijl deugt niet. Het is lang geleden dat Moonen
zelf op het Boekenbal rondliep en bezoeksters zijn visitekaartje uitdeelde met de
tekst ‘A. Moonen, seksuoloog’.
Moonen zakt onderuit en begint aan een twee uur durend betoog. Hij praat heel
anders dan hij schrijft. Zijn boeken kenmerken zich door een bondige, precieze stijl,
zakelijk bijna. In gesprek verandert hij voortdurend van onderwerp. Een verhandeling
over de morele aspecten van zijn werk onderbreekt hij met een overpeinzing over
de overbuurvrouw die hij altijd roerloos voor zich uit ziet staren. Waar kijkt ze toch
zo gebiologeerd naar, de kut van haar vriendin? Of hij staat plotseling op en vraagt
zich af of hij de in zijn boekenkast staande foto van de buurtkennis, die zo jammerlijk
gestorven is, toch eens bij diens ouders langs moet brengen. Of de foto daarnaast,
van zijn eigen billen, is die nog bruikbaar voor bij het interview?

Terloops
We praten over zijn jeugd. Moonen was 23 jaar toen hij vertrok uit Rotterdam. Hij
had zich altijd een buitenbeentje gevoeld in de harde en eenvormige stad waarin
hij opgroeide. In Amsterdam bloeide hij op. Daar was plaats voor kunstenaars en
werd afwijkend gedrag getolereerd. Moonen ontdekte de herenliefde en genoot
ervan met volle teugen, hoewel hij er nooit exclusief voor heeft gekozen. Hij ging
inwonen bij een oudere man die goed bekend was met Gerard Reve, indertijd een
jonge Amsterdamse schrijver die zich niet goed raad wist met zijn stijgende roem.
Moonen liet Reve de ‘stukjes’ lezen die hij in die periode schreef. Later zei Reve
tegen Moonens partner: ‘Die jongen kan schrijven, maar hij zal nog heel wat mee
moeten maken.’
Dat deed Moonen in de daaropvolgende jaren, en hij deed er verslag van in zijn
stukjes, die in de loop der jaren uitgroeiden tot complete manuscripten. Hij stuurde
Zalf voor de dood naar uitgevers, maar het werd geweigerd op ‘kiesheidsgronden’.
Zijn officiële debuut maakte hij uiteindelijk in 1978 bij De Bezige Bij met
Stadsgerechten. Het is de eerste van een reeks autobiografische romans en
verhalenbundels, vol beschrijvingen van vluchtige seks met hoeren en toevallige
passanten, fantasieën over jongens-kontjes, een leven van eenzaamheid in goedkope
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hotels en achterbuurten. Prominente critici als Carel Peeters waren enthousiast,
Hans Warren en Maarten 't Hart werden bewonderaars. Jeroen Brouwers
daarentegen sprak zijn afschuw uit, en Aad Nuis noemde Moonen een hersenloos
proefkonijn van zijn eigen en andermans driften.
Moonen: ‘Ik weet niet wat ze bedoelen als ze mijn werk vies noemen. “Vies” is
een kwestie van persoonlijke opvattingen. Ik hoef geen verantwoording af te leggen
voor wat ik schrijf. Ik denk ook dat men zo reageert op mijn werk omdat het “vieze”
erin zo alledaags is, het wordt niet als iets uitzonderlijks beschreven. Voor romantiek
moeten ze niet bij mij zijn, romantiek is gezwijmel en gezwelg. Ik ben er ook wel
eens ingetrapt, maar dat is lang geleden. Het is een cliché maar volgens mij is het
waar: het leven is een pijpkaneel, ieder zuigt eraan en krijgt zijn deel.’ Moonen staat
op en imiteert met opgeheven armen een man die hij eens op het Damrak heeft
zien rondspringen terwijl hij het winkelend publiek toezong: ‘Het leven is van
hopsasa!’
Hij zakt weer terug in zijn stoel. ‘Veel mensen vinden mijn werk karikaturaal, maar
ik streef naar realisme. Het is in wezen één doorlopend dagboek. Wat ik beschrijf
kan absurd overkomen, maar dat komt omdat het leven nu eenmaal zo is.
Bijvoorbeeld
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in mijn verhaal “Fietsplezier” (uit Moonens meest recente bundel, het vorig jaar
verschenen Verbanning - EB) waarin ik na een val van mijn fiets een lange tocht
maak langs allerlei instanties. Een simpel incident met onverwachte gevolgen. Daar
is niets verzonnens aan. Het absurde in mijn verhalen is terloops, net als de humor.
Als je probeert geestig te zijn wordt het lollig. Bij Herman Brusselmans zie je dat
soms, het ligt er te dik bovenop.’

Eenzaat
Een opvallend kenmerk van Moonens werk is dat er nauwelijks in gesproken wordt
en nagedacht. Slechts de handelingen van de personages worden beschreven.
Moonen: ‘Ik noem het wel eens doofstommen-proza. Uit iemands gedrag blijkt wel
hoe hij denkt. Anders kan je beter een toneelstuk schrijven. Bovendien krijgen de
spaarzame dialogen zo een sterkere lading. Ik leg niet uit wat er gebeurt, ik redeneer
niet, ik laat alleen maar zien. Mensen verpesten heel veel met hun gelul, ze laten
laat zich veel te makkelijk afleiden. ‘Er zijn weinig glanspunten in een mensenleven,’
zei Jean Genet. Die momenten moet je niet laten verpesten door allerlei bijzaken.
Ik streef naar de intense beleving van het moment.
‘Daarom zit er veel seks in mijn boeken. Niets is volgens mij belangrijker. Vaak
is de seks in mijn boeken ontluisterend, en weinig romantisch, maar als het goed
gebeurt is het geweldig. Anderen kiezen voor het spirituele, maar ik beschouw dat
als slaafsheid. Gehoorzaamheid aan de massa.’
Moonens personages geven zich over aan hun driften, en hebben daar geen
enkel schuldgevoel over. Het heeft hem vanaf zijn debuut tot een omstreden figuur
gemaakt. Moonen: ‘Ik ben een eenzaat binnen de Nederlandse literatuur. En ik
schrijf ook voor enkelingen, niet voor families en zo. Maar dat geldt ook voor de
schrijvers die ik bewonder, zoals Céline en Beckett. Uiteindelijk werken de
controversen wel in je nadeel. Je wordt uitgekotst. Als ik ergens heb opgetreden
vragen ze me meestal geen tweede keer. Op scholen moeten ze me al helemaal
niet hebben. Maar het is goed zo, ik heb nooit uitverkoop gehouden. Er zijn genoeg
brave, overgesubsidieerde schrijvers die het veel te goed hebben. Ik schrijf voor
mijn literaire vriend Jan T, met wie ik veel correspondeer. Iedereen die me verder
leest is meegenomen.’

Moraal
Moonen staat op en loopt naar de boekenkast. Hij pakt er een boek uit met een
verzameling interviews. ‘Hier staat een interview in met Robert Loesberg (een bijna
vergeten, jong gestorven Rotterdamse schrijver van boeken vol cynisme en
mensenhaat - EB). Hij neemt zijn interviewster verschrikkelijk op de hak. Hij noemde
dat de Hitlermethode: eerst je gesprekspartner op zijn gemak stellen, en dan lelijke
dingen doen.’ Moonen zoekt een foto van Loesberg op. ‘Hij zag er altijd goed
verzorgd uit. Maar hij nam ze allemaal in de maling.’
Loesberg is een van de zeer weinigen in de Nederlandse literatuur voor wie
Moonen een blijvende waardering heeft. Even komt nog Gerard Reve ter sprake.
Ook iemand die ooit de burgerman tegen zich in het harnas joeg, en de schrijver
van een paar schitterende boeken. Maar Reve heeft zich tot het geloof bekeerd en
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is volgens Moonen steeds meer een parodie op zichzelf geworden. En een
zeden-prediker bovendien, hoe tegenstrijdig Reve daar ook in is.
Zover zal het bij Moonen niet komen. ‘Ik ben geen moralist, maar ook geen
anti-moralist. Ik heb niks met de moraal te maken, want die is opgedragen. Het leidt
alleen maar tot hypocrisie. Al zal ik niet zo ver gaan als De Sade, die zegt: hoe
slechter je bent, hoe beter het je vergaat. Als ik er al een moraal op na houd, is dat
een heel eenvoudige: niemand mag minder van mij worden, maar ik ook niet van
een ander.
‘Als mensen in verwarring raken door mijn boeken, betekent dat dat ze zich bewust
worden van hun eigen leugens. Ze zijn allemaal bezig met waar ik over schrijf, maar
ze houden een schone schijn op. Men kan van alles over mijn werk beweren, maar
ik zeg waar het op staat. Ik kan niet liegen, daar heb ik altijd een afkeer van gehad.
Mensen willen geen boeken lezen die ze met hun eigen schijnwereld confronteert.
Er hangt een deken van leugens en bedrog over de wereld.’
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aforismen

Kunst gaat over eenlingen, cultuur over de massa.
Volgend jaar mogen autochtone schrijvers weer de boekenweek domineren. Het
thema: schrijven tussen 160 culturen.
Een lieveheersbeestje is een kruising tussen God, een tor en mooi weer.
Het Verenigd Europa is net zoiets als de dood, God en zwarte gaten. Het bevindt
zich in een dimensie waarvan we niets weten, niet eens of die echt bestaat.
Poëzie-uitgever: de ware dichter herken je aan zijn dromen over royalty's.
Sinds wanneer heeft vee een mond?
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De aforismen op de cover en op de portretfoto's in dit nummer zijn eveneens
geschreven door Kees Versteeg.
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geen daden maar woorden tournee
best-of editie van Passionate's festival voor de nieuwe letteren, 10 maart
Stadsschouwburg, Utrecht

Esther Gerritsen

Dwaalspoor

Simon Vinkenoog

Eefje Wentelteefje poppenkast
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Raoul Goudvis

Joost Zwagerman

Ingmar Heytze

dj Solex

fotografie: Lennaert Ruinen
Rectificatie: in het maart-april nummer is de naam van de fotograaf Lennaert Ruinen
abusievelijk weggevallen op de fotopagina over culturele talkshow The Grapevine.
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over de medewerkers
Walter van den Berg (1970) woont sinds zijn negende in Amsterdam. Hij is
vakkenvuller geweest, fietskoerier, heeft post gesorteerd, gewerkt als graveur, en
is nu programmeur. Dit is zijn eerste publicatie is een literair tijdschrift.
Daniël Dee (1975) is dichter. Hij publiceerde o.a. gedichten in Nymph, Passionate,
Tzum en diverse bloemlezingen. Hij heeft vele voordrachten gehouden, o.a.:
Lowlands, Poetry International en de Wintertuin. Dit schooljaar werd hij benoemd
tot huisdichter van de rijksuniversiteit Groningen, een uniek mondiaal gegeven. In
november 2001 zal er bij uitgeverij Passage een bloemlezing verschijnen met de
eerste generatie dichters van de 21ste eeuw, samengesteld en ingeleid door Daniël
Dee.
Mathijs Deen (1962) geeft om het schrijven te financieren schrijflessen aan
rijksambtenaren en verzekeringsagenten. Zijn roman Moeder Doen (1997) ontlokte
het Agrarisch Dagblad de eerste literaire kritiek uit zijn geschiedenis. Verder
publiceerde hij Onverrichter zake (1997), Zo meteen werken (1997), Dromen worden
waar (1999) en Drie dagen wenen voor twee personen (1999).
Robert Dorsman (1955) vertaalt Engels- en Afrikaanstalige literatuur uit Zuid-Afrika.
Voor dit nummer vertaalde hij de gedichten van Henning Jonathan Pieterse. Hij
stelde voor uitgeverij Atlas bloemlezingen samen uit het werk van Antjie Krog (Om
te kan asemhaal) en Wilma Stockenström (Vir die bysiende leser/Voor de bijziende
lezer). Met Adriaan van Dis koos hij honderd gedichten in het Afrikaans voor de
uitgave O wye en droewe land (Meulenhoff 1999). Momenteel vertaalt hij de nieuwste
roman van Etienne van Heerden, Die swye van Mario Salviati (Het zwijgen van
Mario Salviati). Dorsman is recensent voor het dagblad Trouw.
Ed van Eeden (1957) debuteerde in 1999 met de roman De vogelspin (uitgeverij
Nijgh & Van Ditmar). Hij is de auteur van twee politieromans, Dossier jeugdbende
(De Fontein, 2000) en het in maart verschenen Dossier gifmoord. Dit najaar zal zijn
roman Liefste litteken uitkomen. Behalve schrijver is Van Eeden vertaler (van onder
meer John Updike en Amin Maalouf) en journalist (onder meer voor Het Parool).
Yusef el Halal (1978) is geboren in Bouznika, Marokko, en op zijn derde met zijn
familie naar Rotterdam gekomen. Hij studeert er Economie aan de Erasmus
Universiteit. Onlangs won hij met zijn verhaal ‘Man zoekt vrouw om hem gelukkig
te maken’ (zie p. 10) de tweede editie van de schrijfwedstrijd voor jongeren Write
Now! Dit is zijn debuut in een literair tijdschrift.
Maaike Hartjes (1972) is striptekenaar. Ze is afgestudeerd in Illustratieve Vormgeving
op de kunstacademie te Utrecht. Ze publiceerde enkele kleine stripboekjes die
allemaal Maaikes dagboekje heten. Ze heeft een vaste strip in cult-stripblad Zone
5300, en sinds een half jaar tekent ze een wekelijkse strip-column voor de Viva.
Binnenkort verschijnt bij Oog&Blik en de Harmonie Maaikes GROTE dagboekje,
een boek over de tijd na haar afstuderen en de oorlog in voormalig Joegoslavië.
Verder verdient ze haar brood met illustraties, sneltekenen en stripscenario's
schrijven.
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Hilde Meeus (1980) studeert moderne letterkunde in Groningen. Zij publiceerde
het verhaal ‘Inkijk’ in de verhalenbundel Horizon (uitgeverij Noordboek, Groningen,
2000). Tevens publiceerde zij tekeningen en foto's in het literaire tijdschrift Krakatau.
Na haar huidige studie zal zij de kunstacademie gaan volgen. Inmiddels staan zowel
de kunstacademie van Arnhem als van Groningen om haar aanwezigheid te springen.
Jeroen Overduin (1975) probeert een baard te groeien, zodat hij niet langer op
Arnon Grunberg lijkt. Overduin schrijft uit verlangen naar begrip. Een knuffel. Daarom
zal hij wel nooit succesvol worden als mens. Maar ook geen alcoholist. Of
bioresonantie-therapeut.
Henning Jonathan Pieterse (1960) werd in Nederland (Wageningen) geboren,
vertrok op jeugdige leeftijd naar Zuid-Afrika, waar hij onder meer taalkunde studeerde.
Hij debuteerde in 1989 met de dichtbundel Alruin. Hij schreef tal van recensies op
velerlei kunstterreinen. Pieterse speelt piano, klarinet en didgeridoo. Hij is
hoofdredacteur van het Tydskrif vir Letterkunde. In 2000 verscheen zijn tweede
bundel onder de titel Bloubaard. Pieterse zal optreden op Poetry International 2001,
in juni te Rotterdam.
Qst. (1981) is een humoristische onvriendelijke jonge man. Hij heeft de gave om
zo te schrijven dat zijn woorden bij mensen regelrecht het verkeerde keelgat
inschieten en in hun borst uiteenspatten als dumdumkogels. En dat doet pijn. Hij is
bezig met een boek, Onlosmakelijk verbonden. Het gaat over een onuitstaanbare
klootzak, dus ja, het is autobiografisch.
Mustafa Stitou (1974) is dichter. Hij publiceerde twee dichtbundels Mijn vormen
(1994) en Mijn gedichten (1998). Momenteel werkt hij aan een derde bundel, die
misschien Zweden gaat heten.
Kees Versteeg (1959) verzorgt al jaren een aforismenrubriek in Passionate. Hij is
sinds kort een actieve deelnemer aan allerlei forums op Internet.
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oude nummers
Oude nummers van Passionate kunt u bestellen bij Stichting Passionate, telefoon
010 276 26 26. Prijs per nummer fl.13,20 (incl. verzendkosten). Hiernaast informatie
over de twee meest recente nummers, informatie over oudere nummers op
bovenstaand telefoonnummer.
jaargang 08 | nummer 01 | januari/februari 2001

Weldon Kees Corner: nieuwe vertalingen van Weldon Kees door J. Eijkelboom,
biografisch artikel door Richard Dekker, Analyse van Kees' poëzie door Peter
Swanborn, J. Bernlef over Kees als jazzmuzikant, en poëzie van Ronald Ohlsen en
Henk Houthoff. Verder Menno Wigman, Jeroen Mettes, Suzanne Brink en Yorgos
Dalman.
jaargang 08 | nummer 02 | maart/april 2001

David Kleijwegt over de teksten van dance en Underworld, poëzie van HoneTuwhare,
voorpublicatie roman Thomas van Aalten, M.L. Lee, Ed van Eeden, Kees Klok, Thijs
Kramer, Kees Versteeg, Christina Vreeswijk, Johan Haspers de Man.

aanbieding voor 28 gulden tot 1 maart 2002
Abonneer u nu op Passionate en zend onderstaande abonneerstrook naar:
Stichting Passionate,
Postbus 25264, 3001 HG Rotterdam
naam
__________
straat
__________
postcode/plaats
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__________
bank/gironummer
__________
handtekening

verkooppunten
Amsterdam
Boekhandel Athenaeum / Spui 14-16
Boekhandel Perdu / Kloveniersburgwal 86
Scheltema, Holkema Vermeulen / Koningsplein 20
Arnhem
Hijman Boeken / Grote Oord 15
Delft
De Boekelier/Wijnhaven 9
Den Bosch
Boekhandel Adr. Heinen / Kerkstraat 27
Eindhoven
Piere Wristers / Beemdstraat 2
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 17
BELGIË
Antwerpen
International Magazine Store / Meir 125
International Magazine Store/ Melkmarkt 17
Leuven
International Magazine Store / Diestsestraat 115
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in het volgende nummer
dossier moderne geschiedenis
‘Naoorlogse kunstenaars hebben altijd gebrek aan thematiek’ (Armando). Door
welke recente historische gebeurtenissen is de jongste generatie schrijvers dan
gevormd? En wat lezen wij daarvan terug in hun verhalen en gedichten? Het Dossier
Moderne Geschiedenis geeft antwoord op deze en andere vragen, zoals:
- Waar zijn de chroniqueurs van deze tijd?
- Wat hebben Jaap Scholten, Arjan Witte en Serge van Duijnhoven op hun lever?
- Wat zijn dat voor enge luchtjes uit de pijp van Harry Mulisch?
met bijdragen van Manon Uphoff, Rob van Erkelens, Tommy Wieringa, Arnold
Jansen op de Haar, Machteld van der Gaag, Steven Verhelst en gastredacteur
Ronald Ohlsen
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[nummer 4]
in den beginne
Ronald Ohlsen
In de eerste helft van de jaren negentig was ik campinghost op een reuzencamping
in de buurt van Venetië. Ik werkte voor een Engels bedrijf dat op allerlei plekken in
Europa tenten en caravans plaatste. Mijn collega's en ik verdienden achthonderd
gulden per maand. Als extraatjes kregen we een tent om in te slapen en gas om op
te koken. We moesten de gasten inen uitchecken, kaartjes verkopen voor excursies
en barbecues, tenten en caravans schoonmaken, babysitten, grasmaaien, sloten
graven, slangen vangen, kiezen trekken en dat vierentwintig uur per dag want daar
werden we voor betaald. Eens per week kwam de regiomanager controleren of we
ons best nog wel deden. Je zag hem verder nooit. Zijn zwarte BMW was voorzien
van donkere beglazing. Als hij ons iets wilde zeggen draaide hij een raampje op
een kier. Hij rookte sigaren, merkte je dan. Hij was een baas zoals bazen toen bazen
konden zijn.
Ik had enkele maanden eerder een academische studie afgerond in Groningen
en dus was ik op de vlucht. In die dagen stonden er op het behalen van een
universitaire bul nog geduchte straffen: overhoringen door anderstalige of
doofstomme baliemedewerkers die bij elke confrontatie opnieuw en detail je
gegevens vanaf de peuterschool wilden invoeren in het systeem, sollicitatietrainingen
door herintredende huisvrouwen die je moesten leren hoe een brief te schrijven en
een gesprek te voeren, omscholing tot conciërge, buschauffeur of, toen ook al, iets
in de IT en tewerkstelling tenslotte bij bedrijven tegen een vergoeding van enkel de
belofte dat daar iets uit voort zou komen in een mooie maar o zo verre toekomst.
Het was een dolle boel. Veel mensen raakten in verwarring, maar ik niet, want ik
zag de tekenen des tijds doordat ik op de middelbare school van een wiskundedocent
die toen hippie was dat boek van Marx te leen had gekregen. Ik had het gelezen
en dat kwam nu van pas. Ecce homo, dacht ik, de ouden willen hun privileges
behouden en de jonkies moeten bloeden. Kortom: de dijken stonden op doorbreken,
je kon je maar beter uit de voeten maken.
Mijn collega's waren een voormalig bankemployee uit Rotterdam met burn
out-verschijnselen, een ex-secretaresse uit Wenen die last had gekregen van RSI
in haar linkerbovenbeen en een communicatiedeskundige uit Keulen die verliefd
was geworden op de vrouw van haar baas. Ook zij waren op de vlucht, en net als
ik ouder dan twintig en jonger dan dertig en niet van plan om ooit iets te worden in
de reisindustrie, maar desalniettemin veelal vrolijk, want het regende bijna nooit en
niemand vroeg van ons het onmogelijke.
Het waren fantastische tijden. Nooit voelde ik mezelf ontplooider en totaler free
dan daar. Oude hippie-idealen maakte ik waar. Alle grote en kleine verant-
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woordelijkheden die ik ooit dacht te hebben gekregen bleken ijdel als kikkerdril in
een droogstaande sloot. En toen gebeurde er iets. Ik zat op het strand bij een
kampvuur een fles wijn leeg te drinken. Naast me zat een backpack-meisje met
lange wimpers en 112 zomersproeten op en rond haar neus. ‘Hé, ho,’ riep ik, ‘who
are you?’ Zij lachen. Ik lachen. Ze vertelde me haar naam en ook dat ze uit Canada
kwam en al meer dan een jaar door Europa backpackte. Ik legde uit dat ik op de
vlucht was en zo'n bizar uniform droeg omdat ik me had aangemeld bij het toeristisch
vreemdelingenlegioen. Zij lachen. Ik lachen. Ze bleef de rest van de avond bij me
en ook de daaropvolgende nacht en we lachten wat af, maar dat is niet waar het
hier nu om gaat. Toen ik de volgende ochtend wakker werd, was het backpack-meisje
al verdwenen. Zonder een spoor, dacht ik aanvankelijk, en ik viel weer even in slaap.
Bij de tweede keer wakker worden voelde ik dat er iets zwaars op mijn voeten rustte.
Ik ging rechtop zitten en zag dat er een boek aan het voeteneinde lag. Ik trok het
naar me toe en las de titel: Generation X. De schrijver heette Douglas Coupland.
Lief, dacht ik, ze heeft een cadeautje achtergelaten. Ik stond op om aan het werk
te gaan.
De dag daarna was ik vrij. Ik besloot naar Verona af te reizen. Ik moest de stad
van Romeo en Julia maar eens gaan bekijken. In de tas met broodjes kaas en ham
en twee plastic flessen met water zat ook dat boek van die Coupland. Ik begon erin
te lezen in de bus die me naar het treinstation van Venetië zou brengen. Deze
schudde als een bolderkar op houten wielen, zodat dat ik me met moeite op de
regels kon concentreren. Maar wat ik las leek zo op een verhaal dat ik al kende, dat
ik mijn ogen er nauwelijks vanaf kon houden. Ik keek naar buiten. Ongeveer een
kwartier was ik onderweg. De bus reed nog steeds over de Via Fausta op Lido di
Jesolo. Fuck Verona, dacht ik en ik drukte resoluut op het stopknopje. Vijf minuten
later zat ik aan het strand in de schaduw van een duin met Generation X op schoot.
Ik las die dag het boek tweemaal uit. Ineens begreep ik dat het mij ook in Italië
uiteindelijk niet zou lukken om te ontsnappen aan de onzichtbare wurgvingers van
mijn grote boze toekomstvrees. Die waren niet Hollands. Die waren wereldwijd
aanwezig. 's Avonds, terug op de camping, schreef ik voor het eerst in die periode
een paar brieven naar Nederland, waarin ik aankondigde dat ik binnen afzienbare
tijd terugkomen zou.
Bijna tien jaar later richtte ik in Groningen het Schrijflaboratorium op. (In het
schrijflab komen RuG-studenten eens in de twee weken bijeen om de verhalen die
ze schrijven met elkaar te bespreken.) De laboranten maakten onder meer een
reeks verhalen waarin de recente geschiedenis een rol speelt; literair proza over
gebeurtenissen die in het collectieve geheugen van na de sixties van invloed bleken
te zijn. In Utrecht, na afloop van de boekpresentatie van mijn tweede roman, raakte
ik in gesprek met Richard Dekker. Hij was zeer geïnteresseerd in ons
laboratoriumexperiment. Echt iets voor Passionate, meende hij. Ik werd uitgenodigd
om als gastredacteur aan te schuiven bij een redactievergadering. Onderwerpen
werden op een rijtje gezet, namenlijsten werden opgesteld en taken werden verdeeld.
Het resultaat ligt hier voor u.
In dit nummer zijn opgenomen artikelen van Rob van Erkelens en Erik Brus over
hedendaagse Nederlandstalige chroniqueurs en geschiedschrijvers van de toekomst.
Daarnaast: poëzie met daarin een gezonde dosis geëngageerde woede van T.D.
Wieringa, Arnold Jansen op de Haar en Manon Uphoff. Speciaal voor de gelegenheid
maakte Peter de Wit drie Sigmunds. Verhalen zijn er van Steven Verhelst over het
einde van de Amerikaanse droom in een razende transatlantische stijl en van
Valentijn van't Riet over het einde van de socialistische mythe op een Oost-Europees
aandoende absurdistische manier. Jaap Scholten, Jan Roelof van der Spoel, Arjan
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Witte en Serge van Duijnhoven tenslotte werden geïnterviewd over de historische
gebeurtenissen die in hun werk een rol spelen.
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Rob van Erkelens
Op de huid van de tijd
tijdgeest in de jongste Nederlandse literatuur
In 1969 vroeg het tijdschrift Writer's Digest Vladimir Nabokov om een tekst over
engagement in de literatuur. De grote schrijver antwoordde: ‘Geachte heer, mijn
antwoord op uw vraag “Heeft de schrijver een maatschappelijke
verantwoordelijkheid?” luidt: NEE.’
Dat is duidelijk.
Ook in 1939 zal zo'n brief zijn verstuurd. Ook in 1869. En tussen 1969 en nu nog
wel vaker. De vraag is zo oud als de literatuur zelf, en het is niet te hopen dat het
probleem - dat van de verhouding van de kunstenaar tot de contemporaine realiteit
- ooit zal worden opgelost. Het is een van die kwesties die literatuur zo fascinerend
maken.
De vraag dient zich in verschillende vormen aan. WatWriter's Digest
‘maatschappelijke verantwoordelijkheid’ noemde, heette tien jaar later misschien
‘engagement’. Terwijl de literatuur haar eigen geschiedenis schrijft - als een
draaideur, als een nietzscheaanse kringloop, als een familie, waarbij de zoon
rebelleert tegen de vader door de visies van de grootvader te herwaarderen - deint
de engagementvraag in een sinusbeweging mee op de golven van de mode. Het
is vooral in bepaalde periodes dat het werkelijk een issue is, boeiend en krachtig
en problematisch genoeg om een debat los te maken. Er zijn (blijkbaar) tijden waarin
engagement of maatschappelijke betrokkenheid minder tot de verbeelding spreekt,
of minder erg wordt gemist. Want het is altijd in een negatieve vorm dat het probleem
aan de orde wordt gesteld. Ik heb althans nooit gezien dat het publiek vroeg om
minder engagement in de literatuur.

Kopieerkunst van het dagelijks leven
Het is niet vreemd dat de laatste jaren vaak wordt gewezen op het gebrek aan
maatschappelijke belangstelling van Nederlandse schrijvers, met name jonge
schrijvers. Er zijn er niet veel die in hun boeken verder kijken dan de eigen navel.
Jonge auteurs lijken in deze tijd een terugtrekkende beweging te hebben gemaakt,
zich te hebben verschanst achter de muren van het privé-leven en zich voornamelijk
bezig te houden met de veilige wereld van alledaagse beslommeringen.
In een debatje op het Podium van Trouw deelden enkele jonge en oude lezers
hun gevoelens en ergernissen over de schrijvende jeugd van tegenwoordig. Ergernis:
‘Ga een willekeurige boekwinkel binnen en bekijk de producten van de laatste
decennia. Cabaretiers, tv-sterren, geflipte politici en velen die menen dat hun doen
en laten in dit aardse tranendal zo interessant is dat ze het over straat moeten gooien
zodat zij onze geest kunnen prikkelen en wij aan het denken gezet worden. Maar
niets is minder waar! Al bladerend stop ik meestal na drie bladzijden en is er in het
geheel geen motivatie meer om verder te lezen om te vernemen hoe mooi het
tweede huis van de schrijver is in de Dordogne en hoe vriendelijk en onbaatzuchtig
de boeren daar zijn die zijn/haar woning in de winter in de gaten willen houden.
Deze “kopieerkunst van het dagelijkse leven” interesseert mij niet. Het zal dan ook
nog heel lang duren voordat de Nobelprijs voor literatuur ooit nog eens aan een
Nederlander zal worden uitgereikt. Maar (...) er zullen weer schrijvers
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tegen de modderstroom op durven zwemmen en elkaar uit de polderklei trekken
om producten te gaan maken die nog door vele generaties gelezen en herlezen
zullen worden omdat daardoor hun geest geprikkeld werd en zij tot denken aangezet
werden.’
De klager van hierboven heeft wel een beetje gelijk. Terwijl er de afgelopen jaren
meer jonge schrijvers hebben gedebuteerd dan ooit, lijken hun boeken veelal van
hetzelfde navelstaarderige soort.

bildungsromans
Waar het is begonnen, is niet te zeggen, maar duidelijk is dat de jonge schrijvers
van nu de ramen dicht hebben gedaan en de wereld buitengesloten. Een willekeurige
greep uit de boekenproductie van het laatste jaar bewijst dat. Auteurs als Janneke
Jonkman, Désanne van Brederode, Floor Haakman, Ronald Giphart, Russell Artus,
Marieke Groen, Adriaan Jaeggi, Josien Laurier, Stephan Enter, Oscar van den
Boogaard en Manon Uphoff - om er maar enkele te noemen - maken zich
voornamelijk druk om het eigen zielenleven en de meer of minder turbulente
gebeurtenissen in de emotiehuishouding. De liefde, altijd de liefde. Of de afwezigheid
daarvan, of het teloorgaan ervan, of het verlangen naar liefde. De eigen jeugd, de
eigen puberteit, de eigen adolescentie... Het aantal variaties is eindeloos, maar het
thema blijft onverwoestbaar hetzelfde: me, myself and I. Dat kan natuurlijk prachtige
literatuur opleveren, maar vaker wordt de lezer bekropen door een onmiskenbaar
gevoel van beklemming; de leeservaring wordt claustrofobisch. Dat doet verlangen
naar open ramen, naar tocht, naar geluiden van de straat, of uit de polder desnoods.
Dat doet vragen om een decor groter dan de badkamer van de hoofdpersoon, waar
hij zijn eerste orgasmetje beleeft.
Veel romans van jonge schrijvers van nu zijn Bildungsromans, waarin omstandig
het groter worden van een - vaak veel op de auteur lijkende - jongeling wordt
beschreven. Zijn of haar groei naar de volwassenheid, zijn of haar strijd om overeind
te blijven in de grote wereld waar alles echt is en niets meer zorgeloos. Misschien
is dat niet voor niets: net zoals het kind op een goede dag zijn besloten,
overzichtelijke en veilige universum dient te verlaten om, angstig, de grote,
bedreigende en chaotische wereld van de volwassenheid te betreden, zo weet ook
de jonge schrijver dat hij of zij ooit het domein van het eigen leven achter zich moet
laten en, moedig maar onzeker, de echte wereld in moet gaan en die een plaats
dient te geven in de roman. Want ooit gaan de ramen open, en waait de werkelijkheid
naar binnen. De gordijnen wapperen, de schrijver kijkt op, en ziet de kleuren van
de buitenwereld, ruikt de geuren en hoort de geluiden van een realiteit, die in al
haar onoverzichtelijkheid en dreiging te fascinerend is om buiten de literatuur te
laten.

Max Havelaar
De Nederlandse literatuur heeft niet echt een glorieuze geschiedenis waar het
engagement of maatschappelijke betrokkenheid betreft. De contemporaine realiteit
heeft altijd een bescheiden plaats ingenomen in het werk van onze schrijvers. (In
tegenstelling tot andere Europese landen, waar politiek en literatuur beter met elkaar
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lijken te kunnen samengaan.) Niet voor niets zullen negen van de tien mensen als
voorbeeld van een ‘geëngageerde’ Nederlandse roman Max Havelaar noemen, van
zo'n tweehonderd jaar geleden. Dat Louis Paul Boon zijn, Vlaamse, realiteit tot
onderwerp van enkele magistrale boeken maakte, bevestigt slechts de regel.
Engagement is natuurlijk iets anders dan interesse voor de contemporaine realiteit.
Maar ook dat laatste lijkt te ontbreken in de jongste Nederlandse literatuur. Er is in
de laatste jaren niet of nauwelijks iemand aan te wijzen die ‘chroniqueur’ genoemd
zou kunnen worden. Waar A.F.Th. van der Heijden tot ‘chroniqueur van de jaren
tachtig’ is uitgeroepen, blijven de jaren negentig vooralsnog verstoken van een
schrijver die zijn of haar tijdperk eens en voor altijd vastlegt door het een plaats te
geven in fictie. Alleen Serge van Duijnhoven heeft een geslaagde poging in die
richting gedaan. Met name de sleutelroman Dichters dansen niet was een treffende
evocatie van de tijdgeest van de jaren negentig.
De jaren negentig van de vorige eeuw zijn natuurlijk niet onbeschreven gebleven.
Er werden genoeg boeken gepubliceerd waarin de alledaagse werkelijkheid wél
een belangrijke rol speelde, en die elk, en zeker met elkaar, een helder beeld geven
van een tijdperk. Hoe persoonlijk gekleurd ook, de verhalen van (onder vele anderen)
Arjan Witte, Tommy Wieringa, René Huigen, Martin Bril, Dirk van Weelden, Jaap
Scholten, Joost Zwagerman, Hermine Landvreugd en - vooral - Belgen als Tom
Lanoye, Paul Mennes, Peter Verhelst en Jeroen Olyslaegers zijn geschreven op
de huid van de tijd, zoals dat mooi en dichterlijk heet.
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Literatuur is heus wel geschikt voor het beschrijven verbeelden,
registreren en documenteren van iets vaags en ondefinieerbaars als
een tijdgeest.

leeghoofdigheid
Literatuur is daartoe in staat, misschien beter nog dan de andere kunsten: een
tijdsbeeld te geven, een uitsnede uit de werkelijkheid, hoe persoonlijk ook, en hoe
gekleurd ook, waarin de actuele maatschappelijke ontwikkelingen het decor vormen
van willekeurig welke verhalen. Geen schrijver bestaat buiten de wereld, en geen
schrijversleven is los te zien van de contemporaine realiteit. Wie, zoals veel jonge
auteurs, over zichzelf schrijft - in gefictionaliseerde vorm of anderszins - ontkomt er
dus niet aan te schrijven over zijn of haar wereld. De schrijver hoeft zichzelf niet
meteen tot ‘chroniqueur’ te bombarderen, maar we mogen toch wel van hem of haar
verlangen dat hij of zij verder kijkt dan de neus lang en de navel diep is. Dat op z'n
minst de huid van de tijd wordt gestreeld.
Literatuur is heus wel geschikt voor het beschrijven, verbeelden, registreren en
documenteren van iets vaags en ondefinieerbaars als een tijdgeest. Ook al slagen
de media er in deze tijd in de hele wereld in no time bij ons thuis te brengen, en elke
gebeurtenis uit en te na te coveren, literatuur kan altijd meer dan dat. Meer dan
verslag doen. Ook interpreteren, vergelijken en vooruitkijken. De boeken van jonge
auteurs van de laatste jaren lijken erop te wijzen dat het probleem niet zozeer is dat
de werkelijkheid zich niet wil laten vangen in een roman, maar dat de schrijver
helemaal niet wil dat de werkelijkheid in zijn roman wordt verbeeld. Want er zijn
belangrijker en interessanter dingen te vertellen.
Het probleem kan dus net andersom liggen. Ik bedoel, het kan de schuld van de
werkelijkheid zijn, en niet van de schrijvers, dat literatuur en de contemporaine
realiteit zo slecht samengaan. Want hoe je het ook wendt of keert, de werkelijkheid
moet wel iets te bieden hebben wil ze worden verheven tot fictie. Zoals we van een
liefde willen dat ze uitzonderlijk is voor we er een verhaal van maken, zo eisen we
ook van de wereld om ons heen dat ze iets opmerkelijks te bieden heeft voor we
haar serieus nemen als onderwerp voor onze boeken. Misschien moet de
werkelijkheid dus maar de schuld krijgen van het - relatieve - gebrek aan harde
realiteit in onze letterkunde.
In datzelfde Trouw-debat had een deelnemer wel een verklaring voor de
‘leeghoofdigheid’ van jonge Nederlandse schrijvers: ‘De tijdgeest is leeghoofdig,
Consumentisme en liberalisme vieren hoogtij. Voor een schrijver is het moeilijk om
tegenwoordig nog met iets nieuws te komen. Maar ook omdat bijna alles al een keer
ge-/bedacht of geschreven is. Originele thema's zijn er bijna niet meer. Maar
schrijvers “an sich” zijn geen leeghoofden, vergeleken met de SBS6- en
RTL4-massa.’
Een volgende verklaring: ‘De essentie van een literair werk is een idee of een
protest. Waartegen moet de hedendaagse schrijver ageren? We hebben het
economisch goed, de Koude Oorlog is voorbij... Het moet eerst weer eens slecht
met ons gaan, dan pas zal deze eeuw weer betrokken auteurs opleveren.’
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terugtrekkende beweging
Het moet eerst weer slecht met ons gaan... Het is wat gechargeerd gesteld, maar
dat idee is vaker te horen. Maar het is een ridicule gedachte dat alleen extreme
gebeurtenissen de belangstelling voor de maatschappelijke werkelijkheid kunnen
opwekken. Deze tijd is interessant genoeg om over te schrijven, ook zonder oorlog,
koud of warm, dichtbij of ver weg. Dit is een tijd van verandering, van ontwikkeling
in de hoogste versnelling. De mens staat vol twijfel op de drempel van een nieuwe
tijd, een tijd die hij nog niet eens kan beschrijven omdat de oude begrippen lijken
te hebben afgedaan.
Er is in korte tijd veel veranderd. In tegenstelling tot enkele decennia geleden zijn
wij, mensen in de nadagen van een postmoderne wereld, ervan doordrongen dat
er geen waarheid bestaat, dat de grote verhalen zijn verdwenen, dat ideologieën
niets meer voorstellen, et cetera. Jarenlang hebben we die negatieve axioma's
aangehoord, zo lang dat we ze
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bijna gingen geloven. De werkelijkheid is onkenbaar, en niet te bevatten, omdat er
zoveel werkelijkheden zijn als er subjecten, individuen zijn. Wat heeft het dan nog
voor zin een werkelijkheid te gaan beschrijven, als die toch niet meer is dan een
particuliere?
Leven en dood, ziekte en gezondheid, natuur en cultuur, namaak en authenticiteit,
lichaam en geest - overal zijn de oude zekerheden gaan wankelen onder invloed
van, vooral, de voortschrijdende technologische vooruitgang. Het postmoderne
twijfelen heeft ons murw gemaakt. Daarom is het ook niet vreemd dat jonge
hedendaagse schrijvers duidelijk een poging doen daar afstand van te nemen. Zij
maken een terugtrekkende beweging, en keren terug naar het begin van alles, de
basis van het leven: de kleine wereld waarin het ik rondloopt. Om die vervolgens te
gaan onderzoeken. Want daar moeten in eerste instantie de antwoorden worden
gezocht op de vragen die deze tijd oproept.

jaren tachtig
Het lijkt een natuurwet dat het eerste boek van een jonge schrijver overloopt van
de navelstaarderij. Dat lijkt onvermijdelijk: pas na het debuut kan of wil de schrijver
afstand nemen van het autobiografische en als het ware boven de fictie gaan staan.
Het eerste boek, daar moet alles in. Alles wat al die jaren - vanaf de puberteit vaak
- heeft geborreld en gebruist in het bewogen innerlijk van de jonge auteur.
Dat is niet erg. Maar er komt een tweede boek. En de wereld is groter dan de
eigen navel.
A.F.Th. van der Heijden werd en wordt niet voor niets de chroniqueur van de jaren
tachtig genoemd vanwege de boeken die kwamen na zijn (introverte) debuut, dat
hij nota bene nog onder een andere naam publiceerde. Na een paar jaar verruimde
hij zijn blik, en wilde hij met zijn romancyclus De tandeloze tijd nadrukkelijk de wereld
van de jaren tachtig beschrijven, of preciezer: het Nederland van de jaren tachtig,
het land van doem, van rellen, van krakers, van punk en Koude Oorlog. Zijn
personages nemen actief deel aan de gebeurtenissen die de nieuwsbulletins haalden.
Ze luisteren naar de muziek die we in die tijd kochten, ze dansen bij de bands waar
wij zelf ook naartoe gingen. (Dat Van der Heijden er in zijn enthousiasme soms een
beetje naast zit, en zijn personages een vrolijk dansje laat uitvoeren op de muziek
van Joy Division vergeven we hem voor het gemak.) Zijn uitgangspunt is goed, en
helder: je leeft niet alleen, en je wordt net zo goed gevormd door de wereld om je
heen als door jezelf. Je omgeving speelt net zo'n vormende rol als je genetische
aanleg. En dus is de wereld een interessante en belangrijke plek, die in de roman
thuishoort.
Als het gaat over het probleem van de afwezige werkelijkheid in de boeken van
onze tijd, kunnen we ons ook afvragen of dat niet aan de schrijver ligt maar aan de
werkelijkheid. Leent die zich er wel voor om gechroniqueerd te worden? Is deze tijd
wel te vatten in boeken, in zinnen, in woorden? Is de wereld van nu, met andere
woorden, voor iemand van jonge leeftijd nog wel een grijpbare realiteit?
De afwezigheid van maatschappelijke realiteit in het werk van jonge schrijvers is
in zekere zin ook een beschrijving van de tijdgeest: dit is nu eenmaal een tijd waarin
Grote Gebeurtenissen zijn teruggebracht tot de verloving van onze kroonprins of
een ontsporende trein. De val van de Berlijnse Muur in 1989 is voor velen de laatste
stuiptrekking geweest van de Grote Geschiedenis; sindsdien leven we in een Kleine
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Geschiedenis. Zo bezien vormen de boeken van jonge schrijvers van vandaag een
prachtige verbeelding van een tijd zonder schokkende verschuivingen. Een periode
van kalmte in de historie. Het is een beetje alsof we in deze jaren staren naar de
navel van de geschiedenis.

opwinding
Dat deze tijd desalniettemin boeiend genoeg is om over te schrijven, bewijst Thomas
van Aalten. In zijn tweede roman Tupelo, dit voorjaar verschenen, doet hij een poging
zijn tijd, deze tijd, in beelden en woorden te vangen. Net als in zijn eerste boek
Sneeuwbeeld beschrijft Van Aalten het ontregelde en ontregelende leven van een
jonge man aan het einde van de twintigste eeuw. Dit is de wereld van de
oppervlakkigheid, van het snelle amusement, van buitenkant, buitenkant, buitenkant.
De hoofdpersoon van Tupelo, Victor, woont in de stad maar keert voor enige tijd
terug naar het dorp waar hij is opgegroeid. Die confrontatie met zijn verleden ontregelt
hem, en hij lijkt zijn houvast kwijt te raken in een wereld die hij sowieso als instabiel
ervaart.
De realiteit die Thomas van Aalten beschrijft, de huidige realiteit, is de wereld van
de nieuwbouwwijk, van de slaapstad. Het is een eindeloos Vinex-land, waar iedereen
in woont, en dat iedereen herkent. ‘Het is zo'n uitgesponnen zomeravond waar geen
einde aan komt. Het wil maar niet donker worden. We rijden

Passionate. Jaargang 8

10
Het is een beetje alsof we in deze jaren staren naar de navel van de
geschiedenis.

Thomas van Aalten foto Rachel de Joode

in de bebouwde kom van een shitdorp waar een buurtfeest gehouden wordt. We
moeten twee dozen met petten afleveren voor een stel buurtkinderen. De geur van
geroosterd vlees en warm asfalt hangt in de lucht. We moeten bij de Blokwijk zijn,
maar we rijden al een kwartier rond zonder een Blokwijk te zien. Ik vraag de weg
aan een vrouw met een kinderwagen. (...) De Blokwijk bestaat uit losstaande,
moderne huizen met redelijk grote tuinen en oprijlanen. Centraal gelegen in de
Blokwijk is een groot grasveld bij een vijver. Er is een melkwitte tent opgezet,
waaronder volwassenen op tuinstoelen zitten en van plastic bordjes eten. Vijf mannen
staan om een barbecue heen terwijl kinderen met een bal spelen. Sam parkeert de
Opel aan de rand van het grasveld. We stappen uit.’
Grote wereldgebeurtenissen worden niet beschreven in Tupelo, geen schokkende
veranderingen op mondiaal niveau. Want er zijn geen grote gebeurtenissen. Dit is
een wereld waarin weinig gebeurt, waarin mensen zich drukker maken om het vlees
op de barbecue dan om het verdriet van de buurvrouw. Liever sluit men zich af van
de realiteit door in de tuin te gaan zitten dan zich te begeven in de wereld waarin
de oppervlakkigheid regeert. Het zou te pijnlijk zijn: wie dat wél doet, wie wel die
wereld van gelikt amusement en gladde marketing betreedt, herkent direct zijn eigen
gebrek aan diepgang, aan menselijkheid. Het is niet een pessimistisch wereldbeeld
dat Thomas van Aalten presenteert in Tupelo, maar een beeld van onverschilligheid
en zelfzucht. Maar daar staat iets tegenover: de verwachting, of de wens, dat het
anders zal gaan worden. Dat de in zichzelf gekeerde stilte van dit moment zal
verdwijnen, en zal worden afgelost door opwinding en rumoer. Door andere mensen,
met andere ideeën. En dat is, hoewel onuitgesproken, een optimistische gedachte.
We moeten tegenover de literatuur geen overdreven beleefde houding aannemen.
Zoals je van een bakker mag verwachten dat hij brood bakt dat iets voorstelt, mogen
we van onze schrijvers best iets eisen. Literatuur moet niets, hoor je vaak, veel te
vaak. De schrijver heeft geen enkele verantwoordelijkheid, hoor je meer dan eens.
Literatuur moet in de eerste plaats amuseren. Leuk zijn. Gezellig, zoiets.
Nee, wij mogen best iets eisen van schrijvers en hun boeken. Ze hoeven niet
direct de wereld te verbeteren, en zeggen dat de auteur van literaire boeken een
‘taak’ heeft, gaat wellicht wat al te ver, maar ik vind dat we mogen vragen dat de
literatuur ons een beeld geeft, of probeert te geven van de tijd waarin we leven. Van
het hier en nu, zoals gezien en beleefd door de literaire auteur. Dat is toch een
zekere ‘maatschappelijke verantwoordelijkheid’.

Passionate. Jaargang 8

Passionate. Jaargang 8

11

Peter de Wit
Sigmund

Passionate. Jaargang 8

12

Passionate. Jaargang 8

13

Passionate. Jaargang 8

14

Highschool Apocalypse
Steven Verhelst
10.15 am. Richards huis
‘Ik ga naar school!’
Mijn moeder hoort me niet. Ze staat in de keuken donuts naar binnen te proppen.
Dat doet ze elke morgen, donuts naar binnen proppen. Daarom is ze ook zo'n dik,
afzichtelijk wijf. Jaren geleden begon ze ook nog een snor te krijgen.
‘Misschien komt het van het vlees,’ zei ik wel eens. ‘Van de hormonen.’
‘Hormonen? Wat weet jij in godsnaam van hormonen? Je hebt zelf amper
hormonen.’
Die snor is nu weg - cosmetische chirurgie. Ze had wel meer kunnen laten
weghalen, denk ik, veel meer. Ze lijkt net een kalkoen met al dat lubberende vlees.
‘Ik ga naar school!’ roep ik en haal het pistool tevoorschijn. In de gang hangt een
foto van mijn vader, mijn moeder en mij. Ik haat die foto. We staan er lachend op,
dat moest van de fotograaf. Maar reden tot lachen was er niet. Ik was elf. Mijn
moeder was er net achter gekomen dat ik rookte. Om haar te irriteren deed mijn
vader alsof hij het niet erg vond. Hij zei: ‘Laat die jongen toch roken!’ En: ‘Was zelf
blijven roken, dan was je nu niet zo dik!’
Mijn moeder verschijnt met een glas cola in de deuropening van de keuken. ‘Wat
zei je?’
‘Dat ik naar school ga.’
‘Wat moet jij nou weer met een pistool, Richard?’
Haar stem klinkt toonloos, alsof het haar niet interesseert. Alsof het om een
walkman gaat, een mobiele telefoon, een buzzer of iets anders waarvan zij denkt
dat ik het niet nodig heb.
‘Hij is niet echt, mam,’ zucht ik. Mijn vinger ligt losjes om de trekker. ‘Zie je dat
niet eens? Hij is hartstikke nep.’ Als je niet weet waar je op moet letten, zijn echt en
namaak niet van elkaar te onderscheiden. Alleen van dichtbij is het verschil te zien.
‘Kijk goed,’ zeg ik. Ik breng het wapen vlak voor haar gezicht en tik met de
wijsvinger van mijn vrije hand drie keer op het uiteinde van de loop. ‘Hier zit het
verschil. Je moet in de loop kijken.’
Nieuwsgierig brengt ze haar hoofd naar voren. Plotseling barst de linkerhelft van
haar gezicht open. Net een maïskorrel in de magnetron - pop. Alleen de knal is
harder. Hij galmt door het huis, een seconde later gevolgd door het uiteenspatten
van het glas cola.
‘Sorry, kutwijf,’ zeg ik. ‘Het was toch een echte.’
10.30 am. De garage van Brian
Voor de laatste keer controleer ik de wapens. Twee 9 mm semi-automatische
pistolen. Een dubbelloops jachtgeweer en een luchtbuks. Van beide hebben we de
loop afgezaagd. Ze schieten lekker, die dingen. Vorige week hebben we nog
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geoefend in het bos.
‘Ik kan nauwelijks wachten,’ zeg ik. ‘Ik wil naar school. Voor het eerst in mijn leven
wil ik echt naar school.’
Brian schrijft een afscheidsbrief aan alle ouders en leraren in Amerika. Fuck jullie
allemaal, staat erin. Jullie hebben gefaald. Hij vouwt de brief op en legt hem naast
de videoband waarop we al onze voorbereidingen hebben vastgelegd. ‘Voor als we
beroemd worden,’ zei Brian vaak. ‘Dan wil zelfs Hollywood ons verhaal hebben.’
We verdelen de messen, boksbeugels en zelfgemaakte handgranaten. Andere
explosieven hebben we op tientallen plaatsen in school verstopt. Daar is ook een
tijdbom bij. Op zijn homepage heeft Brian exact beschreven hoe we die in elkaar
hebben gezet. Hij is gemaakt van een propaantank, een eierwekker en het
ontstekingsmechanisme van een modelbouwraket.
‘Ik hoop dat we er honderd doodmaken!’ roept Brian. ‘Vooral negers en
Jezusfreaks.’
‘Ja, Jezusfreaks. Die maken we vooral dood.’
Een paar maanden geleden ben ik naar een concert van Marilyn Manson geweest.
Buiten stond een groepje Christenen te demonstreren. Ze wilden dat het optreden
verboden werd en droegen spandoeken met ‘Help onze kinderen’ en ‘Stop
verderfelijke muziek’. In de menigte herkende ik Eva, een meisje van mijn school.
Ze was blond en had grote tieten. Vroeger ben ik verliefd op haar geweest, tot ik er
achter kwam dat ze streng gelovig was.
De dag na het concert kwam Eva naar me toe. ‘Waarom ga je naar optredens
van zulke afschuwelijke bands?’ vroeg ze.
‘Waarom ga jij naar de kerk?’
‘Omdat ik van Jezus houd.’ Ze glom van trots.
‘Maar met Jezus kan je toch niet neuken?’
Ze draaide zich om en liep weg.
‘Hij bestaat trouwens niet eens. Domme Christentrut.’
Het komt door de opvoeding, dacht ik. Ze mag niet omgaan met kinderen die
anders zijn of anders denken. Intolerantie maakt de maatschappij kapot. Het is de
schuld van de ouders.
Toen ik twaalf was, zijn mijn ouders gescheiden. Mijn vader had al een paar jaar
een vriendin, met wie hij direct na de scheiding trouwde. Tussen de rommel die hij
tijdens zijn verhuizing meegaf aan de vuilnisman, vond ik een videoband waarop
mijn moeder door drie gemaskerde mannen werd uitgekleed en vastgebonden. Ze
was toen al dik. De mannen duwden allerlei soorten dildo's bij haar naar binnen en
sloegen haar met zwepen. Mijn vader was er ook bij. Hij trok haar bleke, slappe
billen uiteen, zodat de zweepslagen precies in haar bilnaad terechtkwamen. Eén
voor één moest ze hen pijpen, mijn vader als
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laatst. ‘Vieze vuile hoer,’ fluisterde hij tijdens het uithijgen. ‘Je moest alles doorslikken,
had ik gezegd.’ Hij gebruikte zijn verslappende pik als een scheerkwast om zijn
zaad over haar hele gezicht te smeren.

11.25 am. Parkeerterrein
Er staan veel auto's op het parkeerterrein voor scholieren. We zitten in Brians
BMW. Het dashboardklokje tikt. Nog vijf minuten.
‘Niets ligt ons meer in de weg,’ zeg ik. ‘Het is een kwestie van tijd.’
Het komende uur zal de apotheose van mijn leven zijn. Gek dat ik dat nu pas
besef. Dat is zoiets als aan het kruis er achter komen dat je de zoon van God bent.
Brian steekt een sigaret op en zuigt de rook naar binnen. ‘Hoe dichterbij het
moment van aanvallen komt, hoe langzamer de tijd gaat,’ zegt hij. ‘Seconden lijken
uren te duren.’ Hij inhaleert diep. Zijn lichaam trilt. ‘Dit is het spannendste moment
van mijn leven.’
‘Geef mij ook een sigaret,’ zeg ik. ‘Ik moet kalmeren.’
Nadat ik op een dag mijn moeder in elkaar had geslagen, moest ik van de dokter
Ritalin gaan slikken. ‘Het is beter voor jezelf én voor je omgeving,’ zei hij. ‘Denk ook
eens aan je omgeving.’
Alsof de omgeving ooit aan mij dacht. Ik spaarde mijn pillen op en verkocht ze
door aan rijke nitwits. ‘Je krijgt er een high van,’ maakten ze elkaar wijs. ‘Als je er
een paar tegelijk slikt, tenminste. Dan krijg je écht een high.’
Misschien was dat ook wel zo. Weet ik veel, ik heb die dingen bijna nooit gebruikt.
Suf en slaperig werd ik er van. Zó doortrapt is de maatschappij tegenwoordig.
Kinderen worden verdoofd, geïndoctrineerd, gerobotiseerd. Niets mag afwijken,
alles moet gaan zoals ouders, verzorgers en pedagogen gepland hebben. Het hele
leven moet wrijvingsloos aan je voorbijglijden - als een dildo zonder genotribbels.
Fuck! Iedereen die mij commandeert of in de weg staat, wil ik vermoorden,
vernietigen.
Brian kreeg pillen tegen depressies. Luvox, of zoiets, maar hij maakte er nauwelijks
gebruik van. Ik verkocht ze samen met mijn Ritalin. Die kids merkten het verschil
toch niet.
Van het geld kocht ik dope. Eén keer hebben we crack gerookt. Ik voelde me
God, maar na een half uur was het uitgewerkt. Brian kroop weg in een hoekje van
de garage. In zijn hand hield hij een van de pijpbommen die we diezelfde middag
hadden gemaakt, een metalen huls gevuld met kruit en spijkers. Hij bonkte met zijn
hoofd tegen de muur en kreunde. ‘Ik voel me zo ontzettend kut.’
‘Neem een Luvox dan,’ zei ik, terwijl ik hem de pijpbom ontfutselde. ‘Neem een
Luvox.’
Maar ik had al z'n pillen verkocht.

11.29 am. Parkeerterrein
Brian en ik slenteren langzaam naar de zij-ingang van de school. In mijn
rechterhand draag ik het pistool, nonchalant, de arm losjes langs mijn lichaam.
Een auto parkeert vlak bij de schoolcafeteria en Justin stapt uit. Die klootzak koopt
wel eens Ritalin van me.
‘Hé Richard!’ zegt hij lachend. Hij ziet mijn wapen niet. Hij ziet mijn wapen gewoon
niet. ‘Heb je nog pillen bij je?’
‘Vandaag niet!’ Ik richt mijn pistool op Justin. Die deinst achteruit, maar het
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is te laat. Er klinkt een scherpe, droge knal. De teller staat op één.
Net als we de school willen binnengaan, zie ik de auto van Eva het parkeerterrein
opdraaien. ‘Wacht even,’ zeg ik tegen Brian. ‘Blijf één minuutje wachten!’
Ineengedoken ren ik tussen de geparkeerde auto's naar Eva.
‘Ben je al fan van Marilyn Manson?’ roep ik. Ik druk het pistool tegen haar slaap.
Ze schrikt niet eens, de bitch. Ik buig me naar haar toe en knabbel een seconde
aan haar oorlelletje. ‘Of ben je nog steeds een Jezusfreak?’
‘Je bent zelf een freak,’ zegt ze. ‘Ik houd gewoon van Jezus. En Hij houdt van
mij.’
Ze kijkt me rustig aan. Er ligt een glimlach - een verliefde glimlach - op haar
gezicht.
‘Dan ga je maar naar Jezus toe!’
Als ik haar doodschiet, voel ik niets. Zij voelt waarschijnlijk ook niets, althans niet
lang meer.

11.31 am. Highschool Apocalypse
De laatste stappen naar de ingang gaan in slowmotion. Jullie hebben ons altijd
pijn gedaan, denk ik. Nu gaan wij jullie pijn doen. Heel veel pijn.
Brian trapt de deur open en begint meteen te schieten. De conciërge komt vanuit
zijn hok aanrennen. ‘Zijn jullie helemaal gek geworden?’ brult hij. Speeksel spat uit
zijn mond. ‘Geen vuurwerk in de school.’
Mijn jas valt open en de handgranaten aan mijn broekriem worden zichtbaar.
‘Holy shit,’ fluistert hij tussen zijn tanden door. We jagen elk drie kogels in zijn
borstkas. De jongens en meisjes die in de hal staan, vluchten gillend door de gangen
weg. Brian haalt het geweer onder zijn jas vandaan en schiet op de wegrennende
leerlingen.
‘Beng!’ zegt hij bij elk schot. ‘Beng!’
Een jongen met sportschoenen wordt in zijn voet geraakt. Zijn enkel spat kapot.
Hij valt neer en kruipt verder. Zijn voet trekt een bloedspoor door de gang, en wij
lachen. We lachen om zijn van pijn en angst verwrongen gezicht.
Rond dit tijdstip zitten de meeste leerlingen in de kantine. Brian gooit granaten en
fragmentatiebommen naar binnen. We wachten tot de laatste knal heeft geklonken.
Het lijkt alsof er een aardbeving is geweest. Geen tafel staat meer op zijn plaats en
op de grond liggen glasscherven en omgevallen stoelen. Er klinkt gehuil en gekreun.
Ik tel achttien lichamen.
‘Kijk hier,’ zegt Brian. Hij staat bij een neger uit het basketbalteam. Er steekt een
scherp stuk metaal uit de zijkant van zijn hoofd. Brian wrikt het los. Het gat in de
schedel is even groot als in een donut. Door een rode waas van bloed schemert
een witte, drillerige massa.
‘Kijk, z'n hersenen!’ roep ik. ‘Kijk naar die nikker z'n hersenen!’
‘Gaaf, man.’
Met mijn vinger prik ik in de schedel en peuter uit de wond een paar botscherven
los. ‘Je kan z'n hoofd gewoon openpellen, als een ei.’
Het hoofd begint zich te bewegen en draait zich naar me toe. Hij leeft nog. De
ogen knipperen traag, alsof er stroop in zit. Brian schopt de neger tegen zijn hoofd
en danst over zijn lichaam. ‘Nikker,’ schreeuwt hij. ‘Vuile basketbalnikker!’
De basketballers noemden ons mietjes, sukkels en homo's. Het ergste was
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dat ze na afloop van een wedstrijd elke cheerleader konden krijgen die ze hebben
wilden, vooral de aanvoerder van het team. Met hem heb ik ooit gevochten. Hij
lachte me uit om de moedervlekken op mijn armen.
‘Kijk naar jezelf!’ riep ik. ‘Je bent zelf één grote moedervlek!’
Dáár kon hij niet om lachen, dus sloeg hij me in elkaar. ‘Dit doen we met slappe
hufters,’ zei hij. ‘Dit doen we met losers als jij.’
Marilyn Manson was vroeger ook een loser. Hij had sproeten, hazentanden en
bloempothaar. Ik heb het zelf gelezen in zijn biografie. Tijdens het concert zag hij
er heel anders uit. Hij had zwarte make-up rond zijn ogen en was gekleed in een
soort dwangbuis.
Helemaal vooraan in het publiek had ik Shirley gezien, een geil cheerleadertje
van school. Wat deed zij godverdomme hier? Waarschijnlijk was ze zo'n parttime
gothic kutje, dat overdag gewoon naar pop luisterde. Naar Dave Matthews band,
Bon Jovi en Offspring, want daar had ze een T-shirt van aan. Ik ging naar voren en
raakte tijdens het dansen af en toe haar billen aan.
Tegen het einde van de show pijpte Manson zijn gitarist en spuugde het zaad de
zaal in. Het vloog door de lucht, vormeloos als een amoebe, waarna het uiteenspatte
in het gezicht van Shirley. Ze kreeg zowat een hyperventilatie van afschuw.
‘Lekker, hè,’ zei ik tegen haar.
‘Je hebt me geduwd,’ gilde ze. Met vlakke handen begon ze me te slaan.
Paranoïde bitch. Ik sloeg terug, maar twee klootzakken met petten op hun kop
schoten haar te hulp. Ik vluchtte weg, naar huis.
Op een stoel in de kantine zit een jongen met een pet. Hij beweegt niet meer. Ik
trek de pet weg en sla verschillende keren met mijn boksbeugel op zijn hoofd.
Bloeddruppeltjes zo dun als mist spatten in mijn gezicht, maar de schedel breekt
niet.
‘Fuck, fuck, fuck!’
Ik wil de hersenen blootleggen om te zien of die er hetzelfde uitzien als bij de
neger.
Verderop ligt een meisje met kort geknipt haar, dat roze is geverfd. Met mijn mes
wip ik haar oogbal uit de kas. Ze probeert zich te verzetten, maar dat gaat niet. Ze
kan haar armen niet meer optillen. Haar lichaam zit vol met spijkers. De
fragmentatiebommen werken perfect.
Met het oog op m'n mespunt loop ik naar Brian. Het oogwit lijkt op een gekookt
ei dat nog niet helemaal hard is.
‘Ober,’ zeg ik, ‘dit vond ik in mijn hamburger.’
Brian grinnikt. ‘Gaaf.’
Door de brede gangen lopen we naar onze kluisjes, waar we een aantal bommen
verborgen hebben. Links en rechts schieten we naar in paniek wegrennende
scholieren. Buiten loeien sirenes. We nemen de trap naar boven, naar de bibliotheek.
Het is er stiller dan ooit. Het is nog nooit zo stil geweest in de bibliotheek. Onder
een tafeltje zitten twee leerlingen te bidden.
‘Kiekeboe!’ roep ik, wanneer ik de tafel omverwerp. Ik schiet de jongen direct
dood. Het was maar een neger. Het meisje bidt met schokkende schouders verder.
‘Denk je dat God je kan helpen?’ vraag ik.
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Ze kijkt naar me omhoog. Het pistool is op haar voorhoofd gericht. ‘Ja,’ stamelt ze.
Haar lippen trillen. ‘Ik bedoel, nee. Ik weet het niet.’
‘Het antwoord is nee.’
Ik haal de trekker over. Ik zou een bikkelharde quizmaster zijn.
Tussen de boekenrekken zit een meisje met een blauw naveltruitje op de grond.
Het is Shirley.
‘Maak me niet dood,’ smeekt ze huilend, ‘maak me niet dood. Maak me niet dood,
alsjeblieft.’
Ze heeft in haar broek geplast.
‘Je mag blijven leven,’ zeg ik. Ik kijk even om me heen en rits mijn broek open.
‘Als je alles doorslikt, mag je blijven leven.’
Ik zet de loop van mijn pistool tegen haar hoofd en laat haar mijn lul naar
binnenzuigen. Ze pijpt me alsof haar leven er vanaf hangt. En dat is ook zo.
‘Was dit niet lekker?’ vraag ik als ik mijn broek weer dicht doe. ‘Was dit niet veel
lekkerder dan zo'n zwarte lul?’
Shirley zit op haar knieën en huilt. Ze laat het zaad uit haar mond lopen als een
baby die zijn pap niet lust.
‘Zeg het, bitch. Zeg dat het lekker was!’
Ik schop haar tegen de grond en ga op haar linkerborst staan. Het voelt zacht.
Net een aangespoelde kwal die je met je voet in het zand vertrapt.
‘Ja,’ snikt ze. Ze ligt in embryohouding op de vloer. ‘Ja, het was lekker.’
Ik schiet haar alsnog dood.
‘Kom kijken!’ roept Brian. Hij staat bij het raam. Tientallen ziekenwagens en
politieauto's staan voor de school. Het hele terrein is afgezet met geel plastic lint.
Op het sportveld staan drommen scholieren die ontsnapt zijn uit de school.
Voor de ingang stoppen twee blauwe busjes. SWAT team staat er in grote letters
op de portieren. In het zwart geklede agenten met machinegeweren springen naar
buiten en verdwijnen de school in.
‘Het is afgelopen,’ zegt Brian. ‘Ze kunnen elk moment hier zijn. Het is voorbij.’
‘Maar we kunnen de propaantank toch nog op scherp stellen?’ vraag ik. ‘We
kunnen toch door de school sluipen op zoek naar slachtoffers?’
Brian schudt zijn hoofd. ‘Iedereen is geëvacueerd. Het heeft geen zin meer.’
Zonder nog iets te zeggen drukt hij de loop van zijn pistool tegen z'n slaap en
haalt de trekker over. Door de terugslag schiet zijn hand opzij. Hij wankelt even en
ploft dan op de grond, terwijl het bloed uit zijn hoofd blijft gutsen. Hij is dood. Ik kniel
bij het lichaam neer. Ja, hij is dood.
Het voelt teleurstellend, dit einde, alsof alles mislukt is. Maar dat is niet zo. Dit is
het grootste slagveld dat ooit op een school is aangericht. Ik durf te wedden dat we
live op TV zijn. We worden beroemd, we worden cult. Overal in Amerika zullen
jongeren ons navolgen.
Het heeft iets tegenstrijdigs dat ik nu moet sterven, want ik ben een winnaar, een
triomfator.
Er klinken voetstappen in de gang. Het SWAT team.
‘Hier zijn ze,’ hoor ik iemand roepen.
Ik moet schieten, denk ik. Nu. Ik richt het pistool op mijn hoofd. Het is pijnloos.
Je bent dood voordat je pijn voelt.
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Manon Uphoff
Gisteren werd je gearresteerd
Slobodan Milosevic
we hebben er champagne op gedronken
Brut, 1e cru
hoewel het ochtend was
en we het niet gewend zijn
op dat tijdstip al champagne
maar je had je overgegeven
je dochter, die je eerst zélf dreigde
neer te schieten, evenals je vrouw
(vraag: waarom je zoon niet?)
loste uit wanhoop
of vernedering
vijf schoten
toen werd je vervoerd in een donkere
wagen, het was een schande
zei je en ook ‘ik ben onschuldig’
(zoals wij allemaal
altijd onschuldig zijn)
het was nog vroeg in de ochtend
en we waren al aangenaam warm
het leek ons een dag
om te onthouden:
de dag dat Slobodan Milosevic
gearresteerd werd
iets feestelijks
al heb ik - anders dan
velen - niet onder je geleden
zoals er miljoenen
miljarden zijn
die nooit onder je zullen lijden.
(Slobodan? Nee zegt me niets,
of wacht, is dat niet die gek van de Balkan?)
En mocht dit het zijn wat je
vreugde schenkt, de mogelijkheid
dat iemand nu of later
knarstetandend of huilend
in zijn bed ligt
en denkt aan jou en wat je hebt
ontnomen, wat een schamele
vreugde tussen de stemmen van
buiten, verwijzend naar je familie

Slobodan
Verhang je
Knoop je op
de waarde van je bestaan
nauwkeurig uitgedrukt in de
krappe lengte
van een
klein
stuk touw
dat men het liefst om je nek
ziet, daar en nergens anders
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en op een dag zal iemand zeggen:
Slobodan? Slobodan?
Is dat niet die man
die op een dag ontwaakte, en wakker werd
in de kamer van zelfmoordenaars,
een kind nog? Ja, dat was hij, die ooit
uit de kamer
van de zelfmoordenaars ontsnapte
hijgend, buiten adem, en rende en niet
stoppen wilde, niet omkeek,
geen zoutpilaar werd, maar na zijn
lange omzwerving plotseling
het cirkelvormig spoor zag dat zijn
laarzen hadden getrokken en het
verbijsterd volgde, om te zien
waar het begon - als een kring
in het water die de steen zoekt - en weer
belandt in die kamer waar
een jongen, mager en met blauwe
kringen onder de ogen, kalm,
zwijgend, in zichzelf gekeerd,
een gesteven servet met het initiaal
van de vrijheid, kunstig gevouwen
bij het bord plaatst
hem met een hoofdknik
welkom heet
- de stoel aanschuift
- de vloer veegt
- het bed met de vuile lakens
opslaat
en zonder verzet
zijn plaats zoekt
ertussen.
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Chroniqueurs van onze tijd
Ronald Ohlsen
Ik loop van A naar Z en weer terug. Af en toe trek ik een boek uit de kast. Ik
blader er wat in, blijf even steken bij passages die van toepassing zijn, lees
nog eens de flaptekst. Ik ben op zoek naar geschiedenis, naar het verhaal van
mijn leeftijdsgenoten, de mensen die net als ik opgroeiden en volwassen
werden in de jaren zeventig en tachtig. Veelal vormen ze het nageslacht van
de babyboomers. Generatie X was de handelsnaam. Generatie Nix werd de
geuzennaam. Koningin Beatrix had het in haar kerstboodschap van 1985 over
de ‘verloren generatie’. En volgens Caspar Janssen in het Volkskrant Magazine
van 31 maart 2001 mogen we spreken over de nieuwe wederopbouwgeneratie.
Na een half uur heb ik drie romans en een journalistieke verhalenbundel apart
gelegd. Dat moet voldoende zijn, denk ik. Ik ga naar de woonkamer, pak mijn
adresboekje en bel één voor één de auteurs. Binnen twintig minuten heb ik
vier afspraken gemaakt.
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Jaap Scholten foto Edwin Walvis

Ik denk dat er een steeds grotere behoefte onstaat aan schrijvers
die uit die totale waanzin van deze wereld iets plukken om daar eens
rustig over na te denken en er vervolgens iets zinnings over te
schrijven. Denk je niet?
Jaap Scholten (1963) ontmoette ik nog niet eerder. We hebben afgesproken in de
eersteklas stationsrestauratie op het centraal station van Amsterdam. Ik herken
hem wel. Hij mij niet. Bach barokt op de achtergrond. We nemen plaats aan een
tafeltje vlak bij de uitgang. Onderwerp van gesprek is Morgenster (Contact, 2000),
een roman over Octave Dupont die vlak na de geboorte verwisseld wordt met Finn
Jacobs. Als hij op zijn zestiende ontdekt dat hij het leven van iemand anders leidt,
gaat hij op zoek naar zijn echte ouders om erachter te komen wie hij ook had kunnen
zijn. Ik las de roman op de dag waarop hij verscheen. Ik wist al maanden dat in het
boek de treinkaping bij De Punt in 1977 een rol zou spelen. Als jongen van negen
had ik gelopen in dat landschap met die gele trein, de witgehelmde MP-soldaten,
de zendmast bij het clubhuis van de golfvereniging en de dagjestoeristen in de berm
van de A28. 't Was even oorlog. In een paar weken tijd leerde ik een record aantal
nieuwe woorden: Zuid-Molukker, gijzelaar, ultimatum, kleefbommen, nabranders,
godsdienstwaanzinnige. Wat er gebeurde was toen niet te begrijpen. Vol ontzag
stond ik erbij en keek ik ernaar en 's avond kwam alles nog eens in zwart-wit terug
op de tv.
Jaap Scholten: ‘Die gijzelingsactie was de eerste grote mediagebeurtenis die ik
meemaakte. Ik moet erbij zeggen dat de treinkaping van 1975 daar ook iets mee
van doen had. Daarbij was het broertje van een leraar bij ons op school
doodgeschoten. Ik weet nog dat ik hem erg op Jim Morrison vond lijken. Het nieuws
op de 23e mei van de stilstaande trein bij De Punt zinderde door het schoolgebouw.
Ik herinner me hoe ik met een klasgenootje naar huis fietste en dat we alleen maar
over die trein spraken. De kaping was een soort mysterie. De volwassenen waren
ervan onder de indruk, dat voelde je.’
Jaap Scholten zat op school in Hengelo. Hij kwam daar weinig Molukkers tegen.
Alleen Alfred Mantiri, één van de trainers aan de plaatselijke karateschool. Al gauw
deed het gerucht de ronde dat deze Mantiri de kapers gevechtstraining gegeven
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zou hebben. Hij werd een aantal malen opgepakt op verdenking van
medeplichtigheid.
‘Verder kwam het nieuws voornamelijk via de televisie tot ons. In die tijd voelde
ik geen sympathie voor de Molukkers. In mijn omgeving keurde niemand die acties
goed. Mijn begrip voor de situatie van de Molukkers ontstond pas later, toen ik er
achter kwam dat de Nederlandse regering deze mensen in een val had laten lopen.
Ik ben van mening dat de regering of de Koningin allang een gebaar had moeten
maken om aan te geven dat er iets was misgegaan.’
In Morgenster staat te lezen: ‘Moet je je voorstellen, het verhaal van een doorsnee
Moluks gezin: vader heeft zich op Ambon halfdood gevochten voorde Witmannen.
Uit dank worden vader en moeder met hun acht kinderen naar de Drentse hei
afgevoerd en in een

Passionate. Jaargang 8

24

barak gestopt. Om zijn vader te eren kaapt zoon een trein.’ En iets verder: ‘Die
mensen weten nog wat eer is.’ Ik vraag of Jaap met zijn roman iets recht heeft willen
zetten. ‘Ik heb dit boek niet geschreven vanuit een zendingsdrang. Uitgangspunt
was de verwisseling van twee baby's. Het moest gaan over, met een lelijk woord,
identiteit. Verder wilde ik een boek schrijven in de Angelsaksische traditie: een
roman waarin een persoonlijke geschiedenis wordt afgezet tegen een historische
gebeurtenis. Terwijl ik met de research bezig was, begon ik de positie van de
Molukkers steeds beter te begrijpen. Aanvankelijk was het de bedoeling om alleen
de bevrijdingsactie op de 11e juni in het boek te stoppen. Nadat ik iemand had
ontmoet die als scherpschutter bij de ontzetting aanwezig was geweest, lukte het
me om met de “tweedehands” kennis die ik bezat een persoonlijk verhaal te maken.
Die man vertelde de meest spannende dingen. En dan ben ik gewoon romanschrijver.
Als je mij iets boeiends vertelt dan wil ik het gebruiken in een verhaal.’
Geen zendingsdrang. Wel een idee over hoe het boek geschreven diende te
worden. Dat het meer moest zijn dan de eeuwige psychologische roman. Dat er
geschiedenis in moest. Engagement. ‘Er is geen land ter wereld waar zo'n strikte
scheiding bestaat tussen lectuur en literatuur als Nederland. Het hele systeem is
gericht op de productie van navelstaarderij. In de eerste plaats zorgt het kleine
taalgebied ervoor dat je aan het schrijven van een boek weinig geld kunt verdienen.
Dat stimuleert schrijvers niet om jaren achter elkaar aan één boek te gaan zitten
werken. Om dat te ondervangen heb je toch Het Fonds der Letteren, zou je dan
zeggen. Maar, dat eist van auteurs dat ze zoveel mogelijk romans produceren, willen
ze in aanmerking blijven komen voor de financiële ondersteuning. Het doen van
maandenlange research is in Nederland een soort luxe. Vandaar onze
navelstaarderige literatuurtraditie. Klein land, kleine literatuur. Ik houd van auteurs
met een ruime blik zoals Isaac Babel, Tolstoj, Hemingway, John Fante, Philip Roth,
noem maar op.’
Aan het einde van mijn vragenlijstje heb ik genoteerd: ‘Wat zegt je het begrip
generatie X?’ Jaap geeft antwoord op het puntje van zijn stoel. Hij heeft nog maar
even tijd, want hij vertrekt binnen enkele uren naar Hongarije en moet nog de nodige
voorbereidingen treffen. ‘Ik herinner me wel het doemdenken van de jaren tachtig.
En ook dat er toen zoveel gefeest werd met veel drank en wijven omdat het er toch
allemaal niet toe deed. Die dingen vinden natuurlijk ook hun weerslag in boeken
van onze leeftijdsgenoten. Ik denk niet dat wij niks hebben meegemaakt. Integendeel:
we leven juist in een waanzinnige tijd. Er gebeurt zoveel en alles verandert zo snel.
Ik denk dat er een steeds grotere behoefte ontstaat aan schrijvers die uit die totale
waanzin van deze wereld iets plukken om daar eens rustig over na te denken en
er vervolgens iets zinnigs over te schrijven. Denk je niet?’
Jaap is inmiddels opgestaan. ‘Sorry, maar ik moet nu echt weg.’ We schudden
elkaar de hand alsof we een zaak hebben beklonken. Dan verlaat hij haastig de
stationsrestauratie. Een paar seconden later staat hij weer voor me. ‘Zeg, je kunt
die consumpties toch door dat blad laten betalen?’
Jan Roelof van der Spoel (1966) is de tweede met wie ik een afspraak heb gemaakt.
Ik bezoek hem in het Huis van Bewaring te Groningen. Hij werkt daar als hoofd
educatie. Zijn eerste en tot nu toe enige roman is Lemmingjaren (De Bezige Bij,
1999), een prettig leesbaar maar zwaarmoedig boek met een navrante aanleiding:
een golf zelfmoorden op een scholengemeenschap in Assen in het midden van de
jaren tachtig. Jan Roelof had daar op school gezeten. In enkele maanden tijd
beroofden drie leerlingen zich van het leven. Over het waarom tastte men in het
duister. De speculaties waren echter niet van de lucht. In Lemmingjaren komt de

Passionate. Jaargang 8

herinnering aan de zelfmoorden bij de hoofdpersoon terug als hij geconfronteerd
wordt met de suïcide van zijn beste vriend Robert. Hij overdenkt de jaren waarin ze
samen naar school gingen en de periode daarna. Robert is dan verdwenen naar
verre oorden. De hoofdpersoon ontdekt dat Robert hem, zonder dat hij dat doorhad,
op afstand al die tijd heeft gevolgd.
Bij de ingang van de afdeling waar Jan Roelof is aangesteld, moet ik een aantal
malen door de metaaldetector. Sleutels, mijn aansteker, kleingeld, een laatste
dubbeltje tenslotte; het bewakend personeel is vriendelijk doch streng. Jan Roelof
komt me ophalen uit de wachtruimte. Hij neemt me mee naar zijn kamer, een
voormalige cel die zo goed en zo kwaad als dat ging is omgebouwd tot werkplek.
Het is er smal en de kleine raampjes bieden weinig uitzicht op de zonovergoten
Groningse wijk Helpman. Ik krijg een kop koffie en Jan Roelof steekt van wal. ‘Ik
schreef Lemmingjaren niet op basis van een
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Jan Roelof van der Spoel

Net als de punk was ook het yuppiedom een poging om te ontkomen
aan de beklemmende wereld van de babyboomers. Maar het
egocentrisme dat zij brachten bleef bestaan. En onze samenleving
is nog steeds helemaal op consumptie gericht. De jongste generatie
schrijvers toont de huidige werkelijkheid vooral op ontluisterende
wijze.
programma. Belangrijk was de periode op het Dr. Nassaucollege. Toen de
zelfmoorden werden gepleegd in 1984 was ik al van die school af. Maar ze zijn voor
mij tekenend voor de sfeer van de jaren tachtig. Ze brachten me op de gedachte:
hé, dat is ook nog een optie. Ik kon me goed voorstellen waarom die leerlingen het
deden. Het leven had geen zin in die dagen: de Koude Oorlog, de bom, kruisraketten,
kerncentrales. Ik deed mee aan het verzet en was anarchistisch, net als de meeste
van mijn vrienden. Uit een soort wanhoop. We voelden ons aan handen en voeten
gebonden.’
Jan Roelof kijkt ernstig voor zich uit. Zo kijkt hij meestal weet ik. We kwamen
elkaar voor het eerst tegen een jaar of vier terug op een feestje ergens in Groningen.
Daar werd hij aan mij voorgesteld als aankomend schrijver. Lemmingjaren was nog
niet verschenen. Maar ik wist toen al dat ik het boek zou gaan lezen op het moment
dat het uit zou komen. Die zelfmoorden in Assen, die kon ik me nog goed herinneren.
Geeft het boek een soort verklaring? Was de situatie in de jaren tachtig nou werkelijk
een motief om er een einde aan te maken?
‘Misschien. De situatie in die tijd wordt nogal eens onderschat. Het einde van de
wereld was een heel concreet gegeven. Je kon daar op geen enkele manier aan
ontsnappen. Dagelijks werd je ermee geconfronteerd, in bijvoorbeeld de muziek.
Denk aan “De bom” van Doe Maar en “Two tribes” van Frankie Goes To Hollywood
met die videoclip waarin Reagan en Tsjernenko elkaar te lijf gaan in de boksring.’
Jan Roelof schetst hoe het doemdenken je met de paplepel werd ingegoten. Dat je
op school bij maatschappijleer met de hele klas naar The day after moest kijken,
een televisiefilm over hoe de wereld eruit zou zien nadat de bom gevallen was. Na
afloop wilde de leraar dat je erover ging discussiëren. ‘Ik had geen feeling met leden
van de ons opvoedende generatie. Ze hadden ten opzichte van ons een zeer
superieure houding. Wij hadden geen recht van spreken. Omdat we dat wel wilden
hebben, gingen we ook maar braaf demonstreren. Maar op het moment dat we
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daarmee enig succes leken te boeken, haalde de politiek ons in en werd van
hogerhand tot ontwapening besloten. Weer niks gedaan.’
De telefoon gaat. Er moet een afspraak gemaakt worden met de dokter voor één
van de kinderen. De schrijver houdt het telefoongesprek kort. Daarna legt hij me uit
wat er aan de hand is. De beslommeringen van een toegewijde vader. En dat is hij,
niettegenstaande zijn recalcitrante verleden. ‘Ik heb altijd geweigerd me te
conformeren. Denk aan wat in Lemmingjaren Robert zegt als hij besluit weg te gaan:
“Er moet meer in het leven zijn dan een beetje studeren, werken, oud worden en
doodgaan. Ik ga op zoek.” Je niet conformeren is meer dan alleen een tijdje
vertrekken. Een paar maanden gezellig au pair zijn in Parijs bijvoorbeeld en dan
terugkomen heeft daar niets mee te maken. Je niet conformeren betekent dat je je
onttrekt, dat je helemaal verdwijnt uit het systeem dat je is opgelegd.’ Jan Roelof
vertelt hoe hij ze op zijn werk dagelijks tegenkomt, de lieden die buiten de
samenleving zijn beland. ‘Want in de optiek van het grote publiek is het toch zo dat
het Huis van Bewaring buiten de maatschappij staat? Maar ze vergeten dan voor
het gemak dat gevangenissen wel het product zijn van diezelfde maatschappij. Onze
samenleving stelt eisen waar veel mensen
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niet aan willen of kunnen voldoen. Daardoor ontstaan allerlei problemen. Hoe kun
je van mensen verwachten dat ze zich aan regels houden als de samenleving die
die regels maakt zich volledig van hen heeft vervreemd?’
Buiten blaft een hond. Een mannenstem buldert: ‘Afra, hier.’ Ik bedenk dat de
combinatie van deze geluiden te goed past bij wat Jan Roelof net heeft gezegd. Te
vet. Niet geschikt voor het uiteindelijke artikel. Dan stel ik hem de laatste vraag. Wat
betekent voor hem het begrip generatie X?
‘De roman Generation X van Douglas Coupland heeft me zeer zeker beïnvloed.
Net als de punk was ook het yuppiedom een poging om te ontkomen aan de
beklemmende wereld van de babyboomers. Maar het egocentrisme dat zij brachten
bleef bestaan. En onze samenleving is nog steeds helemaal op consumptie gericht.
De jongste generatie schrijvers toont de huidige werkelijkheid vooral op ontluisterende
wijze. Zij registreert de lelijkheid, de normloosheid, de leegheid van het bestaan.
Coupland doet dat heel goed. Er zijn natuurlijk veel meer voorbeelden. Neem
bijvoorbeeld Elementaire deeltjes van Houellebecq. Dat is een fantastisch boek.
Heel veel mensen willen dat helemaal niet lezen. Met name de babyboomers. Ze
voelen zich erdoor beledigd.’
Ik maak nog enkele aantekeningen terwijl Jan Roelof toekijkt. ‘Ik heb genoeg,’
zeg ik. We staan tegelijk op. ‘Ik breng je even naar het trappenhuis,’ zegt hij. We
verlaten de werkcel. Een afscheid van weinig woorden. Groningers onder elkaar.
Probleemloos verlaat ik het Huis van Bewaring.
Een week later stap ik uit de trein op het station van Duiven, de woonplaats van
Arjan Witte (1961). Hem wil ik interviewen over zijn debuutroman Rode zeep (In de
Knipscheer, 1995). Ik heb het boek herlezen en opnieuw heb ik me verbaasd over
het ongeëvenaarde samenspel van humor en zwartgalligheid. Wat was zijn drijfveer
om in de roman een groep Utrechtse jongeren in beeld te brengen die zich overgeven
aan volledig liefdeloze seks, buitensporige gewelddadigheden en criminaliteit? Een
hang naar engagement? De behoefte om op ontluisterende wijze de werkelijkheid
te tonen? Voor het station staat een bord met een plattegrond van Duiven waarop
de bekende pijl is afgebeeld met de tekst U BEVINDT ZICH HIER. Ik zoek Arjans
straat op en begin te lopen. Na enkele minuten besef ik dat ik verkeerd ga. Terug
bij het station ontdek ik dat het U BEVINDT ZICH HIER-bord aan de verkeerde kant
van het station is neergezet. ‘Shitbord,’ mompel ik en krijg even een visioen waarin
ik mezelf eigenhandig het geval uit de grond zie trekken. Ik draag het over de rails
en plant het aan de andere kant. Nogmaals ga ik op pad. Nu in tegengestelde
richting.
Arjan loopt me in zijn voortuin tegemoet. Enthousiast als altijd begroet hij me. We
kennen elkaar goed van de podia, de festivals, de boek- en bundelpresentaties en
de nieuwjaarsborrels van Uitgeverij Kwadraat dat Vrijstaat Austerlitz uitgaf, het
literaire tijdschrift waar Arjan redacteur van is (Vrijstaat Austerlitz ging na het
faillissement van Uitgeverij Kwadraat door als internettijdschrift
http://go.to/vrijstaatausterlitz.)
In Arjans riante woonkamer ga ik zitten op de driezitsbank. Als ik mijn schrijfblok
op schoot neem roept hij uit: O jé, zo ken ik je helemaal niet. Je bent straks toch
wel weer gewoon Ronald, hè? Laten we als we klaar zijn een ritje gaan maken door
Duitsland.’
Ik vind dat een prima plan. Arjan haalt diep adem en brandt los: ‘Ik begon met
het schrijven van Rode zeep, vooral omdat ik Utrecht miste. Ik wilde mijn
onverantwoordelijkheid van toen terughalen. Ik had inmiddels een gezin, ik had een
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van-negen-tot-vijfbaan en ik woonde in Duiven,’ geeft hij als aanleiding voor het
schrijven van zijn roman.
De wereld die hij in Rode zeep herschept, is gesitueerd in de Utrechtse wijk Zuilen
ergens in de tachtiger jaren. Met het sluiten van de fabrieken daar en de werkloosheid
die er dan ontstaat, begint ongeveer zijn roman in dertien episodes. De taal van het
boek is hard, lijkt rechtstreeks van de straat te komen. De personages hebben
zonder uitzondering lak aan de wereld om hen heen. De ik-verteller beschrijft
onbewogen wat de consequenties zijn van hun ondermijnende gedrag. ‘Laatst was
ik nog in Zuilen. Met vrouw en kinderen. Opa was jarig. Hij liet ons de aluminium
deurstrippers tegen breekijzers zien. Eigen vinding. Er was ook mokkataart. En
iemand vertelde ons dat Coens was doodgestoken in de bajes. Bewakers hadden
zijn celdeur opengelaten. Met opzet. Zo gaan die dingen. De mokkataart was van
binnen nog wat bevroren.’ Zo luidt de laatste alinea van het boek. De gelaten
registratie levert een verontrustend verhaal op. Emoties lijken taboe. ‘Het gevoel is
niet belangrijk in onze maatschappij omdat het niet efficiënt is. Doordat er te weinig
aandacht aan wordt besteed, ontstaat er een grote honger naar sensatie.
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Deze werkt gewelddadigheid in de hand. Vandalisme is de innerlijke aandrang om
de wereld te vernietigen. Zelf heb ik veel gesloopt. Het slechte doen om het goeie
zichtbaar te maken. In de jaren zestig en zeventig is gebleken dat de onschuld
uitdraait op leugens. De hippies verpakten de mooiste idealen in prachtige retoriek
en bewerkstelligden het tegenovergestelde, precies zoals de nazi's dat deden.’
Arjans oudste zoon komt thuis. Hij heeft verloren met voetballen. Arjan doet
vergeefs een poging hem wat op te beuren. Even later komt de dochter thuis. Zij
wil gaan internetten en vraagt keurig of dit mag. Arjan geeft toestemming. Duidelijk
is dat deze kinderen niet voorbestemd zijn om een tweede Zuilen te gaan meemaken.
‘Mijn ouders waren lid van een apostolisch genootschap waar iedereen aardig tegen
de ander deed omdat dat moest. Een uiterst schijnheilige situatie die bij mij een
hoop agressie teweegbracht. Ik kom nu soms in opstand tegen mijn eigen kinderen,
tegen het feit dat ze vinden dat ik zomaar voor al hun cd's moet dokken, dat ze
denken dat pa hen maar even naar het zwembad dertig kilometer verderop moet
rijden, omdat daar meer speeltjes zijn. Aan alles hangt een prijskaartje. Ze moeten
beseffen dat wij ons water krijgen ten koste van mensen die even verderop creperen
van de dorst.’
Als ik de vraag stel over de generatie X antwoordt Arjan: ‘In elk geval gaat het
dan niet om die generatie Nix zoals die in de media wordt beschreven. Maar ik
geloof eigenlijk helemaal niet zo in dat generatiebegrip. Het is een bedachte term
waarmee verschillen tussen mensen worden vergroot en overeenkomsten worden
verkleind.’ Ik krijg een boek in handen geduwd: The generation of 1914 van Robert
Wohl. ‘Lees dat maar eens. Dat gaat over het ontstaan van het generatiebegrip.’ Ik
blader wat in het boek. Arjan vraagt of we klaar zijn. Er is ondertussen bijna een uur
verstreken sinds het begin van ons

Arjan Witte

Het gevoel is niet belangrijk in onze maatschappij omdat het niet
efficiënt is. Doordat er te weinig aandacht aan wordt besteed, ontstaat
er een grote honger naar sensatie. Deze werkt gewelddadigheid in
de hand. Vandalisme is de innerlijke aandrang om de wereld te
vernietigen. Zelf heb ik veel gesloopt. Het slechte doen om het goeie
zichtbaar te maken.
gesprek. ‘Zullen we dan nu een stukje door Duitsland gaan toeren? We zitten hier
vlak bij das Rheintal.’
's Avonds, in de trein terug naar Groningen, lees ik het eerste hoofdstuk van The
Generation of 1914. Wohl schrijft: ‘My purpose in writing this book was to rescue
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the generation of 1914 from the shadowland of myth and to restore it to the realm
of history.’ Dan keer ik terug naar Rode zeep naar een passage die me bijbleef en
die misschien wel de aanleiding vormde tot het afgelegde bezoek: ‘Het werken
stopte. Er ging eens een loodsje dicht, er kwam eens een hal leeg te staan en later
ging het hele DEMKA-complex tegen de vlakte. Daar is nog tegen gedemonstreerd.
Nota bene door de bonden. Liever je rug naar de hel dan naar huis met geld toe.
Maar de werknemers kregen mooi hun zin niet en zo ging er weer een fabriek dicht.
Weg werkgelegenheid. En wij blij. Want fabrieken zijn niet gezond. Maar in de
kranten noemden ze ons: jeugd zonder toekomstperspectief.’
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De afspraak met Serge van Duijnhoven (1970) naar aanleiding van Wij noemen het
rozen (Podium, 2000) is dat ik hem wat vragen per e-mail zal toesturen. Een
persoonlijk treffen zit er niet in, want als ik hem bel is hij net bezig de koffers te
pakken voor een trip naar Belgrado. Op zijn antwoorden zal ik moeten wachten tot
hij is teruggekeerd in zijn woonplaats Brussel. Na anderhalve week ontvang ik het
volgende bericht:
Beste Ronald,
Terugkerend uit Belgrado, en je vragen overziend, moet ik concluderen dat al de
kwesties die je aan wilt snijden impliciet behandeld worden in mijn
verantwoordingachtige hoofdstukje ‘Geen ene rattekut’ dat in deel vier van Wij
noemen het rozen kan worden nagelezen. Ik zend je hierbij de tekst toe. Je kunt er
vrij uit putten, citeren, etc. Als ik ervan overtuigd was dat ik bovenstaande vragen
beter of helderder zou kunnen beantwoorden, dan zou ik op ieder vraagteken apart
antwoord hebben gegeven. Ik heb echter geen behoefte om als jouw editor op te
treden, of om jou alle werk uit handen te nemen door pasklare knipknap antwoorden
te fourneren. Voor een dergelijke aanpak zijn je vragen echt te breed, algemeen,
weinig specifiek. Nogmaals, uit onderstaande tekst kun je de antwoorden of
conclusies die je nodig hebt voor je special, zelf destilleren.
Met hartelijke groet,
Serge van Duijnhoven
In het hoofdstukje waar de schrijver op doelt staat inderdaad één en ander verwoord
van wat ik wil weten. Wat in elk geval duidelijk wordt, is het waarom van zijn
geëngageerde opstelling. Nauwkeurig beschrijft hij hoe die is ontstaan, aan de hand
van de oprichting van het tijdschrift MillenniuM, dat een tijdsbeeld wilde geven,
‘gezien door de ogen van een nieuwe generatie.’ Van Duijnhoven schrijft: ‘De
oprichting van tijdboek MillenniuM, in december 1992, was mede tot stand gekomen
als reactie op de fnuikende gebeurtenissen in de brandende achtertuin van Europa.
In een poging om enigszins het gevoel van teleurstelling te bedwingen dat na de
euforie van 1989 op kwam zetten, formuleerden we in het nulnummer dat we met
het cenakelachtige initiatief van het tijdboek en de Kunstgroep Lage Landen “een
plek van vriendschap wilden creëren waarbinnen datgene gecultiveerd kan worden
dat buiten wordt uitgebannen”. Woorden die even hoogdravend als gemeend waren.
Het engagement kwam in niet geringe mate voort uit een soort anti-engagement:
de behoefte om een algemeen overheersend cynisme te bestrijden in een poging
niet mee te worden gesleurd door de gruwelijkheden die elders plaatsvonden. Zoals
op de Balkan.’
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Serge van Duijnhoven foto Johan Steendam

Van Duijnhoven beschrijft vervolgens hoe de Balkanoorlog hem steeds meer begint
bezig te houden. Hij werkt aan de afronding van zijn studie Geschiedenis.
Ondertussen rijpt bij hem het antwoord op de vraag: ‘Laten we ons te veel leiden
door wat er verderop gebeurt, of juist te weinig?’ Hij schrijft:
‘De schilder Picabia zei ooit: “Onze hoofden zijn rond opdat onze meningen alle
kanten op kunnen rollen.” In 1995 kan ik me niet langer van de realiteit op de Balkan
“ontdoen” met het argument dat je andermans leed niet kunt lenen. Ik wil me niet
langer afkeren van de ramp in Europa's achtertuin. Ik wil erheen. Mijn ommezwaai
ervaar ik eerlijk gezegd niet
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eens als iets inconsequents, meer als een verdergaande consequentie van dezelfde
houding. Betekende “s'engager” oorspronkelijk ook niet het vervullen van een
dienstplicht?’
Het hoofdstukje eindigt met de beslissing om te gaan. Er moet een dienstplicht
vervuld worden, een vrijwillige dienstplicht wel te verstaan.
‘Het nieuws dat ons dagelijks bereikt houdt zich vooral bezig met de “buitenste”
laag van de oorlog, de gebeurtenissen, feitelijkheden, de mensen op het politieke
toneel. Van de overige betrokkenen zijn er slechts plaatjes, vluchtige interviews en
flitsen. Om de “binnenste” laag te ontwaren volstaat het niet om de krant te lezen
of de tv aan te zetten. Wie die mensen wil leren kennen, moet naar de oorlog gaan.
Nadat ik in september 1995 ben afgestudeerd, vertrek ik met de trein richting Kroatië.’
In het boek Wij noemen het rozen doet hij dan verslag van wat er tijdens de
Balkanoorlog in die ‘binnenste’ laag gebeurt. Hij registreert op ontluisterende wijze,
plukt iets uit de waanzin van deze wereld en reflecteert daarop. Uit de gesprekken
die hij voert met Bosniërs, Kroaten, Serviërs, Bulgaren, Albanezen en Macedoniërs
wordt duidelijk hoe ‘gewone’ mensen de oorlog ondergaan. Tientallen passanten
stelt hij aan de lezer voor. Maar het is niet alleen de ellende die in het boek een rol
heeft gekregen. Er worden ook poëziefestivals bezocht en discotheken aangedaan
en Van Duijnhoven mijmert af en toe wat over zijn jeugd. Over hoe het Hongaarse
landschap hem doet terugdenken aan de Noord-Brabantse velden waarin hij
opgroeide.
Mijn ommezwaai ervaar ik eerlijk gezegd niet eens als iets
inconsequente, meer als een verdergaande consequentie van
dezelfde houding. Betekende ‘s'engager’ oorspronkelijk ook niet het
vervullen van een dienstplicht?
Ik wil naar de telefoon lopen om Serge van Duijnhoven te bellen in verband met
nog wat andere vragen die ik hem in mijn e-mail stelde, maar besluit het niet te
doen. Al met al heb ik van de verschillende auteurs voldoende losgekregen voor
mijn interviewartikel. ‘Naoorlogse kunstenaars hebben altijd gebrek aan thematiek,’
zei de oude Armando in het televisie-interview bij de opening van het
Armando-museum in Amersfoort in december 1998. Bullshit. Ik wist natuurlijk allang
dat de man toen stond te bazelen, maar ik voelde de noodzaak het nog maar weer
eens bevestigd te krijgen. Door schrijvers die net als ik opgroeiden en volwassen
werden in de jaren zeventig en tachtig bijvoorbeeld.
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Arnold Jansen op de Haar
Soldatenlaarzen
ik werk op een flat aan een oeuvre
omdat er ooit een oorlog was
omdat die andere oorlog
- van mijn vader in mij aanwezig was
soms zie ik geluidloze beelden
van vrede
alsof de vrede zelf
naar adem snakt
mijn hoofd is vol
van stilstand
dit paleis van nurksen
moet tot stof vergaan
wie rond de troon staat
mag het zeggen
ik wil mijzelf
nauwelijks zijn
maar ben natuurlijk
de karrenvracht der dagen
mijn eigen gewicht in de schaal
wil ik zijn
en alles breken
een vader heeft een zoon
zoals een oorlog weer een oorlog baart
zo dreef ik mij
- niet hij naar mijn eigen oorlog
maar als ik was doodgegaan
wat had ik dan
dacht ik
wat dan
dit is geen land van helden
dit is een land van belastingontduikers
gelijkhebbers
en goed zijn ná de oorlog
bij wie kan je onderduiken
bij wie niet
is wat mijn vader zegt
als de kolonel op tv verschijnt
verdwijnt mijn verleden
elke keer een stukje verder
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voor hun woorden van hoe goed ik was
- mijn ziel derhalve haast ontstolen ben ik in zelfgekozen ballingschap
de reünies
de mantel der verbroedering
de kameraadschappelijke leugens
ik werp ze ver van mij

wij is een woord
bestemd voor koningen
en wie hun slippen dragen
het is niet de oorlog
maar het gebrek aan oorlog
is dit mijn duisternis
mijn licht
mijn weten wie de ander is
wie ik
ik droeg ze ja soldatenlaarzen
u wist het niet zei u
wat weet u wel
vergeet de rijm en reden
van uw argwaan
denk als u soldatenlaarzen ziet
aan mij aan mij alleen
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Valentijn van 't Riet
Het einde van een groots theaterstuk
Op het moment dat Günter Schabowski bekendmaakte dat de Berlijnse Muur zou
worden geopend, draaide Vladimir Iljitsj Lenin zich om in zijn mausoleum.
Eerder die week was hij al onrustig geweest. De conservatoren, die het
gebalsemde lichaam elke dag zorgvuldig inspecteerden, hadden vastgesteld dat
de huid van handen en gezicht was gecraqueleerd alsof hij zijn vuisten had gebald
en af en toe grimassen trok. Blijkbaar had de grondlegger van het communistische
machtsblok één en ander voorvoeld.
Onwetend van de gebeurtenissen in Berlijn en Moskou bevond ik me op datzelfde
moment op het station van Baia Mare, Roemenië. Het was 9 november 1989, kwart
voor acht 's avonds Oost-Europese Tijd en onze trein zou over anderhalf uur
vertrekken.
In de enorme wachtzaal van het grotendeels uit beton en glas opgetrokken
stationsgebouw, zat ik comfortabel op één van de ruim tweehonderd in rijen
opgestelde, gecapitonneerde en met blauwe ribbelstof overtrokken stoelen en genoot
van de wandschilderingen om me heen. Met hamers en sleutels en een vastberaden
blik in de ogen werkten kranige arbeiders aan de opbouw van het communisme.
Een fiere boerin lachte me toe, haar gezicht afstekend tegen een helderblauwe
lucht, haar armen vol goudgele graanhalmen. De vreugde en het vertrouwen in de
toekomst die haar uit de ogen straalden, werkten aanstekelijk: het was een groot
voorrecht me in de Socialistische Republiek Roemenië te mogen bevinden. De
dankbaarheid van het Roemeense volk werd mij toegeroepen door de afbladderende
leuze die ik, ingespannen door het vensterglas turend, op een tegenoverliggend
gebouw kon ontcijferen: TRAIASCA PARTIDUL COMMUNIST ROMAN, leve de
Roemeense Communistische Partij! Op het spaarzaam verlichte perron hing het in
Roemenië alomtegenwoordige, minzaam glimlachende portret van 's lands president
Nicolae Ceauşescu.
Mijn Roemeense reisgenote, die een praatje had gemaakt met twee vrouwen
naast ons, echte Oost-Europese landarbeidsters met hoofddoek, liet me twee
wormstekige appeltjes zien: ‘Gekregen.’
Ik bedankte de boerinnen en beet in het mij aangereikte exemplaar. Dit bleek zo
zuur te zijn dat de sociaal-realistische glimlach van m'n gezicht verdween. Even
had ik dezelfde gelaatsuitdrukking als de meeste wachtende reizigers om mij heen.
‘Heerlijk,’ zei ik.
‘Leugenaar, liegbeest,’ siste Camelia, ‘thuis heb je appels in alle soorten en maten
voor het uitkiezen en hier beweer je te smullen van een onooglijk vruchtje waarin
je tussen de rotte plekken en wormgaten moet zoeken naar een stukje zuur
vruchtvlees. Je spot met Roemenië.’
‘Nee, Camelia, een kolchozenappeltje smaakt me zoet omdat het geteeld en
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geplukt is om de mensen te voeden. Appels in mijn eigen land dienen een heel
ander doel - de winst van de supermarkt. Dat smaakt pas vies. Zo'n glimmende
kerstbal die je wordt aangeprezen door een schmierende middenstander met
dollartekens in zijn ogen.’
Ik besefte dat ik weer eens een willekeurige Roemeense situatie aangreep om
mijn afkeer van de maatschappijvorm in mijn eigen land te kunnen uiten, een
gewoonte die mijn reisgenote in de afgelopen weken flink de keel uit was gaan
hangen.
‘Wat een onzin,’ riposteerde ze op indringende fluistertoon, ‘de boeren hier
interesseren zich helemaal niet voor het volk. En ik koop liever iets van een
sympathie veinzende slijmbal dan van een ongeïnteresseerde chagrijn in een
staatswinkel.’
Camelia hield hartstochtelijk van haar land en haatte het intens. Ze schaamde
zich voor de toestand waarin het verkeerde. Toch vermoedde ik dat ze nauwe
banden met de veiligheidsdienst onderhield. Het onderhouden van officiële contacten
met westerlingen was in de praktijk voorbehouden aan Roemenen wier loyaliteit
boven elke twijfel verheven was, zo was me in Nederland verteld. Toen ik er een
keer naar vroeg, bevestigde ze mijn vermoeden. Ze zei dat ze het deed omdat ze
bang was anders haar baan kwijt te zullen raken.
Wanneer we in openbare gelegenheden verkeerden kon Camelia zich geen beter
buitenlands gezelschap dan het mijne wensen, vertrouwde ze me eens toe. Mijn
oprechte enthousiasme, mijn beheersing van de socialistische retoriek en mijn te
pas en te onpas getoonde partijboekje van de CPN, vrijwaarden Camelia van
verdenkingen als dat zij door mij met subversieve ideeën in aanraking zou kunnen
komen.
Het gekibbel met Camelia was interessant en soms ook vermakelijk, maar na vier
maanden Roemenië wilde ik dieper proberen te komen. Ik was naar Oost-Europa
afgereisd om uit te vinden waar mijn affiniteit met de socialistische landen vandaan
kwam. In de loop der jaren was me duidelijk geworden dat het niet om sympathie
voor het communisme ging, een pijnlijke ontdekking. Ik was natuurlijk links, maar
te individualistisch ingesteld om de communistische ideologie werkelijk met hoofd
en hart aan te kunnen hangen. Bovendien waren rechts en links het er over eens
dat de Oostbloklanden weinig van een communistische heilstaat weg hadden. Was
het antipathie jegens het kapitalisme, onwil om me te conformeren aan de waarden
en normen in de maatschappij waar ik zelf deel van uitmaakte, een verlangen om
te provoceren? Daarmee kon ik niet de grenzeloze belangstelling voor de landen
achter het IJzeren Gordijn, de diepe genegenheid, ja zelfs de verliefdheid die ik voor
het Oostblok voelde, bevredigend verklaren. Een bepaalde fascinatie moest mijn
wereldbeeld hebben gevormd, en, zoals halve intellectuelen plegen te doen, ik had
pas in tweede instantie de argumenten verzameld om het aanhangen van dit
wereldbeeld, voor mezelf en tegenover anderen te verantwoorden.
Onze treinreis zou twee dagen duren. Eerst met de nachttrein naar Suceava en
vervolgens met de Zwarte Zee Expres naar Moskou. Camelia zou daar deelnemen
aan een congres over de maatschappelijke functie van het theater in de socialistische
wereld.
Mijn reisgenote had theaterwetenschappen en Nederlands gestudeerd, werkte
aan de Faculteit voor Vreemde Talen van de Universiteit van Boekarest en was
regisseur van een aan de universiteit verbonden theatergroep. Ik ben
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regisseur van een sociaal geëngageerd theatergezelschap in Amsterdam en was
op ‘sabbatical’. Met studenten Nederlands van Camelia's faculteit hadden we in het
kader van een vakantiepracticum het stuk Op hoop van zegen van Herman
Heijermans vertaald. Onze vertaling was door de theatergroep van Camelia
ingestudeerd en begin november voor personeel en studenten opgevoerd.
Camelia en ik hadden samen het regieconcept in elkaar gezet. De samenwerking
was niet gemakkelijk geweest. Het bleek dat onze opvattingen over het regisseren
van een toneelstuk sterk uiteenliepen. Waar ik het theater als een scheppende kunst
en de regisseur als de eigenlijke maker van de voorstelling beschouw, de acteurs
gebruik om de door mij bedachte vormen te spelen en vind dat het applaus na afloop
van de voorstelling voornamelijk mij toekomt, zag Camelia het theater als een podium
voor de acteur en was ze gewend de spelers aan te moedigen tot zelfexpressie en
naar aanleiding daarvan het stuk vorm te geven. Dat resulteerde tot mijn spijt in een
boosaardige reder Bos, die een wrak schip laat uitvaren in de hoop dat het zal
vergaan zodat hij het verzekeringsgeld kan opstrijken. Heijermans zette hem echter
bewust neer als een goedmoedig mens, die geen boze opzet kan worden verweten
als de Hoop vergaat. Daarmee wordt de schuld voor het verdrinken van de vissers
bij het kapitalistische systeem gelegd en is het stuk een aanklacht tegen de
maatschappij. Het publiek bleek de gemene reder echter prachtig te vinden. Toen
we na afloop van de voorstelling met de spelers het applaus in ontvangst namen,
fluisterde Camelia me fijntjes toe dat zij dus gelijk had gehad.
Na de voorstelling waren we naar het noorden van het land gereisd en hadden
een week in de bergachtige omgeving van Baia Mare doorgebracht.
Op weg naar Moskou hoorden we dat in Berlijn de Muur gevallen was. De oneindige
berkenbossen bleven aan het treinraam voorbijschieten, maar onze coupé leek stil
te staan. Het volstrekt onvoorstelbare was gebeurd.
De reis per ondergrondse van het aankomststation naar ons hotel, de volgende
avond, was niettemin overweldigend: de Moskouse metrostations zijn paleiszalen,
rijk gedecoreerd met kroonluchters, plafondschilderingen, mozaïeken, ornamenten.
Telkens opnieuw werd ik verrast wanneer een vanuit m'n ooghoeken waargenomen
klassiek aandoend standbeeld (een Romeinse keizer, een Russisch-orthodoxe
heilige?) bij nadere beschouwing een astronaut of wegwerker met drilboor bleek
voor te stellen. Alsof ze plotseling tot leven kwamen. Maar hun leven was steeds
van korte duur: de betovering van de wereld achter de Muur was verbroken. Ik had
heimwee, naar de plaats waar ik was, maar dan vóór Glasnost en Perestrojka en
hun fatale consequentie.
Bij het ontwaken de volgende morgen, de ochtend van de Derde Dag na de Val
van de Muur, sloegen de emoties direct weer toe. Ik had maandenlang uitgeleefd
naar het bezoek aan de Sovjet-Unie, Moskou, het Rode Plein, het mausoleum, maar
wat moest ik er nu eigenlijk nog? Het mausoleum was voor mij altijd het kloppende
hart van het Sovjetimperium geweest, alsof van daaruit nog altijd de halve wereld
geregeerd werd. En nu was Lenin plotseling dood, ging ik een relikwie uit het verleden
bekijken, een museumbezoekje afleggen.
Camelia had niet meegewild. ‘Het graf van de Eniggeboren Zoon van
Onze-Marx-die-in-de-Hemelen-zijt,’ schamperde ze. Maar ik had het gevoel daar
op belangrijke gedachten te kunnen komen en wilde dat zij daar bij zou zijn.
In de lange, braaf in het gelid staande rij op het Rode Plein riep ik de
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aanhankelijkheidsdemonstratie in herinnering waar we een maand daarvoor in
terecht waren gekomen. Duizenden Roemenen hadden rode spandoeken gedragen
met leuzen als CEAUŞESCU EN HET VOLK; CEAUŞESCU - SOCIALISME;
CEAUŞESCU EN DE MIJNWERKERS; CEAUŞESCU - ROEMENIË - VREDE of
simpelweg CEAUŞESCU. Als ik er aan terugdacht had ik opnieuw het gevoel dat
m'n hart zich opende. Ik probeerde me voor te stellen hoe zoiets er bij ons uit zou
zien: LUBBERS EN HET VOLK; LUBBERS EN DE KATHOLIEKE KERK; LUBBERS
- KAPITALISME - VREDE; LEVE DE VRIENDSCHAP MET DEV.S.! Waarom hadden
de landen aan deze kant van de muur klinkende namen als Duitse Democratische
Republiek of Unie van Socialistische Sovjet Republieken en waarom woonde ik niet
in het Democratisch Koninkrijk der Nederlanden en heette onze bondgenoot niet
U.C.S.A.; the United Capitalist States of America? Een zekere theatrale inslag kon
de grondleggers van de Oostblokstaten niet worden ontzegd. Er begon me iets te
dagen. Zou hier de basis liggen voor mijn band met het Sovjetimperium?
Camelia had mijn betoog met een spottende lach op haar gezicht aangehoord.
‘Het is toch afschuwelijk, die propaganda, die leugens. Mensen dragen die
spandoeken omdat ze dat moeten. Jij probeert tegen beter weten in te geloven dat
die leuzen hun uit het hart gegrepen zijn!’
‘Nee, nee,’ begon ik, maar ze maande me tot stilte en wees naar het mausoleum.
Tussen de boomlange wachters verscheen een kleine, lijkbleke man...
‘Hij is opgestaan...’ stamelde Camelia. En inderdaad; wat onwennig om zich heen
kijkend en zoekend naar steun liep de stichter van de Sovjet-Unie zijn praalgraf uit.
Hij sprak een van de wachters aan, die hem aan de arm nam en naar het platform
op het mausoleum geleidde. In heilig ontzag was de rij op haar knieën gezegen.
Camelia en ik waren als enigen blijven staan en grepen elkaar onwillekeurig bij de
arm.
Aangekomen op de plek waar zijn opvolgers de 1 Mei-parades pleegden af te
nemen, maakte Lenin een diepe buiging. Tot onze verbazing begon de rij te
applaudisseren. Van Lenins gezicht straalde een tevreden glimlach. Hij strekte zijn
open rechterhand ver voor zich uit en sprak met omfloerste stem: ‘Kameraden! Drie
dagen geleden is na ruim 70 jaar het doek gevallen... Een groots theaterstuk komt
ten einde!’
‘Dat is het!’ fluisterde ik tegen Camelia, ‘De communistische wereld is één groot
theaterstuk, dat is wat me altijd zo gefascineerd heeft! Juist dat burgers, politici,
hele volken, spélen dat ze achter een systeem staan! Dat in de etalage van een
winkel met bijna lege schappen, waar een tientallen meters lange rij voor staat, dat
daar een bord hangt met de tekst HETTIJDPERK CEAUŞESCU - DE GOUDEN
EEUW. Dat alle media hier hoe dan ook bol staan van “geweldige oogsten” en “met
zus-en-zoveel procent overtroffen productieplannen”. Dat de werkelijkheid er
helemaal niets toe doet!’
Camelia had haar arm losgerukt. Met opeengeklemde kaken richtte ze zich op
de bevlogen spreker op het mausoleum, die betoogde dat de wereld had kunnen
zien dat zijn regieconcept een waardig alternatief vormde voor het kapitalistische
improvisatietoneel.
‘Alleen al hun foeilelijke decor, die kakofonie van onsamenhangende
reclameleuzen, getuigt van de inferioriteit van de Westerse regie!’
Lenins ogen spuwden vuur. ‘Dus, kameraden, ik dank u voor uw spel! En voor
het vergroten van de speelvloer, die inmiddels de halve wereld omvat.’
Weer wilden de toehoorders applaudisseren, maar Lenin maande ze tot
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stilte en dempte zijn stem. ‘Kameraden, nochtans moeten we de historische
ontwikkelingen niet veronachtzamen. De gebeurtenissen in Berlijn laten zien dat er
binnen onze cast andere behoeften zijn gaan leven. Het emotieloos spelen van
vormen heeft afgedaan. Er is onder de acteurs een verlangen naar beleving en
bezieling, naar een regisseur die vertrouwd kan worden, in wie geloofd kan worden,
maar die slechts op de achtergrond aanwezig is. Het wordt tijd voor een nieuw stuk
en een nieuwe rol voor mij. Ik heb inspiratie opgedaan...’
Na deze laatste woorden daalde Lenin de trap van het mausoleum af, de rij
wachtenden in verbazing achterlatend. ‘Zou hij nu al klaar zijn met zijn vertoog? Er
moet iets in hem zijn veranderd...’ hoorde ik iemand achter ons zich afvragen. En
dat bleek het geval. Lenin groette de menigte en liep beheerst in de richting van de
bontgekleurde Sint Basilius kathedraal. Midden tussen het mausoleum en de
kathedraal hield hij halt. Hij keek nog een keer om naar zijn mausoleum en voer ten
hemel.
Weer had Lenin op onnavolgbare wijze de geschiedenis geïnterpreteerd. De wereld
was in de twintigste eeuw het strijdtoneel geweest van twee, of, met de
Nationaal-Socialisten meegerekend, drie theatergezelschappen. Hele volken, zich
al dan niet bewust van de werkelijke toedracht, hadden meegestreden in een wrede,
onzinnige, maar ook prachtige theatersportwedstrijd, die de Kapitalisten hadden
gewonnen. En nu probeerde Lenin het opnieuw, maar het thema was al oud. Camelia
gaf hem een kans, ik dacht niet dat het iets zou worden.
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T.D. Wieringa
Pantserwals rond Badme
Als eens de zegen van het brood
daalt in zoete schemering
corned beef van een oorlog terug
aangevuld met kleine hapjes nieuws.
‘Het gaat niet goed! Massawa wil niet vallen
zelfs niet na het hevigst offensief.
Haar havens branden.’
En van alles is tekort
al rolt in schutkleur van de nacht
materieel aan over enkelspoor.
Het is te ver, het gaat te traag
voor het ongeduldig front.
Op! Op! Op!
als veel te vroeg
een nieuwe zon verschijnt
en alle sterren doven.
Zij graven in, zij stormen uit
conform de lessen uit het handboek
Van vuistbijl tot Kalashnikov.
Zelfs de lammergieren jammeren
om het bederf van zoveel sterven
tegelijkertijd.
Tot niemand anders dan de nacht
de ogen komt blinderen
van het ongetelde, opgedreven
en weer afgetrokken voddenlegioen.
‘Hooguit een paar honderd’,
verklaart het Zuiden. Het Noorden hoont
en noteert een grote zege:
‘Ja! groter nog dan Adowa!’
Maar ongeacht welk telraam
zij zullen nooit een beitel zien
om met eer te worden afgetekend
op de wanden van het heiligdom.
Haar martelaren kijken toe
hoe het oude hout van de acacia's
wordt opgestookt.
Hoe woestijngeheimen
brandstof worden
in de vuren waan van deze dag.
Roseau, 22 november 1999
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Erik Brus
non-fictie is geen literatuur - dat idee
Hoe verhoudt literatuur zich tot de realiteit? De meeste Nederlandse schrijvers
blijven in hun werk op gepaste afstand van de feitelijke werkelijkheid. In de
Amerikaanse literatuur is juist het grensgebied door vele auteurs verkend. New
Journalism - literatuur die uitgaat van controleerbare feiten - bloeide in de jaren 60
en 70, en leeft onder een andere naam nog altijd voort. Veel invloed heeft de stroming
in ons land niet gehad. Toch zijn er enkele Nederlandse non-fictie romans
geschreven.
In februari 1972 publiceerde de Amerikaanse auteur Tom Wolfe een beroemd
geworden artikel in het New York Magazine: ‘The birth of the New Journalism’. Hij
verklaarde dat de traditionele roman ten dode was opgeschreven. De literatuur had
zich in zichzelf opgesloten: een verheven kunstvorm, beoefend door schrijvers in
ivoren torens. Sinds de jaren vijftig was de Amerikaanse samenleving geëxplodeerd.
De gevestigde orde werd bedreigd door politieke schandalen, grote sociale onrust
en de opkomst van allerlei subculturen. Bijna niets ervan vond je terug in de literaire
roman. Het leven op straat werd beschreven in kranten en tijdschriften die wèl
bovenop de ontwikkelingen zaten. Wolfe signaleerde de opkomst van een nieuwe
groep journalisten die, met gebruik van literaire technieken, de dynamiek van het
nieuwe Amerika wisten te vangen.
In een later essay, ‘Stalking the billion-footed beast’, zette Wolfe zijn opvattingen
nader uiteen. De romanschrijver moet zich niet bedreigd voelen door de
overweldigende snelheid en complexiteit van het moderne leven, maar er juist een
uitdaging in zien. ‘De verbeeldingskracht van de romanschrijver staat machteloos
tegenover wat hij in de krant van morgen zal lezen. Maar een complete generatie
Amerikaanse schrijvers heeft daar precies de verkeerde conclusie uit getrokken.
Het antwoord ligt er niet in dit materiaal, ook wel bekend als het ons omringende
leven, aan de journalisten over te laten. Ze moeten doen wat journalisten doen, of
behoren te doen: ermee aan de slag gaan.’
In feite stond Wolfe een genre voor dat het beste van literatuur en journalistiek in
zich verenigt. New Journalism streeft naar een hoge mate van realisme met behulp
van journalistieke technieken: diepgravende research, uitgaan van feiten en nadruk
op het onderwerp in plaats van de schrijver. Dit realisme krijgt een dramatische
lading met literaire technieken zoals het gebruik van verschillende personages en
gezichtspunten, dialogen, verdeling in scènes en spanningsopbouw.
Wolfe werd zelf de bekendste beoefenaar en pleitbezorger van New Journalism.
In vele artikelen en essaybundels dompelde hij zich onder in alle denkbare
verschijnselen en uitwassen van het nieuwe Amerika: anti-Vietnamdemonstraties,
rassenrellen, religieuze sektes, hippies, Hell's Angels. Wolfe zocht zijn onderwerpen
op, verbleef er dagen, weken, soms maanden, observeerde, interviewde, wachtte
op onthullende momenten. Wolfe gruwde van de afstandelijke, droge toon waarin
traditionele non-fictie wordt geschreven. Hij beschreef zijn onderwerpen van
binnenuit, met grote nauwgezetheid en in een uitbundige, meeslepende schrijfstijl
waarmee hij in de huid kroop van de mensen die hij beschreef.
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Literaire middelen
Natuurlijk kwam New Journalism niet uit de lucht vallen. Romanschrijvers uit de 17e
en 18e eeuw als Daniel Defoe en Mark Twain schreven al non-fictie met literaire
technieken. In de 20e eeuw volgden o.a. Ernest Hemingway en John Steinbeck.
En in 1965 was Truman Capote's non-fictieroman In cold blood verschenen. Het is
het verslag van de waargebeurde moord in 1959 op een familie in een afgelegen
boerderij in Kansas. Capote verzamelde jarenlang materiaal over de moord,
interviewde de twee daders, en correspondeerde met beiden in de periode dat ze
op hun executie wachtten. In cold blood leest als een gruwelijk realistisch verslag
van het leven op het Amerikaanse platteland en de schijnbaar zinloze moordpartij.
Capote gebruikt daarbij literaire middelen als plot, afwisseling van scènes en
spanningsopbouw, en weet zelfs compassie op te wekken door zijn diepgravende
karaktertekening van de twee daders.

Norman Mailer (l) en Truman Capote

De romanschrijver moet zich niet bedreigd voelen door de
overweldigende snelheid en complexiteit van het moderne leven,
maar er juist een uitdaging in zien.’
Capote beweerde overigens bij publicatie dat zijn boek ‘immaculately factual’ was.
Later bleek echter dat Capote wel degelijk scènes verzonnen had om het dramatische
effect te verhogen. In cold blood wekt echter de indruk door een ‘objectieve’ stem
te worden verteld. Capote probeert zijn rol als schrijver/journalist onzichtbaar te
maken, mede door zichzelf niet als personage op te voeren in het boek.
Dat deed Norman Mailer wel in The armies of the night (1968). Dit boek, met de
ondertitel ‘history as novel - the novel as history’ - beschrijft de massale mars in
Washington in 1967, waarmee tegen de Vietnamoorlog werd gedemonstreerd.
Mailer nam zelf deel aan de mars, en door in zijn boek van zichzelf een personage
te maken herinnert hij de lezer eraan dat het slechts ‘Mailer’ is, of ‘The Author’, die
verslag doet. Mailer, die zichzelf ‘left conservative’ noemt en sceptisch is over de
linkse en ‘revolutionaire’
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groeperingen die aan de mars deelnemen, is zowel deelnemer als waarnemer.
Naast een gedetailleerd verslag van de mars bevat het boek Mailers ideeën over
de Amerikaanse samenleving, en de turbulente fase waarin die zich op dat moment
bevindt. Daarmee neemt hij de illusie weg dat een objectieve beschrijving van de
gebeurtenissen mogelijk is. Wat dat betreft geeft Mailer een veel vrijere invulling
aan het idee van de non-fictie roman dan Capote. Overigens heeft Mailer later nog
diverse non-fictieboeken met literaire elementen geschreven, zoals The executioner's
song (1979) over een moordenaar die na zijn veroordeling om zijn eigen executie
vroeg.
New Journalism groeide begin jaren zeventig uit tot een brede en veelbesproken
beweging, met auteurs als Joan Didion en Hunter S. Thompson. De invloed van
New Journalism op de Amerikaanse literatuur is minder groot geweest dan op de
journalistiek. Feit is wel dat begin jaren tachtig, met de opkomst van schrijvers als
Bret Easton Ellis en Jay McInerny, de Amerikaanse literatuur meer aandacht kreeg
voor ‘het ons omringende leven’, zoals Wolfe dat noemde.
Het zijn echter vooral journalisten van Amerikaanse kranten en tijdschriften, zowel
de progressieve als meer gevestigde, die sterk werden beïnvloed door New
Journalism. Overigens wordt deze term niet meer gebruikt, er wordt nu gesproken
van ‘literary journalism’. Als er al over gesproken wordt, want veel van de technieken
van New Journalism zijn in de journalistiek gemeengoed geworden. De illusie van
objectieve journalistiek is grotendeels overboord gegooid, en persoonlijk getinte
artikelen met gebruik van personages, dialogen en scènes zijn niet meer weg te
denken.

Gesloten wereld
Die laatste constatering geldt evengoed voor de Amerikaanse als de Nederlandse
journalistiek. De Nederlandse literatuur daarentegen heeft zich veel minder laten
beïnvloeden. De Nederlandse schrijver houdt over het algemeen afstand van de
actuele werkelijkheid. Liever grijpt hij terug op het (verre) verleden, of probeert zijn
werk een tijdloos karakter te geven. Typerend is het pleidooi van criticus Arjan Peters
voor de afzondering van het boek, dat boven alles een eenheid is en niets hoeft te
zeggen over het leven op straat (Volkskrant, 11 mei 2001). Of romanschrijver Marcel
Möring, die in zijn Kellendonk-lezing van 1999 waarschuwt voor de neiging om ‘het
ware, het echte te zien in wat de schrijver als pure fictie presenteert’. De wereld van
het boek is een gesloten wereld, en dat moet zo blijven. ‘Ik wil geen roman die mij
het verrotte leven van een incestslachtoffer in al zijn kale harde werkelijkheid
beschrijft. Daarvoor wend ik mij graag tot de journalistiek.’
Toch zijn er ook in ons land enkele romans geschreven die een journalistiek
uitgangspunt hebben. Als voorloper hiervan kan De zaak 40/61 (1962) van Harry
Mulisch beschouwd worden. In deze ‘reportage’, zoals de ondertitel luidt, beschrijft
Mulisch het proces tegen Adolf Eichmann, dat in 1961 in Jeruzalem plaatsvond.
Mulisch wisselt reportageachtige stukken over de procesvoering af met persoonlijke
observaties over het nazidom, antisemitisme en de aard van ‘het kwaad’. Hij schrijft
in de inleiding dat zijn boek een bundeling is van een serie artikelen in Elseviers
Weekblad, ‘dat naast het dagblad gelezen werd, wat mij ontsloeg van
nieuwsvoorziening’. Deze vrijheid benut hij om het - indertijd - heersende principe
van journalistieke afstandelijkheid te laten varen. Mulisch maakt zijn eigen rol
zichtbaar: hij is iemand die in de rechtszaal Eichmann observeert in zijn glazen kooi,
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in Jeruzalem (en Berlijn) ronddwaalt en spreekt met passanten, en filosofeert over
de vraag wat mensen kan bewegen tot gruweldaden.
Een pioniersrol werd ook vervuld door het literaire tijdschrift Gard Sivik, uit eind
jaren vijftig/begin jaren zestig. Aanvankelijk een Vlaams initiatief, kreeg het een
steeds Nederlandser karakter met de toetreding tot de redactie van Hans Sleutelaar,
Armando, Hans Verhagen en C.B. Vaandrager. Zij stonden een literatuur voor waarin
de schrijver zich opstelt als eer journalist die de werkelijkheid observeert zonder te
interpreteren. De groep viel echter snel uiteen en heeft indertijd een beperkte invloed
gehad. Dit was ook nog in de dagen van vóór Tom Wolfe's pleidooi voor New
Journalism.
Wel brachten Hans Sleutelaar en Armando in 1967 het boek De SS-ers uit, waarin
ze acht Nederlanders interviewden die zich in de tweede wereldoorlog vrijwillig bij
de SS hadden aangemeld. In die tijd een ophefmakende vorm van journalistiek,
omdat het ongehoord was ‘foute’ mensen zo ongehinderd hun meningen te laten
verkondigen. De SS-ers heeft een vooral registrerend karakter, een literaire vorm
hebben Sleutelaar en Armando niet aan de interviews gegeven.

Passionate. Jaargang 8

43

Niet-interpreterend
Later deed Dirk Ayelt Kooiman dat wel met een vergelijkbaar onderwerp. Kooiman,
bekend onder meer als oprichter van literair tijdschrift De Revisor, publiceerde in
1982 de non-fictie roman Montyn. Dit boek vertelt het levensverhaal van de
Nederlandse oorlogsveteraan en beeldend kunstenaar Jan Montyn. Kooiman begint
met de aantekening dat ‘dit boek werd geschreven aan de hand van vraaggesprekken
die gehouden werden tussen november 1979 en juni 1982’.
Montyn heeft de vorm van een lange, doorlopende monoloog van de hoofdpersoon.
Die vertelt over zijn turbulente leven, waarin hij op jonge leeftijd losbreekt uit een
verstikkend gereformeerd milieu. Gedreven door onrust en de zucht naar avontuur,
meldt hij zich in de tweede wereldoorlog aan bij de Duitse marine. Hij is zich er
nauwelijks van bewust dat hij daarmee ‘fout’ is geworden. Na de oorlog meldt hij
zich aan bij het Vreemdelingenlegioen om aan berechting te ontkomen. Later geeft
hij zich toch aan en komt hij in een heropvoedingsgesticht terecht. Daarna vecht hij
voor een vredesleger in Korea. Diverse malen ontsnapt hij aan de dood. Terug in
Nederland begint zijn geweten aan hem te knagen. Hij stort uiteindelijk geestelijk in
en wordt opgenomen in een psychiatrische inrichting. Na zijn behandeling betert hij
zijn leven. Hij wijdt zich aan de beeldende kunsten organiseert kindertransporten
uit Vietnam naar Europa.
Het is duidelijk dat Kooiman meer heeft gedaan dan het optekenen van zijn
gesprekken met Jan Montyn. Het boek begint met een ontmoeting van Jan Montyn
met een Amerikaanse voormalige kolonel in Vietnam, een scène die tegen het eind
van Montyn terugkeert. Ze ‘herkennen’ elkaar, aan de blik van mensen die meer
gezien hebben dan de mens verdragen kan. Montyn vertelt de kolonel over zijn
leven, maar de kolonel antwoordt: ‘Maar dat is niet alles.’ Kooiman begint hiermee
omdat het de sleutel tot zijn boek lijkt te zijn. Hij wil achter de feiten kijken, het
gemakkelijke oordeel over iemands gedrag vermijden. Het boek geeft een
onbevangen beeld van Jan Montyns leven.
Kooiman wees er in een interview in De Tijd (14 februari 1986) op dat de tweede
wereldoorlog een streep heeft gezet onder het voorheen vrij algemene geloof in
christelijke normen en waarden. Dat een volkerenmoord heeft kunnen plaatsvinden
binnen de zogenaamd geciviliseerde westerse cultuur heeft het wereldbeeld van
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zijn generatie voorgoed veranderd. Kooiman pleitte daarom voor een
anti-ideologische houding. Uit zijn eerdere boek De vertellingen, waarin Jan Montyn
al als (naamloos) personage opdook: ‘Wij zullen het moeten wagen (...) een
werkelijkheid onder ogen te zien die leeg is. En pas dan, wanneer we ons hebben
aangewend om niet-interpreterend te kijken, met een oog dat géén vaststaande
betekenis veronderstelt, zullen we ons een vrijheid geschapen hebben die ons in
staat stelt een andere relatie te zien tussen de wereld en onszelf.’
Dat is precies wat Kooiman met Montyn lijkt te hebben nagestreefd. De feiten van
Jan Montyns leven zijn het uitgangspunt van een relaas waarin niet de ideologische
aspecten centraal staan, maar de zucht naar een intense manier van leven. Jan
Montyn wordt zo een (literair) personage met een speciale levensopvatting, niet
een voertuig om feitelijkheden over de recente geschiedenis naar voren te brengen.
Zonder van enige vorm van beoordeling van Jan Montyns leven blijk te geven, maakt
Kooiman een indringenden zelfs ontroerend portret van iemand die juist aan allerlei
ideologische veroordelingen heeft blootgestaan.

Geen kunst
Kees van Beijnum publiceerde in 1991 zijn non-fictieroman Over het IJ, een
reconstructie van de zogenaamde ‘brievenbusmoord’ die in 1989 in
Amsterdam-Noord had plaatsgevonden. Een oudere man was in de hal van zijn flat,
achter een gesloten deur, dood aangetroffen. Van Beijnum omschrijft zijn werkwijze
in de verantwoording: ‘De inhoud van dit boek is gebaseerd op het politieonderzoek,
de
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rechtszaak en eigen research van de auteur. Aan de hand van een groot aantal
vraaggesprekken werden situaties en dialogen gereconstrueerd. Over het IJ kan
dan ook als de herschepping van een waar gebeurd verhaal beschouwd worden.’
Van Beijnum gaat nog een stap verder dan Kooiman met het zoeken naar een
literaire vorm vanuit een journalistiek uitgangspunt. Van Beijnum voert zichzelf op
als personage, net als Norman Mailer had gedaan in The armies of the night. Hij is
‘de verslaggever’, die toevallig in de periode van de moord een afspraak heeft met
de afdeling Ernstige Delicten van de Amsterdamse politie. Hij zou de chef een tijdje
volgen en er een reportage over schrijven. Daardoor is hij er getuige van hoe de
recherche het eerste technisch onderzoek doet in de flat waar de moord is gepleegd.
‘De verslaggever’ begint zich in de zaak te verdiepen. Hij interviewt de twee daders
(die al vrij snel zijn opgepakt), hun familieleden en andere betrokkenen. Hij leest de
politiedossiers, volgt het politieonderzoek en het proces. En hij neemt zich voor ‘Het
Totale Verhaal te schrijven’.
De hoofdlijn van Over het IJ is het onderzoek van de verslaggever, die stap voor
stap de achtergronden en beweegredenen van de daders blootlegt. Het boek is
echter niet alleen vanuit het gezichtspunt van de verslaggever geschreven. Van
Beijnum kruipt in de huid van de daders, van rechercheurs en getuigen. Van Beijnum
maakt ook keuzes; zo voelt hij duidelijk sympathie voor de zwakbegaafde Ferrie,
degene die het dodelijke schot gelost heeft, en diens vader. Op deze manier leest
Over het IJ als een spannende roman met een reeks zich ontwikkelende personages.
Typisch literaire technieken geven een persoonlijk karakter aan een ‘waar gebeurd
verhaal’.
In een interview met HP/ De Tijd (8 oktober 1991) is Van Beijnum ingegaan op
de vraag waarom Nederlandse schrijvers zo weinig van feiten uitgaan: ‘Hier, in ons
land dus, is het overwegend een kwestie van minachting. Non-fictie is geen kunst,
geen literatuur - dat idee. Nederlandse schrijvers verzinnen liever een moord, dat
vinden ze leuker. Het lijkt of ze hun neus ophalen voor de werkelijkheid, en al
helemaal voor bijvoorbeeld een moordzaak. In Amerika steken “echte” schrijvers Capote, Mailer - hun nek uit om het een keer te proberen. Het is een uitdaging om
van de werkelijkheid iets moois te maken.’
Van Beijnums latere romans hebben geen non-fictie uitgangspunt, maar hij is wel
steeds dicht bij de werkelijkheid gebleven. Overigens zegt Van Beijnum in het
interview met HP/ De Tijd dat hij met zijn boek wilde laten zien dat non-fictie kan
wedijveren met fictie. En hij spreekt de hoop uit dat zijn boek een bijdrage levert
aan de ontwikkeling van het genre. Al zou het hem verbazen.
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Met die laatste inschatting heeft hij gelijk gekregen. Er zijn in de tien jaar sinds
Over het IJ slechts enkele Nederlandse romans geschreven - Serge van Duijnhovens
Wij noemen het rozen, Graa Boomsma's Stadsvlucht - die min of meer binnen het
genre vallen. Het zijn verspreide pogingen die weinig invloed lijken te hebben gehad.
De Nederlandse schrijver kijkt nog altijd liever binnenskamers, of huldigt de opvatting
dat literatuur alleen maar naar zichzelf dient te verwijzen. Feiten die het persoonlijke
leven overstijgen, die zijn voor de journalistiek.
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oude nummers
Oude nummers van Passionate kunt u bestellen bij Stichting Passionate, telefoon
010 276 26 26. Prijs per nummer ƒ13,20 (incl. verzendkosten). Hieronder informatie
over de twee meest recente nummers, informatie over oudere nummers op
bovenstaand telefoonnummer.
jaargang 08 | nummer 01 | januari/februari 2001

Weldon Kees Corner: nieuwe vertalingen van Weldon Kees door J. Eijkelboom,
biografisch artikel door Richard Dekker, Analyse van ‘Kees’ poëzie door Peter
Swanborn, J. Bernlef over Kees als jazzmuzikant, en poëzie van Ronald Ohlsen en
Henk Houthoff. Verder Menno Wigman, Jeroen Mettes, Suzanne Brink en Yorgos
Dalman.
jaargang 08 | nummer02 | maart/april 2001

David Kleijwegt over de teksten van dance en Underworld, poëzie van Hone
Tuwhare, voorpublicatie roman Thomas van Aalten, M.L. Lee, Ed van Eeden, Kees
Klok, Thijs Kramer, Kees Versteeg, Christina Vreeswijk, Johan Haspers de Man.
jaargang 08 | nummer 03 | mei/juni 2001

Poëzie van Mustafa Stitou en Henning Jonathan Pieterse, Ed van Eeden over
tournee van Herman Brusselmans, interview met A. Moonen, strip van Maaike
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Hartjes, Christian Jongeneel over film Memento, Walter van den Berg, Yusef el
Halal, Mathijs Deen, Daniël Dee en Hilde Meeus.

verkooppunten
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De zelfmoordenaar is een kort leven beschoren
Xander Michiel Beute
Een noot ter aanvang: de hoofdpersoon van dit verhaal wordt ‘een zelfmoordenaar’
genoemd. In werkelijkheid is hij dat nauwelijks. Strikt genomen zou hij dus anders
aangeduid moeten worden. De naam van de man is echter onbekend en zomaar
iets verzinnen is niet fatsoenlijk, vandaar.
De zelfmoordenaar is een kort leven beschoren. Hij werd geboren op een maandag,
stierf op een zaterdag. Op zijn dertigste plande hij zijn carrière: zelfmoordenaar
worden. Sinds zijn studie had hij niet geweten waarheen te moeten met zijn leven.
Dit was een hele vooruitgang. Iets groots om naar te streven. Of was het een streven
naar niets? De paradox verveelde hem al snel. Het leven was niet een roman van
Mulisch. Het ging immers om het streven op zich. De rest was theorie.
Zijn jeugd was weinig opvallend. Hij had acht pogingen gedaan van huis weg te
lopen. Het was niet dat zijn ouders hem emotioneel verwaarloosden of fysiek
mishandelden, want dat deden ze niet. Geen enkele poging slaagde. Acht keer was
hij voor het donker thuis.
Het verschil tussen van huis weglopen en zelfmoord is dat het in het laatste geval
niet mogelijk is om tussen weilanden te staan, de koeien gedag te zeggen en je om
te draaien om op tijd thuis te zijn voor het avondeten. Zijn moeder zou boerenkool
maken met worst van de Hema en spekjes.
In het vierde jaar van de havo werd hij onderworpen aan een beroepskeuzetest.
De uitslag kwam in een gele envelop. Het verzekeringswezen. Het bankwezen.
Over een zo spoedig mogelijke beëindiging van zijn leven stond niets vermeld. Zelf
kwam hij toen ook niet op dat idee. Dat kwam pas toen hij dertig was.
Hij begon zich degelijk voor te bereiden. Hij las vakliteratuur. Studies, maar ook
Goethe, Dostojevski, Schopenhauer. Hij stelde zichzelf vragen. Was het een keuze
of was het als bij dichters? Poeta nascitur, non fit. Was hij zo geboren? Was hij een
zelfmoordenaar of hooguit suïcidaal? Maanden hield hij zich met niets anders bezig,
maar hoe meer hij erover las en nadacht, hoe verder hij zich verwijderd voelde van
zijn doelstelling. Uiteindelijk was het niet meer dan het vuil maken van een boel
moeilijke, vaak onbegrijpelijke, woorden. Het woordenboek lag op zijn bureau naast
de stapels andere boeken.
Elke avond waren er spelletjes op televisie. De deelnemers raadden naar woorden.
Sommige letters waren al ingevuld en hoe meer letters er stonden hoe makkelijker
het werd. Toch was er uiteindelijk altijd een scheiding tussen winnaar en verliezer,
en dat had meer te maken met het juiste balletje uit een kom vissen of op het juiste
moment op een grote rode knop drukken dan met het raden naar woorden. De
verliezers kregen een paraplu of een boek met daarin hetzelfde spelletje om thuis
te oefenen.
's Morgens werd hij wakker en zijn streven was dat niet meer te doen. Hij bedacht
dat W.F. Hermans de dood juist had voorgesteld als een toestand waarin je nooit
meer kon slapen. Maar woorden alweer. Getheoretiseer. Het resultaat was hetzelfde.
Na het opstaan dwong zijn lichaam hem tot het verrichten van handelingen. Plassen.
Ontbijten. Roken. Koffie drinken. Het was het beste om al deze handelingen binnen
twee uur na het opstaan minimaal een keer verricht te hebben. Zo niet, dan
protesteerde het lichaam door pijnlijke zenuwprikkels naar zijn hoofd te sturen.
Dankzij de veelvuldig vervloekte consumptiemaatschappij was het mogelijk in een
halve minuut zijn ontbijt op tafel te hebben. Het kwam uit een plastic fles. ‘Fruitontbijt.
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Aardbei, sinaasappel, met vezels en vitamines.’ In drie grote, broodnodige slokken
was het lichaam voorzien van de vitamines en vezels waar het knorrend om vroeg.
Van maandag tot vrijdag naar kantoor. Op zaterdag en zondag niet.
Hij stond voor het raam. Hij maakte zich schuldig aan het constateren van de
weersomstandigheden van die dag. De lucht was blauw en de bomen bewogen
niet. Het liet in combinatie met het seizoen, zomer, geen andere mogelijkheid dan
dat het een warme dag was. Als hij zijn best deed, kon hij achter
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het gesloten raam de buitenwereld haren. Ronkende auto's, gelach, een
voorbijrazende trein ver weg, dichterbij het tsjilpen van een mus. Na de koffie dronk
hij thee met een kaneelsmaakje. Hij besloot tot een wandeling.
Op straat speelden een jongeman en vrouw badminton. De witte shuttle werd
tussen de twee rackets in de blauwe lucht gehouden. Allang de hoek om hoorde hij
nog de snerpende klappen tegen de witte shuttle.
Hij slenterde naar de Hoge Bomenlaan. Een lange, brede weg van gras met aan
weerszijden lange rijen majestueuze bomen. Vroeger reden hier auto's, daarvoor
reden er paardenwagens. Tegenwoordig mocht je er niet eens meer fietsen. De
laan tussen de statige, oude huizen was een park geworden.
De zon scheen, dus waren er veel mensen. Meisjes in korte rokjes, jongens in
korte broeken. Vrouwen met en zonder kinderwagen. Hij droeg zijn zwarte pak,
omdat dat er nu eenmaal bij leek te horen. In de schaduw van een boom zat een
oude man een boek te lezen. De man had een sigaar tussen zijn wijs- en
middelvinger. De zelfmoordenaar ging een boom verder in het gras zitten. De oude
man drukte zijn sigaar uit in het gras, haalde een mandarijn uit een bruine papieren
zak en begon de oranje vrucht te pellen.
Licht misselijk van de hitte haalde de zelfmoordenaar een vergeelde krant uit zijn
binnenzak. Acht dagen oud. Op de voorpagina stond een artikel over de verouderde
procedures van het publieke bestuur. ‘Er is een cultuur ontstaan waarin eindeloos
wordt gediscussieerd zonder dat er ooit tot handelen wordt overgegaan.’ Op dezelfde
pagina stond een zwart-wit foto van de drukbezochte autobeurs. Onderaan de
pagina was een advertentie van de Albert Heijn. De witlof en de ham waren de hele
week in prijs verlaagd. Hij vouwde de krant weer op. De aanbieding was inmiddels
verlopen. De krant ging terug in de binnenzak.
Een uur lang probeerde hij aan niets te denken. Het lukte slecht. Als je zou weten
dat je zou sterven als in een horrorfilm, dacht hij, dan zou elk weldenkend mens de
kettingzaag voor proberen te zijn.
Voorbijgangers praatten met elkaar. Veel gesprekken betroffen het weer. Voor
de rest werd er gesproken over andere mensen. Weinig goeds. Hij ving slechts
flarden van de voorbijgaande conversaties op. ‘Dat ze zoiets zegt. Begrijp jij dat
nou?’ ‘En dan de kleren die ze draagt.’ Het gesprek was voor hem voorbij, maar
werd snel gevolgd door een volgende en een volgende. Nog geen drie meter van
hem vandaan zat een golden retriever te poepen. Twee jongemannen in sportkleding
kwamen hijgend langs. Ze waren aan het joggen. Ademnood. Hun shirts waren nat
van het zweet. Bij de spoorlijn aan het einde van de laan draaiden ze zich om en
kwamen teruggerend. Ze passeerden hem voor de tweede keer. Hij staarde de
mannen na tot ze kleine stipjes geworden waren. Vanuit de verte leek het erop dat
ze zich opnieuw omdraaiden. Inderdaad, de stipjes werden weer groter. Een
kettingzaag, een ijspriem, een bijl, dacht hij, geen mens zou het zover laten komen.
In het zachte rumoer neuriede een meisje een populair liedje. De oude man die
een nieuwe sigaar had opgestoken keek even van zijn boek op. De zelfmoordenaar
wreef in zijn handen. Hij stond op.
De bewaakte spoorwegovergang lag als een grens tussen de Hoge Bomenlaan en
de drukke stad van voortbewegende auto's. Op het moment dat hij overstak,
begonnen de belletjes te rinkelen. Geen theorieën, nam hij zich voor, en faalde. Hij
stond midden op het spoor. Als hij doodgewoon een halve minuut niet zou bewegen,
was het gebeurd. De trein zou gedwongen worden zijn lichaam uiteen te doen
spatten of in delen mee te sleuren over het spoor. Gebeurde het in één klap, boem,
of duurde het langer? Hoe ging zoiets eigenlijk in het werk?
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Zijn moordwapen kwam van ver weg over de rails aanrijden. Hij stond stil. Hij
bleef stil staan. De spoorbomen daalden. Een alert meisje in een kort rokje gilde
hard. De trein kwam met een noodgang dichterbij, maar leek zich in zijn hoofd,
omdat hij zich erop concentreerde, te vertragen. Een geraas in slowmotion. De
spoorbomen waren gesloten. Hij stond er als een gevangene tussen. Het meisje
werd nu in haar gillen bijgestaan door andere toeschouwers. Paniek! Driehonderd
meter. Hysterie! Tweehonderd. De machinist moest hem kunnen zien nu, maar het
gele gevaarte kon niets. Met een doodvaart moest het de strijd aan. De grond trilde
van het razende gewicht op de rails. Seconden.
Hij stond stil en vroeg zich af of hij nu een zelfmoordenaar was. Het antwoord
was nee. De zelfmoordenaar is een kort leven beschoren. Zijn grote streven was
naar een minuscuul moment geweest: de seconde dat hij niet meer weg kon stappen.
Daarna was het voorbij. Langer mocht het niet duren.
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Ingmar Heytze en de willekeur van het pessimisme
Harold Kerkhof
Als ik een boek lees, ben ik me er te allen tijde van bewust welke pagina ik heb
bereikt, hoeveel ik er nog moet, hoe lang dat ongeveer gaat duren en hoe snel ik
dus een nieuwe titel op mijn leesoeuvre heb staan. Een aanzienlijke leeslijst draagt
bij aan mijn status en mijn prestige, net als dat voor een ander gedeelte van de
bevolking geldt voor Mercedes en BMW. Niet alleen kan ik er op feestjes en recepties
mee pronken, waarbij ik natuurlijk een niet gelezen boek met het nodige zondebesef
soms toch opvoer, maar ik slaap ook rustiger in de wetenschap dat ik heb voldaan
aan mijn niet geringe intellectuele eisen. Het mag duidelijk zijn dat het hier niet enkel
gaat om domme leesproductie. Zo lees ik Der Zauberberg uiteraard in het Duits en
deze klassieker krijgt een prominente plaats op mijn literatuurlijst. Maarten 't Hart
heb ik met veel ander oud-Hollands zelfbeklag inmiddels ver weggemoffeld, want
deze boeken genieten weinig prestige meer. Natuurlijk heb ik ze niet verwijderd,
want het gaat immers ook om de cijfers. Als ik een week, een maand, een kwartaal
niet heb gelezen Hoort
Hoort
Harold Kerkhof heeft een kwartaal niet gelezen
jawel jawel jawel ik zeg het u een kwartaal
versta-je geen nederlands mijn heer

- dan mis ik niet het lezen, maar maak ik me zorgen over de status van mijn
gezwollen trots. In de duisternis van deze schaamte zie ik mijn verworvenheden
verkleinen en verslappen.
Wellicht is mijn goddeloze benadering van de schone letteren niet herkenbaar
voor anderen en dat zou alleen maar een goede zaak zijn. Als lezen voor iedereen
enkel een kwestie van prestige was, zou dat slecht zijn voor het Nederlandse
voetbal... pardon de Nederlandse literatuur.
Voor mij persoonlijk zou het jammer zijn als mijn leespraktijk geen enkele
herkenbaarheid oproept. Ik had er een succesvolle column over kunnen schrijven.
Een vluchtige blik op de hedendaagse letteren leert mij namelijk dat herkenbaarheid
van gevoelens en gedachten, juist van die waar je je eigenlijk voor zou moeten
schamen, nog het enige criterium is. In dat geval spreek ik met Tom Lanoye:
Het zijn slechte tijden voor de
poëzie. De mensen zijn gelukkig.
Zij leven niet voor woorden (...)

Nu kunt u zeggen dat zelfs in deze tijden van economische en emotionele voorspoed
de mensen het slachtoffer zullen blijven van zwaarmoedigheid en angsten, en
Lucebert verwoordde in 1948 al ons huidig collectief bewustzijn over poëzie: ‘verzen
worden alleen geschreven door gedesequilibreerden. Dezen toch beleven dagelijks
het wonder van het pessimisme. En zoals het leven uit chaos ontstaat, zo komt
poëzie uit pessimisme voort.’
Dit pessimisme lijkt in deze tijden veeleer een modeverschijnsel, iets willekeurigs.
Overdag bevolken horden hoogopgeleide twintigers en dertigers de stations en de
autowegen. Ze storten zich op hun carrière, maar 's avonds en in het weekend
kunnen deze mensen met dezelfde overtuiging ten behoeve van de muziek en de
poëzie en ten nadele van hun relatie een melancholie uitstralen, alsof ze opeens
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tot het besef komen dat het allemaal nergens over gaat. De (maandag) ochtend
rennen ze echter weer.
Een mij bekende advocaat heeft inmiddels al gewerkt voor kantoren met namen als
De Braauw en Derks, Star en Busman. Die namen zeggen ons wellicht niks, maar
in de hele grote wereld van de rechtenstudent genieten ze meer prestige dan een
lange literatuurlijst bij ons... pardon bij mij. 's Avonds komt deze man die de absolute
blijheid uitstraalt tot rust bij muziek met een tegenovergestelde levensvisie: Kurt
Cobains vertolking van het gelijknamige antidepressivum lithium- ‘I'm so ugly/ that's
okay 'cause so are you; I'm so unhappy/ that's okay, it's in my head’ en
zielenuitbarstingen als ‘No Future’. Net als Acda &
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De Munnik is hij zichzelf niet of al die jaren nooit geweest, wat ze daar dan ook mee
bedoelen, en in het weekend laat deze carrièretijger zich nog weleens verleiden om
met een vette knipoog te gaan doemdansen op ‘I'm a loser baby’-achtige muziek.
Dit pessimisme lijkt voor hem niets meer dan een pose, een mechanisme met een
functie. Het mechanisme is die van de dertiger die aan de ziekte lijdt van de te vroeg
ingetreden nostalgie. Wat hiervan de functie is, is in deze context niet relevant.
De literair onderlegde equivalent van deze advocaat gniffelt een beetje superieur
om deze praktijken om zich vervolgens te wenden tot de poëtische evenknie van
Acda & De Munnik: de onvermijdelijke Ingmar Heytze. Sinds deze Utrechtse dichter
is poëzie weer leuk en toegankelijk, vertelt ons de achterflap van één van zijn
bundels. Alvorens daarin te gaan lezen hoeven we dus niet eerst een dag te vasten,
een bad te nemen in koel helder water en ons vervolgens te steken in een gewaad
van het fijnste witte linnen. Of toch? Na me neergeploft te hebben op de bank om
eens lekker ordinair te zappen tussen zijn gedichten kom ik voorbij de gedichten
‘Hypochonder’ en ‘Dilettant’. Met een beetje pijn in mijn rug sta ik op en raadpleeg
ik De Dikke van Dale, want wat betekenen deze woorden ook al weer? Hmm, waarom
geeft hij deze gedichten niet de titels ‘Zwaarmoedig’ en ‘Liefhebber’? De eerste
regels van ‘Hypochonder’ geven mij antwoord, want Ingmar komt uit de hemel
gevallen en gevallen engelen zijn niet zwaarmoedig en liefhebber: zij zijn poëtisch
en dus hypochonder en dilettant. Hier spreek ik dan over de willekeur van zijn
woordkeuze, maar daar is ook nog de willekeur van zijn emoties.
Heytze is een schrijver in cafés, maar het liefst is hij daar onzichtbaar en hij voelt
dat de gezelligheid pas echt losbarst als hij de zaak heeft verlaten. Volgens mij is
deze angst slechts een momentopname en is het leven van Heytze niet zo zwaar.
Hij doet me zelfs een beetje aan mezelf denken. Vaak heb ik het naar mijn zin in
cafés, lopen de gesprekken in de door mij gewenste richting en sta ik in het
middelpunt van de belangstelling, vooral van dat ene meisje. Soms ook wil zo'n
avond niet vlotten, vind ik geen toegang in de gesprekken, kijkt dat meisje niet naar
mij (maar naar Ingmar) en blaas ik heel vroeg en verdrietig de aftocht. Het liefst bel
ik dan mijn moeder, maar ja... dat doe je nu eenmaal niet, dus begin ik met het
schrijven van versjes. Die momenten ben ik daadwerkelijk onder de indruk van mijn
eigen kunnen. Na twee uurtjes is het tijd om te slapen; voor de volgende dag neem
ik me voor de gedichten weer ter hand te nemen en ze verder te sublimeren. Maar
als ik dan wakker word en een blik werp op mijn pennenvruchten, dan blijken ze
niets meer dan Heytze-achtige niemendalletjes, enkel leuk voor adolescenten, want
ze zijn zo lekker herkenbaar en gevat. Ze gaan bovendien over seks en bevatten
soms een lastig poëtisch woord. In de overtuiging dat poëzie zo zeker niet moet
zijn, gooi ik ze in een oude schoenendoos, misschien wel een leuke herinnering
voor later.
Zelfs in deze voorspoedige tijden zou poëzie moeten spreken van het verlangen
van zijn maker, te zijn wat Ingmar Heytze en ik beiden (nog) niet zijn: een symbool
van grootse tijden, een
sterveling die blijft,
een engel met een pen
(Lanoye)

Na twee uur bladeren door twee bundels van de tweede nachtburgemeester in
Nederland blijk ik alle gedichten gelezen en begrepen te hebben. Nu na twee
maanden ben ik ze allemaal weer vergeten en ik leef in het besef dat het niets
anders was dan een Hollandse nieuwe op het terre in van zelfbeklag, maar ik
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profiteer: totdat zijn ster zal vallen, zijn twee prominente plaatsen op mijn literatuurlijst
gevuld en in dat licht zie ik mijn Zeugnis fier overeind.
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geen daden maar woorden
Rotterdamse Schouwburg
vrijdag 28 en zaterdag 29 september
aanvang 21.00 uur
GDMW 2001
optredens van o.a.
J.A. Deelder
Herman Brusselmans
Menno Wigman
Scapino Ballet
Manon Uphoff
The Proov
Esther Gerritsen
Tommy Wieringa
Buiten Adem
Pieter Boskma
Daniël Dee
Dimitri Verhulst
Zena Edwards
Kain
Yusef el Halal
Battle of MC's
Alex Klaasen &
Martine Sandifort
(winnaars Cameretten 2000)
Op vrijdag 28 en zaterdag 29 september vindt de vijfde editie van het festival
Geen Daden Maar Woorden in de Rotterdamse Schouwburg plaats. Geen Daden
Maar Woorden is een onderdeel van September in Rotterdam, een jaarlijks
evenement waarmee het culturele seizoen in Rotterdam wordt geopend. Gedurende
vijf weekenden presenteren verschillende kunst- en cultuurinstellingen zich en
bundelen zij de krachten.
Geen Daden Maar Woorden presenteert een weekend vol nieuwe sterren, nieuwe
eigen producties, pas ontdekte talenten, sfeervolle randprogrammering en knallende
after-party's.
Gedurende twee avonden wisselen literaire disciplines als poëzie, storytelling,
columns en toneel maar ook film, rap, kleinkunst, muziek en dans elkaar af.
Net als de voorgaande jaren zullen ook dit jaar de eigen producties een belangrijke
plaats innemen. Scapino Ballet voert een dans uit op poëzie van Mustafa Stitou en
muziek van E.O.G. Journaliste Yvette Benningshof maakte samen met filmmaker
Geert Mul een portret van schrijver A. Moonen.
entree per avond fl.25,- / fl.15,- reductie (CJP, Rotterdam Pas) beide avonden fl.40,/ fl.25,- reductie
nadere informatie
(t) 010 276 26 26
(e) info@GDMW.nl
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(t.a.v. Annemarie Slee of Michael Vogel)
reserveringen
Rotterdamse Schouwburg (t) 010 411 81 10
Ticketservice (t) 0900 300 1250 (99 cpm)
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Noordereiland
Kees Versteeg
Homoseksualiteit een besmettelijke ziekte? Zo praat je niet over de koning van
Marokko.
Culturen zijn alleen gelijkwaardig als ze even rijk zijn.
Als we nu gewoon in artikel 1 van de Nederlandse grondwet zetten dat we wel
mogen discrimineren zijn we van een hoop gezeik af.
Sterven is de enige manier om aandacht van God te trekken.
Je voelt je nooit erger aangestaard dan door mensen die nadrukkelijk niet naar je
kijken.
Een gek is iemand die zich gebrand heeft aan eigen verbeelding.
Oppervlakkigheid is het ergerlijkste symptoom van geluk.
De multiculturele samenleving is een smeltkroes waarin bevolkingsgroepen tegen
elkaar zeggen: jullie eerst smelten.
Religie is de heilige waanzin.
Het enig leuke aan discussies uit het jaar nul is dat ze ook emoties oproepen uit het
jaar nul.
Babyboomers zijn vijftigplussers die hun babyboompaleisjes alleen nog verlaten
om te gaan funshoppen met onze AOW.
Toch verdient kitsch een kans als concurrent van religies.

Passionate. Jaargang 8

52

ten slotte
Michelle van Dijk
Vijf onderuitgezakte schrijvers op een rij die onopvallend, maar snel een aantal
glaasjes witte wijn wegwerken en beurtelings braaf antwoord geven op de zo
voorspelbare vragen over de boeken die zij hebben geschreven terwijl de rest
verveeld de andere kant opkijkt. Is het boek autobiografisch? Is het boek een projectie
van de problemen in de wereld die u persoonlijk bezighouden? Hoe komt u aan het
verhaal? Het zal wel weer een prijsuitreiking zijn. Live op tv natuurlijk. Schrijver
nummer zes is niet eens komen opdagen; hij doet niet mee aan de
vercommercialisering van de literatuur, zegt hij, of vindt dat literatuurprijzen niets
meer waard zijn nu er jaarlijks een stuk of veertig worden uitgereikt. (Gelukkig niet
allemaal op televisie, dat zou bijna een wekelijkse uitzending betekenen!)
Met het toenemen van de literaire televisieprogramma's en de te winnen
literatuurprijzen, kiezen meer schrijvers ervoor thuis te blijven of zelfs de prijs te
weigeren. En geef ze eens ongelijk: de hele verzameling aan literatuurprijzen heeft
iets weg van het prijzencircus bij de V&D, alles in de uitverkoop, niets is nog waard
wat het waard was, en een tv-presentator mag de clown spelen die de prijzen uitreikt
en zo zijn literaire imago opvijzelen. Er zijn zoveel prijzen dat een boek schrijven
zoiets is als de avondvierdaagse: als je hem uitloopt, krijg je al een medaille.
Minder op televisie, maar net zo toegenomen, is het aantal schrijfwedstrijden. Het
enige verschil tussen een schrijfwedstrijd en een literatuurprijs is het aantal boeken
dat de deelnemer op zijn naam heeft staan: voor een literatuurprijs moet je minstens
één boek hebben geschreven, voor een schrijfwedstrijd liever juist geen. In de jury
van een literatuurprijs zit bijvoorbeeld Winnie Sorgdrager, en in de jury van een
schrijfwedstrijd kun je nog wel eens redactieleden van Passionate tegenkomen.
Maar verder gaat het uiteindelijk om hetzelfde: welk verhaal sluit het meest aan bij
de voorkeuren van de jury?
Toen ik 15 was, deed ik voor het eerst aan een schrijfwedstrijd mee. Ik kreeg een
eervolle vermelding (Steven Verhelst won de eerste prijs) en won daarmee een
bijzonder slecht boek van Yvonne Kroonenberg, ook zo iemand die je steeds weer
op tv ziet, en een mooi certificaat (computeruitdraai op mintgroen papier) dat drie
jaar lang in een standaard op mijn bureau stond. Als die schrijfwedstrijd iets nuttigs
tot resultaat heeft gehad, behalve mijn afkeer van Yvonne Kroonenberg, dan is dat
wel een motivatie om vooral door te gaan.
In de zesde klas ontdekte ik dat er veel meer schrijfwedstrijden waren, en op een
zeker moment deed ik aan zes wedstrijden tegelijk mee, waarvan de deadlines
onhandig genoeg samenvielen met mijn examen wiskunde. Maar ook toen al wist
ik dat je prioriteiten moet stellen, wat resulteerde in een boekenbon van ƒ25,- (en
een 4 voor wiskunde). Toen ik, een jaar later weer, hoorde dat ik Write Now!
gewonnen had, danste ik ondanks een hardnekkige kater en het feit dat ik m'n bed
was uitgebeld door iemand die ik helemaal niet kende (Erik Brus) m'n hele kamer
rond en schreeuwde ik naar al m'n huisgenoten dat ik geweldig was. Nu kwam de
eeuwige roem. Of in ieder geval veel optredens, wat publicaties, een KRO-tv-portret
en uiteindelijk heb ik het zelfs tot redacteur geschopt.
Dat de schrijfwedstrijden zo in aantal zijn toegenomen, en waar ze nou eigenlijk
goed voor zijn, is makkelijk te verklaren: uitgevers worden bedolven onder
manuscripten, die met een standaard afwijzingsbrief teruggestuurd worden. Onder
de 300.000 manuscripten die er in Nederland zijn, moet vast wel iets goeds zitten.
De makkelijkste manier om dat te ontdekken, is via een schrijfwedstrijd. Je hoeft
geen heel manuscript te lezen, want je stelt een maximum aantal woorden vast. En
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de uitgevers zelf hoeven niks te lezen, dat doen de juryleden. Redacteuren van
Passionate bijvoorbeeld. Met een beetje mazzel haal je als uitgeverij een schrijver
binnen (van Said el Haji verscheen binnen een jaar na het winnen van de El Hizjra
schrijfwedstrijd zijn roman De dagen van Sjaitan), of als tijdschrift een redacteur.
Maar dan ook nog eens al die literatuurprijzen?
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Waar zijn die nou goed voor? Oudere schrijvers beklagen het, en zeggen
herhaaldelijk in interviews (en tv-optredens) dat vroeger, toen er nog maar één grote
literatuurprijs te winnen was, alles beter was, vroeger, toen moeder nog
karnemelksepap maakte en je vader op zondag het vlees sneed. Zoals de gehele
maatschappij, is nu ook de literatuur niets meer waard. We zullen het de oude
mannen niet kwalijk nemen; het is hun functie het glorieuze van het verleden te
herhalen tot ze dement zijn en het echt niet meer beter weten. Bovendien, iemand
moet toch roepen dat de literatuur verloedert anders kan niemand terugroepen dat
het niet zo is.
In plaats van meteen maar te roepen dat alles minder waard is en dat de literatuur
vroeger beter was en van een groter (maatschappelijk) belang, kortom dat er een
neerwaartse spiraal is die zal resulteren in een Libris Literatuurprijs voor een
doktersroman, kun je ook wat positiever spreken van een verschuiving. Een
verschuiving die het de afgelopen tien jaar mogelijk heeft gemaakt dat iedere
jandoedel een boek kan schrijven, dat het meest simpele vermaak resulteert in
bestsellers en dat de ‘grote literatuur’ niet meer wordt verkocht, niet meer wordt
gelezen en volgens sommigen ook niet meer geschreven. Maar ook een verschuiving
die als resultaat heeft gehad dat meer mensen zijn gaan lezen.
In de Middeleeuwen kostte het letterlijk een kudde schapen om een boek uit te
geven. In onze termen kostte een boek toen zoveel als een Formule 1-wagen nu.
Je moest dus wel heel goed schrijven, of heel veel geld hebben, om een boek te
mogen schrijven en wie ook maar één boek in de kast had staan, was wel bijzonder
vermogend. Nu heeft iedereen de mogelijkheid om te schrijven of te lezen, wat heeft
geresulteerd in een uitbreiding van de lezersgroep, wat op zich een positieve
ontwikkeling is. Maar de grote vraag heeft ook geresulteerd in een te groot aanbod,
en dus veel rommel. Boeken die voor de helft geschreven zijn door de redacteuren
van de uitgeverij (of nog erger: waar een goede redactie achterwege is gebleven),
vrouwenboeken die alleen maar op de markt verschijnen omdat een uitgever nu
eenmaal ook vrouwen een kans moet geven, of omdat vrouwenboeken het nu
eenmaal goed doen bij vrouwen van boven de 40 - de grootste lezersgroep in
Nederland -, boeken waarvan het boeiendste verhaal de biografie op de achterkant
is (en stom genoeg verkoopt dat nog ook). En zo rond Sinterklaas blijken ook vele
cabaretiers en columnisten schrijver. Wie weet wat de markt wil, kan dat de markt
aanbieden, producten worden in elkaar geflanst als broodjes hamburger bij
McDonald's, als de makkelijke hits van Starmaker.
Dat iedereen de mogelijkheid heeft om te schrijven, betekent niet dat iedereen
het ook kan. Het verschil tussen een grote schrijver en een schrijver die goed scoort
blijft. Er is een top 40 van singles en albums die goed verkopen, maar muzikaal
gezien niets voorstellen, en daarbuiten zijn tal van andere muzikanten die geweldige
muziek maken, maar daarnaast nog een fulltime baan moeten hebben om zichzelf
te onderhouden. Zo heb je ook top 40 boeken en schrijvers die makkelijk scoren en
goed verkopen met simpel vermaak en daarnaast geweldige schrijvers die nooit
erkend worden, hooguit als ze dood zijn.
Met veertig literatuurprijzen per jaar is de waarde van een literatuurprijs in de
vorm van literaire erkenning aanzienlijk gedaald. In ruil daarvoor wint de schrijver,
die als aanzienlijk betere schrijver niet tot de Vengaboys en Starmakers van de
literatuur behoort, alsnog een top 40-hit, met behulp van zijn uitgever die de volgende
dag al op alle exemplaren van de winnende roman stickertjes heeft geplakt met:
‘Winnaar van de ... Literatuurprijs’. Dan kun je beter Write Now! winnen. Daar word
je nog zo blij van, dat je rondjes in je kamer danst.
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Over de medewerkers
Xander Michiel Beute (1975) is student aan de lerarenopleiding Nederlands te
Utrecht. Hij debuteerde in 1999 met de roman Nachtvoorstelling bij Uitgeverij De
Vijver. Dit jaar verscheen Hinkelen met God, een roman over vermoorde onschuld.
‘De zelfmoordenaar is een kort leven beschoren’ is zijn eerste gepubliceerde korte
verhaal.
Rob van Erkelens (1963) debuteerde in 1993 met de roman Het uur van lood.
Samen met o.a. Ronald Giphart richtte hij in 1994 het literaire tijdschrift Zoetermeer
op, dat inmiddels ter ziele is gegaan. Van Erkelens is ook actief als vertaler (o.a.
Nick Cave) en is journalist voor De Groene Amsterdammer.
Arnold Jansen op de Haar (1962) was tot 1995 werkzaam als beroepsofficier en
raakte in die hoedanigheid betrokken bij de oorlog in Bosnië, waarover hij in 1999
de roman De koning van Tuzla publiceerde. Verhalen over de Tweede Wereldoorlog
en het verzet maakten een onlosmakelijk deel uit van zijn jeugd, hetgeen hij als
rechtstreekse oorzaak ziet van zijn keuze voor het leger. Inmiddels wordt hij liever
held in de literatuur en schrijft hij aan een dichtbundel en een tweede roman.
Daarnaast is hij tv-columnist bij De Gelderlander.
Harold Kerkhof (1971) was doof tot z'n achtste jaar. Pas daarna leerde hij spreken
en schrijven. Met een combinatie van onbeholpenheid en wiskundige abstractie
stortte hij zich op de taal. Dit resulteerde onder meer in een keuze voor de studie
Nederlands. Sinds het behalen van zijn bul rommelt hij maar wat aan.
Ronald Ohlsen (1968) schrijft romans, verhalen en gedichten. Zijn laatstverschenen
roman kwam uit in oktober 2000 en heet Gedoodverfde engelen. De gedichten die
hij schreef werden opgenomen in een voor de auteur zelf inmiddels onbekend aantal
bloemlezingen waaronder Sprong naar de sterren en Meulenhoffs Dagkalender van
de poëzie 2001. Ohlsen kreeg onlangs samen met Albertina Soepboer de vrije hand
om een avond te vullen tijdens de komende editie van literatuurfestival De Wintertuin
in Nijmegen.
Valentijn van 't Riet (1970) werkte een aantal jaren voor de Oost-Europese
milieubeweging. Het thema ‘Wij hebben wat meegemaakt’ in het Schrijflaboratorium
van het Cultureel Studentencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen vormde de
aanleiding voor het beschrijven van zijn zoektocht naar het wezen van de esthetiek
van het voormalige Oostblok. En een doekje voor zijn eigen bloeden: pas in 1990
kwam hij voor het eerst in Oost-Berlijn. Zijn verhaal ‘Het einde van een groots
theaterstuk’ gaat dus eigenlijk over wat de auteur nu juist niet heeft meegemaakt.
Manon Uphoff (1962) debuteerde in 1995 met de succesvolle verhalenbundel
Begeerte. Haar roman Gemis werd genomineerd voor de Libris Literatuurprijs 1998.
Uphoffs laatst verschenen bundel is Hij zegt dat ik niet dansen kan (2000). Een
nieuwe roman zal dit najaar verschijnen.
Steven Verhelst (1976) zegt over het thema van dit nummer: ‘De periode voor mijn
geboortedatum interesseert me geen reet. Op school vond ik geschiedenis een
klotevak. Ik was het volkomen eens met de uitspraak van Henry Ford: “History is
Bunk”. Ik ben geïnteresseerd in machtsverhoudingen tussen mensen, de invloed
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daarvan op hun leven en alle bizarre situaties die daaruit voortkomen, kortom al het
slechte in de mens dat het leven de moeite waard maakt. En dat de wereld steeds
slechter wordt, lijkt me duidelijk.’ Zijn verhaal ‘Highschool apocalypse’ is gebaseerd
op de schietpartij op een highschool in het Amerikaanse Littleton, op 20 april 1999.
Kees Versteeg (1959) verzorgt al jaren een aforismenrubriek in Passionate. Hij is
sinds kort een actieve deelnemer aan allerlei forums op Internet.
T.D. Wieringa (1967) debuteerde in 1995 met de roman Dormantique's manco. Dit
najaar verschijnt zijn nieuwe roman Alles over Tristan bij De Bezige Bij. Wieringa
was mede-oprichter en is redacteur van het literaire tijdschrift Vrijstaat Austerlitz.
Na vier afleveringen op papier is het momenteel een internettijdschrift:
http://go.to/vrijstaatausterlitz. Zijn gedicht ‘Pantserwals rond Badme’ gaat over de
vorig jaar beëindigde grensoorlog tussen Ethiopië en Eritrea. Het is geschreven
nadat Wieringa tweemaal Ethiopië bezocht.
Peter de Wit (1958) levert met zijn strip Sigmund commentaar op de tijdgeest. De
belevenissen van de cynische psychiater verschijnen sinds 1994 dagelijks in de
Volkskrant, en sinds 1999 in De Morgen. Er zijn inmiddels zeven albums van
Sigmund verschenen. De Wit maakt ook strips samen met Hanco Kolk. Hij won in
1995 de VSB publieksprijs met het eerste Sigmund album Sigmund eerste sessie.
In 1999 ontving De Wit de Stripschapprijs voor zijn gehele oeuvre.
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[nummer 5]
Richard Dekker
In den beginne
Je bent tussen de twintig en vijfendertig, je hebt je piercing ingeruild voor een tattoo,
en je drinkt Bacardi Breezers zonder je ervoor te schamen. Als je de afgelopen
zomer dan ook nog overwegend in Nederland hebt doorgebracht, dan lijd ook jij
onderhand aan een acute festivalflauwte.
Je hebt ze weer allemaal bezocht dit jaar: popfestivals, jazz-, blues- &
salsafestivals, theater-, cabaret- & poëziefestivals, filmfestivals, multiculti- &
architectuurfestivals, zomerfestivals, festivalfestivals en festivals waarvan de
bedoeling je eigenlijk nooit helemaal duidelijk is geworden. Maar zijn er exotische
hapjes verkrijgbaar, cultureelcorrecte kledingstalletjes en staat de Bacardi Breezer
er goed gekoeld, dan ben jij van de partij.
Bij binnenkomst heb je je kind in het ‘Harry Potter Schminkparadijs’ afgeleverd.
Want al die drukte, die krioelende menigte, al die mensen die eigenlijk niets
bijzonders en daarvan juist zo veel mogelijk willen zien, al die carbonkoppies op
zoek naar vrienden of vage bekenden van een vorig festival, dat is natuurlijk niets
voor een klein kind.
Je voelt je thuis in dit festivalpubliek, allemaal mensen zoals jij. Ook de muziek,
van een stel bejaarde Cubanen, klinkt veilig bekend in de oren. Er treden ook
schrijvers en dichters op, maar door op tijd van podium te wisselen en regelmatig
wraps en fruit-bowls te eten, weet je die goed te ontlopen. Je bent
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een geoefend festivalganger. En maak je onverhoopt toch het staartje van een
voordracht mee, dan is er nog niets aan de hand. Want je moet wel erg je best doen
om die knul daar op het podium te kunnen horen, laat staan dat je zou willen volgen
wat hij zegt. Voor een festivalorganisatie zijn dichters tenslotte de ideale entr'acte.
Je geeft ze tien minuten en één microfoon en je hebt alle tijd om het podium om te
bouwen voor de volgende muziekact. En dat zo'n dichter het festival een extra
cultureel (subsidiabel) tintje meegeeft, kan natuurlijk ook geen kwaad.
Later die middag haal je een volledig uitgeput en overdadig geschminkt kind op
uit het Harry Potter Schminkparadijs. De hoge zwarte Potterhoed mag hij houden.
Eenmaal op de achterbank van je lease-space wagon valt hij meteen in slaap. Als
dat maar geen vlekken geeft, denk je nog, maar dat valt gelukkig mee. In de
achteruitkijkspiegel zie je hem zitten, de kleine tovenaar, en je lacht. Dit was een
wel heel erg cultureel correct festival, zeg. Ze hebben hem in een negerjongetje
geschminkt! Als je het er thuis probeert af te wassen, blijk je het verkeerde kind
meegenomen te hebben. Iedereen lijkt ook zo op elkaar op die verdomde festivals!
Zelfs de kinderen zijn er inwisselbaar.
Een festival waar je in ieder geval niet naartoe bent gegaan, is het Holland Festival.
De afgelopen editie bleek zowel een artistieke als een commerciële mislukking. Dat
wil zeggen: als je de creativiteit waarmee de bezoekersaantallen kunstmatig zijn
opgekrikt niet meetelt. Want bezoekers van ‘Amsterdam Roots’ of toevallige
passanten van één van de vier openluchtprojecties van de Nederlandse Opera zijn
voor het gemak van de organisatie ook meegerekend. Het Roots Festival? Blijk je
toch een HF-ganger te zijn geweest!
En wat adviseert de Raad van Cultuur na alle kritiek op de autistische
festivalprogrammering? Zij adviseert een verdrievoudiging van de subsidie: ‘Doet
u maar tien miljoen.’
Om dat geld goed te besteden moeten we eerst naar de bedoelingen van het
Holland Festival kijken. Wil men meer bezoekers? In dat geval maakt het budget
een revolutionaire invulling van het door Van der Ploeg gepropageerde ‘culturele
ondernemerschap’ mogelijk: betaald in plaats van betalend publiek. Geef de mensen
honderd gulden voor een avondje experimenteel theater op het kunstgras van de
Aren A en je hebt zo een verdubbeling van de bezoekersaantallen te pakken.
Of is de subsidie bedoeld om de reguliere HF-ganger meer kwaliteit te bieden?
In dat geval kunnen we het geld het beste besteden aan chartervluchten Amsterdam
- Edinburgh. Vervoer die hele hoofdstedelijke culturele elite gewoon naar het
dichtstbijzijnde internationaal vermaarde festival. Waarom zelf moeilijke dingen
verzinnen als de buren het al jaren beter kunnen?
In Rotterdam gooien ze er aan het einde van het seizoen nog een schepje bovenop.
‘September in Rotterdam’, onder die noemer zet de stad deze maand een culturele
eindsprint van zomerse festiviteiten in. Met als uitsmijter op 28 en 29 september
Geen Daden Maar Woorden (GDMW), het jaarlijkse letterenfestival van Passionate.
Laatste der zomerfestivals, of de eerste herfstshow van het jaar, wat je wilt. Ik weet
dat het moeilijk is in deze tijd, met een uitagenda vol verlokkingen, maar houd vooral
nog wat festivalfut over voor deze twee literaire bonte avonden. De Rotterdamse
Schouwburg wordt dan namelijk het toneel van veel hippe muziek, toneel, cabaret,
film, multimedia, cartoons, een battle of mc's, een afterparty en natuurlijk een hele
batterij schrijvers en dichters, zoals J.A. Deelder, Ronald Giphart, Esther Gerritsen,
Kain (Last Poets), Dimitri Verhulst, Pieter Boskma en Zena Edwards.
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Verder zijn er de unieke GDMW-producties: Een filmportret van de Rotterdamse
cultschrijver A. Moonen. Of een optreden van de dichter Mustafa Stitou met het
balletbedrijf Scapino op muziek van de klankkunstenaars van E.O.G. Of de
animatiefilm die Floris Oudshoorn maakt van een verhaal van Charles Bukowski.
Leuk voor bij de Bacardi Breezer.
Dit nummer van Passionate is alvast een voorproefje. Een papieren festival, met
bijdragen van op GDMW optredende artiesten. Daarnaast een pleidooi van Ruben
van Gogh om vooral naar dichters te luisteren. Oren horen nu eenmaal andere
poëzie dan onze ogen lezen. Kom dus naar GDMW en leg je oor te luister bij dé
literaire popster van dit moment, Menno Wigman. In deze § vind je een artikel over
zijn poëzie door Rob Schouten. Lees dat nu eerst, koop daarna Wigmans laatste
bundel Zwart als kaviaar en kom dan naar GDMW. Waarom? ‘Omdat,’ zo stelde
Wigman onlangs in De Groene Amsterdammer, ‘mijn gedichten vleugels krijgen als
ik ze met het juiste publiek deel.’ Die vleugels wil ik horen wieken.
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Ruben van Gogh
Het gedicht van binnenuit
over het effect van de voordracht
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Als Ilja Leonard Pfeijffer voordraagt, ontstijgen zijn gedichten het papier. Wat tijdens
het lezen nog stugge, moeizame verzen leken te zijn, worden op het podium
welluidende, bijna frivole mededelingen. Een effect dat nog versterkt wordt door de
wijze waarop hij zijn poëzie voordraagt, hij kruipt bijna in zijn gedichten, gebruikt
stemverheffingen, staat soms op zijn tenen en maakt allerlei begeleidende arm- en
handgebaren. Pfeijffer komt op een podium tot leven, zijn gedichten lijken er thuis
te horen, alsof ze er speciaal voor geschreven zijn.
Hij was hier zelf blijkbaar onkundig van, toen hij zijn inmiddels doodbesproken
artikel: ‘De mythe van verstaanbaarheid’ (Bzzlltin, nov. 2000) het levenslicht liet
zien. Zijn daarin opgeworpen rücksichtsloze tweedeling in podiumdichters met hun
begrijpelijke en papierdichters met hun ‘superieure’ onbegrijpelijke gedichten kon,
op een starre enkeling na, op weinig weerklank rekenen. Even leek er een ware
literaire donderstorm te heersen in de verloren hoekjes van de media, waar het
literaire nieuws nog af en toe wordt verslagen.
Nu de poëticale taartsmijterij inmiddels weer is afgezwakt tot het beleefd
uitwisselen van Mariakaakjes en bokkepootjes, wordt het tijd een voorzichtige balans
op te maken. Pfeijffer nam tijdens het openbaar poëziedebat van TUMULT op 10
april in Utrecht zijn zwart-witte woorden grotendeels terug met de woorden; ‘Ik weet
ook wel dat het niet zo is (die rücksichtsloze tweedeling - RvG), maar het was waar
voor de duur van het artikel.’ En creëerde daarmee en passant een nieuwe vorm
van waarheid: tijdelijke waarheid.
De dichters die door Pfeijffer waren beticht van specifieke podiumschrijverij hebben
deze mythe inmiddels luid en duidelijk naar het rijk der fabelen verwezen. Alleen
het literair journaille moet daar nog een persbericht van krijgen. Dat blijft volharden
in het creëren van niet-bestaande podiumpoëzie en bijbehorende podiumdichters.
Deze journalisten lijken nog niet zo goed raad te weten met dichters wier werk op
een podium een tweede leven leidt, naast dat in de dichtbundels. Zij blijven volharden
in het lezen alleen als de enige waarheid van poëzie.

Effectbejag
Pfeijffers tijdelijke ‘Hun gedichten (d.w.z. van zijn podiumdichters - RvG) worden op
het podium geboren’ heeft zich in de journalistieke hoofden vastgezet, ondanks het
inhoudsloze gehalte ervan. Het is
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natuurlijk ook veel gemakkelijker, zoals Volkskrantrubricist Peter Swanborn tijdens
het TUMULT-debat al aangaf, te doen alsof het wel zo is. Het leidt tot een
overzichtelijke, zelfgecreëerde wereld, waarin er dichters zijn die louter en alleen
voor het papier schrijven, terwijl de podiumdichters specifiek voor het podium
bedoelde gedichten schrijven. Gedichten vol effectbejag, die het immers zo goed
‘doen’ bij het grote publiek.
Het is nog altijd niet doorgedrongen dat stemverheffing, armgebaren, fluisteren,
schreeuwen, videobeelden en bombastische of verstilde begeleidingsmuziek, effecten
zijn die pas óp het podium ontstaan, en niet tijdens het schrijven van de gedichten
waarop ze toegepast worden. Effecten die ook bij ieder willekeurig gedicht van,
zomaar een voorbeeld, Esther Jansma toegepast zouden kunnen worden. Het feit
dat er de laatste jaren een behoorlijke groep dichters bij is gekomen die zich op een
groeiend aantal podia met verve weet te presenteren maakt het er ook niet simpeler
op allemaal. Daarom, nog even voor alle duidelijkheid: in Nederland opereren er,
voorzover bekend, tot op heden geen dichters die specifiek gedichten voor het
podium schrijven. Dat dit misschien in de toekomst gaat veranderen met de
Poetry-slams die links en rechts in toenemende mate worden georganiseerd, doet
er voor de duur van dit artikel eventjes niet toe.
En dan - zijn gedichten sowieso niet opgebouwd
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uit effectbejag alleen? Wat is een gedicht anders dan een uitgesproken
betekenisoverdracht die zich uit in de taaleffecten ritme en klank? Is het niet zo dat
alle gedichten, begrijpelijke en onbegrijpelijke, geschreven lijken voor het podium?
Daar klinken zij immers op, en al wat klinkt lijkt zo makkelijk en vanzelfsprekend te
zijn. Kijk en luister naar Pfeijffers voordrachten. Het betreft tenslotte doorgaans
duidelijk uitgesproken woorden, en woorden zijn niet moeilijk voor wie zijn taal
spreekt. Maar hoe zou het toch kunnen, dat wat al lezende soms zo moeilijk lijkt of
ondoordringbaar, op het podium zo logisch en vanzelfsprekend klinkt?

Ritme als leidraad
In ‘Het schandaal van de poëzie’, een uitgave die in 1999 verscheen ter gelegenheid
van het literair festival Wintertuin, schrijft Parmentier-redacteur J.H. de Roder dat
we van gedichten kunnen genieten zonder ze helemaal te begrijpen. Hij haalt zelfs
letterkundigen en critici aan, die verzuchtten opgelucht te zijn geweest dat bepaalde
gedichten hun magie behielden ondanks hun uitgebreide interpretaties ervan. In dit
fraai uitgewerkte essay neemt De Roder op prettige wijze stelling tegen de
heiligverklaring van poëzie-interpretatie alleen: ‘... wat een gedicht tot een gedicht
maakt is de ervaring van een gedicht. Buiten die ervaring valt het gedicht, ik zeg
het bewust wat provocerend, ten prooi aan een iconiseringsdrift van een
poëziebeschouwing als die van [...] het gros van wat we tegenwoordig de
interpretatieven plegen te noemen (vanaf New Criticism tot nu).’
Aan de basis van deze, zoals De Roder het noemt, bijna lichamelijke ervaring
van poëzie, plaatst hij de sturende kracht van haar onderliggende klanken en ritmen,
schijnbaar los van de betekenis die zij uitdragen. Een proces dat zeker opgaat voor
de dichters tijdens het schrijven van hun verzen - daarbij lijken ritmen en klanken
al schrijvende de inhoud en betekenissen aan te dragen en te vormen. ‘Een gedicht
doet zich in eerste instantie voor als ritme,’ aldus een opgenomen citaat van Eva
Gerlach: ‘Ritme heeft een eigen boodschap.’ Het schrijven van een gedicht is, zo
bezien, niets anders dan een cocktail van bewuste en onbewuste overwegingen
met het ritme als leidraad, een associatief denkproces met soms onvoorziene
uitkomsten in een doorgaans kloppend eindproduct.
Zelf is het mij bij het schrijven van gedichten dikwijls overkomen dat het
uiteindelijke resultaat hemelsbreed verschilde met de ideeën en intenties die ik bij
aanvang had. Het gedicht was gaandeweg een eigen leven gaan leiden. Zelfs het
vasthouden aan vaste versvormen, zoals het sonnet bijvoorbeeld, geeft geen
volledige controle over de richting die wordt ingeslagen. De verplichting ergens op
een bepaalde klank of ritme uit te komen, stuurt het denkproces en de
betekenisvorming. Lees Komrij's schitterende essay ‘Poëzie is geluk’ (Bert Bakker,
2000), waarin hij ons een blik gunt in zijn literaire keuken tijdens het proces van het
schrijven van een sonnet, waarbij de al geschreven regels het gedicht steeds
dringender sturen.
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Ook het zogeheten vrije vers zit gevangen in zelfgecreëerde ritme- en
klankverwachtingen. Het enige wat je als dichter kunt doen, is je er voor open stellen,
meegaan in het eigen scheppingsproces. Pas achteraf lees je in alle zorgvuldigheid
terug wat je, schijnbaar soms onbewust, hebt geschreven, maak je je eigen
interpretatie, als iconiseringsdrift met terugwerkende kracht. En hoewel het leek
alsof de taal je stuurde, alsof je slechts zijdelings invloed had op de richting die het
gedicht insloeg, klopt het meer dan precies zoals het er staat. Het gedicht is
doordrenkt met een alles omvattende waarheid voor de duur van het gedicht.
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Dit verklaart misschien ook waarom het schrijven van gedichten met zoveel mystiek
wordt omgeven; in interviews met dichters valt nogal eens te horen dat de gedichten
hen als het ware zijn overkomen, van hogerhand zijn aangereikt of doorgegeven.
Ook het schrijven van poëzie doet zich in hoge mate voor als een ervaring.

Zuivere ervaring
Bij het lezen van poëzie verdwijnt het ervaren ervan grotendeels naar de achtergrond.
Interpretatie is het heilige toverwoord, geconditioneerd als we zijn door het onderwijs
met zijn prangende tentamenvraag: Wat bedoelde de dichter? Ook poëzierecensies
hebben doorgaans meer weg van een optelsom van verstandelijke interpretatieregels,
dan van een persoonlijk getint ervaringsverslag van het lezen. Er wordt alleen met
het hoofd gelezen, niet met de onderbuik.
Het lezen van poëzie kent verschillende stadia: lezen met het oog, lezen met het
hoofd en lezen met de onderbuik. Het begint met de eerste kennismaking met het
gedicht; het lezen met het oog. Hoewel de vorm in één oogopslag duidelijk is, lukt
het vaak niet het gedicht meteen in zijn volledigheid te bevatten. Er kan al wel een
vermoeden zijn van het intrinsieke van het gedicht. De lezer gaat een eind mee met
de klankkleur en het taalgebruik van de dichter - bijna zoals de dichter tijdens het
schrijven ervan -, maar het oog blijft steken bij vreemde woordcombinaties,
opvallende enjambementen, betekenissenkwesties. Het gedicht als geheel wordt
nog niet beleefd, er is een vermoeden - een potentiële waardering misschien.
Meteen daarop volgt het herlezen, als poging tot verstandelijke omgang met het
vers, het willen begrijpen; het lezen met het hoofd. Het gedicht wordt vastgepind
met de iconografische penharingen van de poëzie. Of zoals Guus Middag het
verwoordt in zijn essaybundel De eerste keer (Querido, 1999), als hij het heeft over
een lustig klinkende en rijmende, sterren bezingende Beurskens: ‘We kunnen deze
regels ondergaan, als muziek bijvoorbeeld, zoals we de sterren kunnen ondergaan
als symbolen van eeuwigheid. We kunnen ze ook achteraf, bij een tweede lezing,
woord voor woord analyseren om te zien wat er nu al zingende gezegd wordt, zoals
we bij sterren in tweede instantie kunnen bedenken dat wat we zien volgens de
wetenschap allerminst eeuwig is.’
Wie na de interpretatie nogmaals leest, en dan het liefst hardop, keert weer terug
naar het gevoel van het vermoeden van het gedicht, het eerste lezen. Het lezen
met het oog is het lezen met de onderbuik geworden, het bevrijde lezen. De
interpretatie kan gemakshalve vergeten worden, die is toch al bekend. De betekenis
is ingevuld - voor zover dat mogelijk of noodzakelijk is gebleken - en zit veilig
opgesloten in het achterhoofd. Het gedicht kan nu worden beleefd, geproefd, ervaren;
woord voor woord, zin voor zin, zonder bewust nadenken, als zuivere ervaring. Als
zuivere poëzie.
Dan blijkt ook dat een gedicht meer is dan zijn interpretatie alleen, er zelfs ver
bovenuit weet te stijgen. Een gedicht heeft zijn interpretatie slechts zijdelings nodig
om toch volledig gedicht te blijven. ‘Zijn gedichten zijn muziek en filosofie, klank en
betekenis, stijl en inhoud, vorm en mededeling tegelijk,’ schrijft Guus Middag na het
herlezen van Beurskens, om vervolgens na enkele wijze woorden de plank alsnog
mis te slaan: ‘Daardoor wordt het lezen van zijn werk tot een ervaring, een letterlijke
gebeurtenis, die niet anders kan worden beleefd dan door het lezen alleen...’ Ook
Guus Middag geeft hier een voorbeeld af van het heilig verklaren van poëzie lezen
alleen, hij lijkt nog nooit bij een voordracht geweest te zijn.
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Een continu proces van vermoeden
Juist een voordracht is een uitgelezen mogelijkheid om poëzie te ervaren. Wie
poëzie beluistert, heeft nauwelijks tijd of mogelijkheden om tot een afgeronde
interpretatie ervan te komen, de beleving wordt veel exclusiever, komt op de
voorgrond te staan. Luisteren maakt poëzie tot een zuivere ervaring. Dat wil niet
zeggen dat de luisteraar naar een betekenisloze opeenvolging van uitgestoten
klanken luistert (dada-optredens daargelaten, daar school de betekenis juist in de
betekenisloosheid van de klanken). De betekenis laat zich hoogstens aanvoelen
tijdens de voordracht, bijna op een wijze zoals dat voor de dichter heeft
plaatsgevonden tijdens het schrijven ervan. Er vindt tijdens het luisteren een continue
mini-interpretatie van de tegenwoordigetijdservaring plaats. Het einde wordt nog
niet geweten, er is een aanvoelend vermoeden ervan, het begin raakt steeds meer
op de achtergrond en wordt al bijna vergeten; de luisteraar ervaart het gedicht dus,
staat er tijdens het luisteren middenin. De luisteraar beziet het gedicht van binnenuit.
Zoals klanken en ritmen tijdens het schrijfproces het gedicht leken te sturen, zo
sturen zij ook het luisteren. De gedichten worden als het ware
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opnieuw gecreëerd, maar nu voor de luisteraar alleen. In plaats van strak, rechtlijnig
denken, dirigeren de klanken en ritmen het denkproces naar de associatieve kant.
De luisteraar scheert rakelings langs de taalbetekenissen die hij hoort, zonder tot
afgeronde interpretaties te komen. Een continu proces van vermoeden. Aan het
eind weet hij niet meer precies wat er gezegd werd, maar wel hoe hij erdoor
bevangen raakte, of juist in een bepaalde richting werd afgeleid. Of, zoals iemand
mij eens na afloop van een voordracht zei: ‘Ik weet niet meer waar het over ging,
maar wel dat ik het mooi vond.’
Een uitzondering vormt misschien het zogeheten light verse; dat werkt volgens
een bepaald verwachtingspatroon naar de ontknoping toe, de pointe. De ontknoping
is de volledige betekenis van het gedicht. Daarmee is het light verse misschien wel
de enige poëzievorm die zich op het podium volledig laat begrijpen op dezelfde
wijze als op papier. Ook poëzie met een sterk anekdotische inslag is op het podium
vaak goed (lees: rechtlijnig) te volgen, net als poëzie met een ‘verhaallijn’. Maar dat
zijn allemaal voorbeelden van de interpretatieve kant van de poëzie, niet van de
ervaringskant.
Een complicerende factor is dat er bij een voordracht meer meespeelt dan het
gedicht alleen: de voordrager, het voorgedragene en zijn voordracht. Zelfs de
medeluisteraars kunnen van invloed zijn met hun oh's en ah's of hun gegniffel. En
het is niet helemaal eenduidig hoe deze omstandigheden zich tot elkaar verhouden
bij het komen tot een waardeoordeel over de voorgedragen gedichten, zelfs niet
wat de ervaring mooi maakte of waardevol. Van een dichter die zich met veel gemak
en flair over het podium beweegt voor een ademloos publiek, lijken de gedichten al
gauw makkelijk, of zelfs simpel. Laat Kees Ouwens echter Kees Stip voordragen
en het zal moeilijk en gesloten overkomen. Soms kan de voordracht van een dichter
juist een ingang tot het begrijpen van zijn werk bieden bij het lezen ervan. De
voordracht kan ook duidelijk maken dat het niet om begrijpen alleen gaat. Zo kan
de voordracht de waardering voor de papieren gedichten dikwijls positief beïnvloeden.
‘Het is zelfs nog erger,’ deelde Ilja Leonard Pfeijffer mij na afloop van het debat in
Utrecht mee: ‘tot mijn schande moet ik bekennen dat ik dichters die ik persoonlijk
ken, beter ga vinden.’

Een eigen geluid
In Groningen vond in oktober 1999 een Vasalis-memorialdag plaats, een jaar na
haar overlijden; een dertigtal dichters droeg het complete oeuvre van deze
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grootmoeder van de Nederlandse poëzie voor, iedere deelnemer met twee of drie
gedichten. Hoewel Vasalis een zeer eigen geluid heeft voor wie haar leest, gebeurde
er tijdens de voordrachten iets merkwaardigs vanachter het spreekgestoelte. Het
leek erop alsof de dichters zich haar werk begonnen toe te eigenen, alsof niet
Vasalis, maar zijzelf haar gedichten hadden geschreven. De gedichten begonnen
op hun eigen werk te lijken. Ieder met zijn eigen specifieke kenmerken. De lokale
bekendheid wist er een soort tussen-de-schuifdeuren-gedicht van te maken, compleet
met Sinterklaasrijm en visuele hulpstukken: ‘Dit is een touw, sprak de Dood’, en ja
hoor, daar haalde hij al een touw vanachter zijn rug te voorschijn. Jean Pierre Rawie
en Driek van Wissen maakten er keurige, jambische gedichten met eindrijm van sonnetten dacht je onwillekeurig. Bij Rutger Kopland transformeerden de gedichten
van Vasalis tot lichte overpeinzingen en ogenschijnlijk kleine gebeurtenissen. En
de Dichters uit Epibreren wisten ze tot een meezinger en een bombastisch gedicht
om te toveren, vol effectbejag. Toch, was Vasalis zelf aanwezig geweest met een
voordracht, dan had ze er een waar Vasalis-gedicht van weten te maken; van welke
dichter ze ook werk had voorgedragen. ‘Dat klinkt allemaal wel leuk en aardig op
het podium,’ mompelde dichter Arjan Witte achter in de zaal, met een fijn gevoel
voor statement: ‘maar ik vraag me toch af wat er van overblijft als je het terugleest.’
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Dimitri Verhulst
Nonkel Potrel

Zoveel kinderen had Maria al op de wereld gezet dat ze breiend kon bevallen. Met
de geboorte van nonkel Potrel, mijn nonkel Potrel, werd er een punt gezet achter
haar opzienbarende carrière als kersverse moeder. Ze kreeg de leeftijd van vijftig
in zicht, rekende op haar vingers uit dat ze zeker tot haar zeventigste in de weer
zou zijn met wasjes en plasjes, en vroeg de dokter een knoopje te willen leggen in
de stuifmeelleiders van haar man: Polydoor, pater familias van een berucht geslacht
dat gekend is als de familie Windjop. Windjop is dialect, en betekent zoveel als
‘tegenwind’. Meer dan een bijnaam is het een eretitel. Dikke Windjop, Polle Windjop,
Witte Windjop, Potrel Windjop, Lange Windjop. Kleine Windjop, dat ben ik, zoon
van Zotte Windjop. Ik noteer dat met trots.
Maria vond het stilletjes aan tijd geworden om het leven af te bouwen, zich bezig
te houden met de kleinkinderen waarvan er uiteraard al een halve
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legerkazerne uit de luiers was, de zee te zien. Want van de zee beweerde men dat
het water niets dan water was. Een plas, zover het zicht reikte en verder nog. Zelfs
met een verrekijker raakte het oog niet al dat water over. Terwijl haar benen een
laatste keer in de beugels werden gegespt liet Maria haar Polydoor beloven haar
op een dag eens mee te nemen naar de zee. Dat had ze wel verdiend, nu ze zijn
naam in groten getale had verdergezet. Al was een hoog geboortecijfer in die dagen
geen rariteit, haast niemand bezat een teevee.
De laatste weeën, de kroon op haar natale werk. Een tweeling! Zover was de
wetenschap al gevorderd dat dokter De Winter had kunnen vaststellen dat ze niet
naar één nieuwe, maar naar twee nieuwe namen mochten zoeken om aan hun
breedkruinige boomstam, wellicht een eik, toe te voegen. Het kon moeilijk anders
of God had hen bij deze een seintje gegeven: ‘Zie Marie, ik geef u er van deze keer
twee voor de prijs van één maar houd er dan alstublieft mee op.’
Polydoor had niet meer dat kwispelstaartende van mannen die zodadelijk vader
worden. Ook een wereldwonder went. Hij stond in de tuin, pitoneerde een sigaar
van vijf uren in zijn mond, en telde op zijn duizendste gemak de sterren. Telkens
wanneer de geur van vroedvrouwen hem in het gezicht sloeg had hij de sterren
geteld. Was het een even getal, dan werd het een meisje. Ofschoon eenvoudig was
zijn systeem volkomen betrouwbaar, had hij zich niet één keer met zijn voorspellingen
belachelijk gemaakt. Maar zeker voelde Polydoor zich die laatste keer niet. Een
tweeling kon immers bestaan uit een jongen en een meisje. Hij nam aan dat hij twee
keer moest tellen, en kwam op hetzelfde oneven getal uit. Ergens in de zeshonderd,
het was een klare hemel.
Maria had net een winterpullover afgewerkt en bracht een nieuwe bol wol in
gereedheid toen de eerste van de twee kwik en wel ter wereld kwam. Een jongen,
daar kon je onmogelijk naast kijken. En hoewel zijn horoscoop garant stond voor
melancholie kwam ie lachend uit de schoot. Een spottend lachje zou je zeggen als
je boorlingen geen onschuld gunde. Het lachje, de monkel van iemand die de
Waarheid kent maar haar niet prijsgeeft. De grijns ook zoals ze verstijven in
lijkhuisjes. Polydoor betastte de beentjes van het kleintje en zei: ‘Een voetballer,
eindelijk een voetballer.’ Maria nam de maten van het nog natte kindje en begon
aan een voetbaltruitje waarin ze later het nummer negen zou naaien. Een
symphonisch getal, maar vooral dat van de belangrijke spits. Het was nu wachten
op de andere helft van het duo.
Wachten duurt lang als het op een belangrijk iemand is. Maar nu wachtten ze zo
lang dat Polydoor dacht dat het op een meisje was. Die leggen eerst hun haren
goed alvorens zich aan de wereld te tonen, spiegelen zich in het vruchtwater, oefenen
nog snel een paar aanlokkelijke mondtrekjes in, denken na hoe ze zodadelijk op
een geloofwaardige manier over hun leeftijd kunnen liegen. Blijkbaar hadden zij
zich voortgeplant in een ijdeltuit eerste categorie die haar tijd nam om zich tot in de
puntjes perfect op te tutten. Ze zagen het jong mannenvolk zich al voor hun dorpel
verdringen, de rekeningen voor het warm water langer worden. Verveling sloop tot
in het kraambed en Polydoor nam de krant. Hij beweerde wel degelijk te kunnen
lezen maar was daar naar eigen zeggen te lui voor. Toch kocht hij zich dagelijks de
courant en verzon hij het wereldnieuws aan de hand van de gepubliceerde foto's.
Uit die tijd stamt allicht de opinie des huizes dat weerkundigen nog niet in staat zijn
om het weer van gisteren te voorspellen.
Hoe stond het met de wereld op de dag die nonkel Potrel levenslang bij zich zou
dragen, al was het maar als een gegeven op zijn pas? Hoe stond het met de
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wereld volgens Polydoor Windjop? Zo slecht nog niet, Alfried Krupp had ingezien
dat de arbeiders hun lonen te laag lagen, de paus ontving zijn kardinalen om zich
samen te bezinnen over de duivelse uitwerkingen van de mini-rok, Fidel Castro
begon met de export van sigaren naar Europa, de Oldsmobile kwam met een nieuw
model op de markt dat reed op kraantjeswater, Coco Chanel ontwierp een parfum
dat de gebruiker spontaan deed terugdenken aan de dag waarop hij voor het eerst
in een paasei beet, het bezoek aan een psycholoog zou voortaan strafrechtelijk
vervolgd worden, en in Vietnam liepen de jonge meisjes helemaal naakt op straat.
En het weer voor's anderendaags: waaien, ontiegelijk veel waaien, uit alle richtingen
tezelfdertijd.
‘Aha,’ erlebte Maria: ‘wind.’ Misschien moest het gemeentebestuur de zwarte kas
maar eens aanspreken om de heer Beaufort met een standbeeld te gedenken. Hij
werd dan niet in Mael geboren, maar had hij er ooit een voet gezet zou hij daar
zeker zijn gestorven. Feit is dat zijn naam nergens ter wereld zo vaak en zo
vertrouwelijk over de lippen rolt.
De tijd schreed voort en gaf de indruk dat traag te doen. Ondertussen was Polydoor
zijn kistje sigaren leeg en had hij de actualiteiten heel gedetailleerd uit zijn duim
gezogen. Beursberichten (sterkste stijger was typemachinefabrikant Remington).
Voetbaluitslagen (de derby tussen F.C. Reetveerdegem en Sporting Mael eindigde
op een brilscore). Zelfs de moppen schudde hij uit zijn mouw. Slechte moppen in
die krant, Maria lachte niet, ze was dat wachten beu, had thuis nog werk te verrichten.
Ook dokter De Winter had al voldoende met zijn vingers gedraaid voor de rest van
zijn leven en verzocht Polydoor de kamer te verlaten. Een voorzorgsmaatregel, in
zijn carrière had hij de behaardste mannen zien flauwvallen toen ze de ingreep
zagen die hij nu helaas moest uitvoeren. Zij die te koppig waren om hun bewustzijn
te verliezen gaven gal op, spuwden hun maag uit, scheten vele meters darm uit in
moeilijke knopen die nadien moesten worden ontward.
Polydoor verliet braaf de kamer.
Tot in de gang hoorde hij de arts zijn messen wetten. Hij zag vroedvrouwen aan
en af lopen met warme doeken en flessen kriekenjenever omdat de gebruikelijke
verdoving ontoereikend bleek. Nooit eerder had hij zich zo machteloos gevoeld. Hij
verdroeg de pijnkreten van zijn vrouwtje niet, was bang dat het voetbaltruitje het
laatste was wat zij in haar leven zou hebben gebreid. Spijt, en dus te laat, over de
keren dat hij haar ransel had gegeven. Spijt, over de vrouwen waaraan hij zich
meesterlijk had vergrepen, de broeken die hij in kroegen had versleten. Spijt, over
zichzelf. Er was maar één vrouw waar hij van hield, zij die nu het onderwerp van
beenhouwerij was, en van zijn liefde wist ze niet. Niet genoeg, hij had haar nooit
een belachelijk want liefdevol gedicht geschreven. Het kostte hem moeite zich te
verzetten tegen de drang zijn vingers te vlechten en te verzinken in de rust van een
gebed. Polydoor, je zag dat aan zijn kapotgewrochte handen, was een socialist.
Vurig en vermiljoen. Altijd zat de eerste mei. Er was geen God. En hoewel hij dat
al meermaals had staan roepen van op een biljarttafel dierf hij dat nu niet te herhalen.
Op de deurmat van zijn dood wordt men voorzichtiger in zijn theologie. Kon hij zich
de woorden nog maar herinneren, dan had hij zich misschien aan een weesgegroet
gewaagd. Baatte het niet, het schaadde niet. Een ganse paternoster, de bollen
vliegensvlug glijdend tussen duim en wijsvinger. Alle psalmen. De hele Willebrordus.
Een kruis, sloeg je dat nu weer met de linker of de rechter? En zou zo'n onbestaande
God licht ontvlambaar zijn? Zou hij bijvoorbeeld
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koken van colère omdat Polydoor, per ongeluk, een paar frasen uit de Internationale
tussen zijn gebeden lapte op de kerkelijke kadansen van het onzevader?
Het krijsen op de snijtafel loste op in dronkemansliederen. Maria, die raar of zelden
een drup dronk, haar verdoving begon te werken. Ze zong de deuntjes die je normaal
gezien niet in het daglicht te horen krijgt. Er kwamen woorden in voor die ze nooit
gebruikte, het wond Polydoor op ze uit haar mond te vernemen. Daar liet hij zijn
plannen tot bekering varen. Als, ja als er een God bestond, dan een vuilgebekte die
zijn crew heiligen en martelaresjes te slapen legde en hen met trillende stem voorlas
uit geïndexeerde boeken. Bovendien vond God zichzelf wel een knappe jongen, Hij
zou het niet over Zijn tikker krijgen de aarde tot kruimels te reduceren al was het
maar omdat geen enkel vroom schoolmeisje Hem in dat geval nog aanbidden kon.
Zalig zijn de knieën die zijn kapotgeknield, zalig de pleisters op de rode kniebollen
onder de nonnenschoolrokjes.
Waar had Maria die schunnige chansons eigenlijk geleerd? Had zij soms een
leven waar Polydoor geen weet van had? Moest hij toch eens naar informeren als
ze het kraambed overleefde.
Het werd stil.
Dat het stil werd. Je kon de aanmaak horen van Polydoors zweet. Heel stil dus.
Hij mocht er niet aan denken dat het afgelopen was. Stel nu. Maria's laatste woorden,
hoe kon hij ze verklappen, zulke schuinse, laag-bij-de-grondse termen? Niemand
zou hem geloven. En de laatste woorden, de laatst genoteerde reutel, verdomd,
men hechtte daar zoveel waarde aan. Het deed er niet toe wat je tijdens je leven
had beweerd. Al was je een poëet, al was je wijs van spraak geweest. De slotzin,
die vatte alles samen. Fernando Pessoa met een ultieme ademstoot: ‘Waar is mijn
bril?’ Brendan Behan tot de non die hem in zijn doodsstrijd bijstond: ‘Je bent zo
goed voor mij, ik hoop dat je vele kindjes van de bisschop krijgt.’ Maria, mijn lieve
grootmoedertje, een baby uit haar stervende lichaam persend: ‘Lik me, lik me want...’
Nee, zoiets herhaal je niet. Respect. Een mens mag niet te zeer aansprakelijk gesteld
worden voor tekst die de fles uit de tongspier melkt.
De deur kermde. Dokter De Winter verliet de kamer met een besmeurde jas en
een uitdrukking die hij tijdens zijn medicijnstudies had aangeleerd. De uitdrukking
die voor zichzelf spreekt. ‘Polydoor, we moeten eens praten.’
Zo'n zin waarbij je weet dat praten niet meer baat.
‘Er is geen tweede baby. Hoewel het wetenschappelijk vaststaat dat we met een
tweeling te maken hadden is er geen enkel spoor meer te bespeuren van nog een
vrucht. Het is een zeldzaam, maar geen alleenstaand geval. Er zijn de geneeskunde
inderdaad nog buiken bekend waarin de ene foetus de andere helemaal heeft
opgegeten. Prenataal kannibalisme, zo u wenst, wordt toegeschreven aan uitputting
van de moederkoek. Het is in de baarmoeder niet anders dan erbuiten. De sterkste
is de egoïst. Het spijt me.’
De sterkste, dat was nonkel Potrel, mijn nonkel Potrel, de triomfantelijk lachende
nieuwgeborene.
‘Mijn vrouw?’
‘Uw vrouw stelt het wel, Polydoor. Maar de eerste weken zou ik haar geen vloeren
laten dweilen als ik van u was.’
De dokter was dan ook niet van hem.
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Klamme lente
Een boeket violen staat
te zwiepen op de radio.
Ergens in een studio
zweet de dirigent zich dood.
Het is inderdaad een warme dag.
Anderhalf miljoen mussen
vielen van de daken - toch
glimlachen wij welterusten.
Slaap je al? Ik ook niet, nee.
Het is te warm, te warm...
Mijn God wat ben je klam...
Hoe laat? Een uur of twee.
Ook de kikkers raken al
vermoeid na drie keer kwaken.
Hoog in de concertzaal
puffen vaag de sterren
en beginnen zoek te raken.
Het waterig applaus wordt
afgebroken door het nieuws.
Negen Mei en dertig graden,
voorbij flitst het bestaan.
Bekkenslag. Een buiging.
En dan het zachte kraken
van de bevroren nacht.
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Pieter Boskma
drie gedichten
In de verdubbelde uren
Dunbuikig nog, ik, vierenveertig jaar geleden
zonder vooroordelen verschenen aan de taal,
Aachch! Oewaah!, totdat zij betekenis kreeg
en nu is alles al minstens twee keer gezegd.
In de hanenbalken aan gifgroene stoflianen
slingeren de doden almaar acrobatischer
van slok tot slok, o wankel in de nok
van dit circus der herhalingen
en het halve vangnet aangevreten door de motten,
net als de nationale driekleur en de doekjes
voor het bloeden. Dunbuikig nog, dat wel,
en in staat tot dronkenschap en slaap,
maar meestentijds des ochtends in paniek
legt zonlicht spiegelhuid over alle dingen
en is men het zelf, die achter de weerkaatsing
in de blinde binnenkringen der atomen ziet
dat men is opgebouwd uit niets dan warmte,
hier onder de vierenveertig kledingstukken
van de klok, en knipt met zijn vingers, begroet
als Marc en goudvis zijn buitenkant van glas, rilt
en spelt zijn ochtendkrant, of reeds zijn avondblad.

Uit de luwte
Wie schrijft met een tak in de wind
of met een menslijke teen in het water,
dwars door de purperen huid van de olie,
een plonsje, een golfje, 't is alweer gewist,
of wie weer eens droomt van een liefde
verloren, wat is ze jong nog en toch
gaat ze trouwen, verkondig een kind
en vergeet haar nu maar - oude liefdes
die baren, liggen terstond in hun kist -,
en wie zichzelf overbodig in anderen
tekens verwacht die het zullen verklaren:
de legere woorden tussen de snaren,
de stille muziek ongekend of vergeten,
de prillere toets van een gister vol beter
en toch de milde roes van wellicht
zal het morgen je kan het niet weten,
die zal zich de lach van een dode
herinneren, daar in het water,
daar tussen de takken, de lach
die je schreef in de wind en de olie,
kras in het levende minder dan niets,
en in een rookpluim onzichtbaar
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zich op zijn schreden keren
naar de dingen en de wereld.
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[Esther Gerritsen]
Voor ik u toespreek wil ik alvast zeggen dat u niets verkeerd heeft gedaan. En als
u er toch van overtuigd bent dat u dat wel heeft gedaan, zeg ik nu reeds: het geeft
niet. U kunt mij dus zonder gevaar aanhoren. Ik kom niets aan de kaak stellen. Niets
hoeft u te spijten.
Ik besef dat het gemakkelijk gezegd is. Zeker omdat het gevoel van spijt mij geheel
onbekend is.
Laat ik een mogelijk misverstand vast uit de weg helpen. Ik weet dat men bij een
‘mens zonder spijt’ visioenen krijgt van iemand die het leven ten volle heeft geleefd.
Die elke kans heeft aangegrepen, elke liefde heeft geconsumeerd. Ik weet ook dat
het onder hele bevolkingsgroepen een geaccepteerde filosofie is, dat men slechts
spijt krijgt van de dingen die men níét heeft gedaan. Welnu, zo'n mens ben ik niet.
Het is ook niet zo dat ik mij veel heb voorgenomen maar niets gedaan. Het is zo
dat ik mij niets heb voorgenomen. Dat is niet uit wijsheid, het is geen misplaatst
taoïsme of zenboeddhisme of hoe het ook mag heten. Ja ik beken, ik haal de dingen
door elkaar.
De Oosterse wijsheden behoren tot de vele dingen waarin ik mij niet heb verdiept.
Behalve dat ik mij niet heb verdiept in Oosterse wijsheden, heb ik mij ook niet verdiept
in de Nederlandse literatuur. Dat was geen statement want ook in de
wereldklassiekers heb ik mij niet verdiept.
Noch heb ik mij verdiept in een persoonlijke fascinatie. Niet in wijn. Niet in
Argentijnse tango. Niet in ‘de vrouw’. De werking van de hersenen. Situatie op de
Balkan. Niet in de opkomst van de kenniseconomie. Niet in de werken van Pessoa.
Niet in bloemencorso's of oude ambachten. Ik heb de klok horen luiden en daar heb
ik het bij gelaten.
Ik heb gelezen dat de voornaamste klokkenmaker van de wereld een Nederlander
is. Een man die voorheen horlogemaker was, maar zijn kans schoon zag na de
oorlog toen alle klokken gesmolten waren om er wapens van te maken, en zich
onmiddellijk toelegde op de klokkenbusiness.
Dat heb ik gelezen, maar dat was geen interesse. Dat was toeval. De ochtendkrant
in komkommertijd. Ik heb het gelezen en er verder niet over nagedacht. Ik ben mij
sindsdien niet meer voor klokken gaan interesseren. Ik wacht op de krant van morgen
en ik lees weer over klokkenmakers, of over de slechte economische situatie van
de Chinese gemeenschap in ons land. Het zal mij om het even zijn.
En ik benadruk: het is níét uit overtuiging dat ik in het zogenaamde ‘hier en nu’
leef. Daarvoor moet je geloven in het hier en nu. Dat geloof mis ik. Ook de interesse
daarin mis ik. Dat is geen zwaarmoedigheid of chronische somberheid want ik mis
ook de interesse in de zwaarmoedigheid.
Ik bezit niet de gave om alles zinloos te vinden. Dat de dingen zinvol zouden zijn,
is voor mij even geloofwaardig als de zinloosheid. En als men mij vraagt: is er een
leven na de dood? is het enige antwoord dat ik hartgrondig kan geven: ik weet het
niet. Ik neig noch naar het één, noch naar het ander, en daar voel ik mij niet ellendig
onder.
En de dag dat een dronken automobiliste mijn hond doodreed, veranderde daar
niets aan. Als normaal mens met een gezond gevoelsleven ervoer ik natuurlijk een
gevoel van groot gemis en een verdriet dat haast lichamelijk leek, maar als verstandig
mens wist ik ook dat deze gevoelens van tijdelijke aard zouden zijn.
Wat diepe indruk maakte was iets anders. Wat indruk maakte was de vrouw die
haar excuses aanbood. Keer op keer. De vrouw die mij bezocht, die niet meer van
mij afkwam, die mij nodig had om vergeven te worden. En het korte ogenblik waarop
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zij mijn vergeving leek te accepteren. Het ogenblik waarop ik haar oprecht zei: het
geeft niet. En hoe ik haar zag denken: als ik deze woorden accepteer, voor waar
aanneem, is er niets aan de hand, en ik herhaalde: het geeft niet. Want in die ogen
die mij geloofden, vond ook ik verlossing.
Jarenlang heb ik mij afgevraagd of er dan werkelijk niets was wat mij aangreep. En
het enige wat ik na lang zoeken kon vinden, was: dat het wel eens aan mij knaagde
- ik weet niet of ik het zo erg zou willen noemen - dat er in mij geen extreme
gevoelens huisden. Want natuurlijk begreep ik wat er van een mens verwacht wordt,
en ik wist al vroeg dat iedereen een groot verdriet hoort te hebben of een immense
woede. Iets waar je warm voor loopt, dat bezit van je kan nemen, innerlijke drijfveren!
En ik begreep: ‘het-niet-zo-erg-vinden-allemaal’, behoort niet tot de mogelijkheden.
Maar op het ogenblik dat deze vrouw mijn ‘niet-erg-vinden’ accepteerde, wist ik
dat ik een grote gave bezat. En dat gevoel dat niet tot de mogelijkheden behoorde,
nam bezit van mij.
Sindsdien groeit er in mij een groot verlangen. Een onmogelijk verlangen.
Iets wat ik u zou willen vragen.
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Ik zou willen dat ik het was die alle ellende is overkomen.
Ik zou willen dat ik degene ben die jij gekwetst hebt, die jij verwaarloosd hebt, die
jij verlaten hebt. Degene die jij bedrogen hebt, waar jij kwaad over spreekt. Degene
die jij benijdt, die jij een vreselijk lot hebt toegewenst. Laat mij al die mensen zijn en
laat mij dan zeggen: het is niet erg. Het geeft niet.
Dat is godverdomme het enige wat ik vraag! Laat mij degene zijn die alles is
aangedaan. Laat mij de vluchteling zijn, de overlevende, de gewonde, de gekwetste,
de verminkte. Geef mij alle schuldenaren, geef mij de daders, de hypocrieten, de
leugenaars. Geef mij de verlossing! Geef mij de mogelijkheid om keer op keer te
zeggen: het geeft niet, geeft niks, is goed zo, laat maar, is oké, is goed zo, nee niet
nodig, zand erover, nee ssssh, wil ik niets van horen, nee is over, is verleden, is
voorbij, fffff weg, is voorbij, weg, zand erover, even goeie vrienden, nou ophouden,
hou d'r over op! 'k wil d'r niks meer over horen, ik heb gezegd: het is goed zo,
vergeven, vergeten, het is niet erg en het kan me niks schelen, ga weg, rot op! flikker
op met je schuldgevoel, het interesseert me niet, ja zal vreselijk zijn wat je iedereen
hebt aangedaan, ja geloof ik graag dat het niet eens goede bedoelingen waren,
maar het raakt me niet, het maakt me niet uit. Wat me uitmaakt is dat je me niet
gelooft.
Wat me uitmaakt is dat ik zeg: het geeft niet, dat ik zeg: het is niet erg, maar dat
jij je blijft verontschuldigen. Dat je spijt houdt. En zolang jij spijt houdt, accepteer je
mijn woorden niet. Jij ontneemt me het recht om het niet erg te vinden. Jij bent pas
tevreden als ik ongelukkig ben. Dan besta jij. Dan hebben jouw daden effect. Maar
jouw daden hebben geen effect. Jouw daden interesseren ons niet. Ons, ja, ons. Ik
ben niet alleen.
Wij... wij zullen straks opstaan. Wij mensen die niet lijden, wij staan op. Wij, de
mensen die jij alles hebt aangedaan, wij staan op en wij vinden het niet erg. En waar
blijf jij dan met je goeie gedrag? Met je spijtbetuigingen en je schuldgevoelens?
Waar blijf jij dan?
Dan blijf jij nergens. Dan zal jij degene zijn met emoties die niet tot de
mogelijkheden behoren.
Dan zal jij lijden onder dat wat je ons hebt aangedaan, terwijl wij zijn vergeten wat
het was.
Jullie zullen stil staan na elke stap, omdat jullie bij elke stap duizend
micro-organismen hebben vermoord. En na elke stap zal jullie dat berouwen, maar
God wat zullen jullie veel voelen. Terwijl wij met zevenmijlslaarzen de wereld door
zullen gaan, en ongetwijfeld de dingen onder ons verpletteren. We zullen het zien,
maar het zal ons niet aangrijpen. Niet zoals jullie vinden dat het ons zou moeten
aangrijpen.
Wij zullen ons ongenuanceerde denkbeelden veroorloven, omdat wij ons nergens
in hebben verdiept. Wij zullen ons in vreemde landen begeven, omdat de trein daar
toevallig heen zal gaan, of omdat het leven daar goedkoop is. Terwijl jullie thuis
zullen blijven, omdat jullie motieven om weg te gaan niet deugen.
In die vreemde landen zullen wij ons als westerling gedragen, omdat wij niet beter
weten. Terwijl jullie zullen lijden, omdat jullie zijn wie jullie zijn. Terwijl jullie zullen
lijden, omdat jullie bedden te zacht zijn, jullie huizen te groot en jullie eten overdadig.
Wij zullen jullie vorige liefde zijn, die jullie hebben verlaten. Jullie vorige liefde, die
jullie uitvoerig met elkaar evalueren. Terwijl wij jullie namen zijn vergeten.

Passionate. Jaargang 8

Esther Gerritsen
Het geeft niet
een toespraak
(geschreven voor theatergroep Victoria)
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[Floris Oudshoorn]
Striptekenaar Floris Oudshoorn maakt voor Geen Daden Maar Woorden 2001 de
animatiefilm You kissed Lilly, een bewerking van het gelijknamige korte verhaal van
de Amerikaanse cultschrijver Charles Bukowski (1920-1994). Bukowski, de ‘meester
van de zelfkant’, schreef rauwe en humoristische verhalen en romans vol drank,
seks en geweld. Vanwege zijn onverbloemde weergave van het leven aan de
onderkant van de Amerikaanse maatschappij is Bukowski beurtelings verguisd en
bewonderd. Floris Oudshoorn bewerkt Bukowski's verhaal tot een acht minuten
durende Flash-animatiefilm, waarin hij teken- en computertechnieken combineert.
Met de onderstaande cartoons blikt Oudshoorn vooruit op de vertoning van zijn film
op het festival.
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FLORIS OUDSHOORN
drie cartoons
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Rob Schouten
Voedsel inslaan of naar Burger King?
de gestage ontnuchtering van Menno Wigman

Menno Wigman
foto Rob Overmeer

Menno Wigman maakt het je niet moeilijk om achter zijn coördinaten te komen, zelfs
nog voordat je zijn poëzie leest. Zo'n beetje het eerste jaar dat hij in de openbaarheid
trad, 1994, deed hij dat direct al met bijzonder veelzeggende titels. Zo stelde hij
Liefdesstratenplan samen, zijnde het verzamelde werk van Nico Slothouwer, een
jonge dichter die een paar jaar tevoren zelfmoord had gepleegd en wiens levensloop
enigszins doet denken aan die van andere gedoemde dichters zoals Chatterton,
Rimbaud en dichter bij huis, Jotie 't Hooft. Een leven van drank, deurwaarders en
liefdes. Geen groot dichter, vrees ik, maar ‘maudit’ genoeg voor deze postume
aandacht.
In datzelfde jaar verscheen ook een vertaling door Wigman van Gérard de Nerval,
Aurélia, of de droom en het leven. Eerder, in Wigmans eigen oertijd, had hij van
Charles Baudelaire al op eigen houtje vertaald De bloemen van het kwaad. Ook de
titel van een eenmanstijdschriftje dat van 1985 tot en met 1988 verscheen loog er
niet om: Nachtschade. Uit al deze activiteiten spreekt een substantiële aandacht
voor de zwarte romantiek, de decadentie, het tijdperk van de verdoemde dichters
in met name Frankrijk.

Zwarte romantiek
Eigenlijk is dat alles verbazingwekkend. Een paar jaar eerder, in de jaren zeventig,
was er immers al eens zo'n literair golfje geweest, aangevoerd natuurlijk in de eerste
plaats door Geerten Meijsing, die behalve in zijn eigen werk ook belangstelling
toonde als vertaler van bijvoorbeeld J.K. Huysmans' zwart-romantische roman la
La bas en Richard Gilmans veelzeggende studie Decadentie. In diezelfde tijd
associeerde Jan Siebelink zich met die oude decadente tijd door te debuteren met
een verhalenbundel die, niet toevallig, ook al Nachtschade heette. Verder lijken de
dichters Tijmen Trolsky en Boudewijn Büch, alsmede natuurlijk Gerrit Komrij iets
met deze oprisping van literaire decadence in het Nederland van de jaren zeventig
te maken te hebben.
Maar op het moment dat Wigman debuteert is dat allemaal al weer een tijdje
passé. En voor Wigmans literaire jaargenoten zijn zo te zien heel andere dingen
van belang, die ik maar even onder de grove notie postmodernisme klasseer:
interesse voor het alledaagse, enthousiaste verbazing over de wereld, vormeloosheid,
een zekere ongedisciplineerde inspiratie, prismatische belangstelling voor van alles
en nog wat. Bij het sombere, gekwelde of moedwillig lichtzinnige karakter van het
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fin de siècle waarin zwarte romantiek en decadentie hoogtij vieren, lijkt dat allemaal
nogal slecht te passen.
Maar misschien ligt de link ook wel anders. Menno Wigman is behalve met poëzie
ook met muziek geassocieerd en hij speelde in diverse punkbandjes. Achter op zijn
bloemlezing uit de Nederlandse poëzie Wat blijft (1999) stelt hij zich niet zonder
nadruk voor als ‘dichter, vertaler en muzikant’. Misschien dat in de muziek, meer in
elk geval dan in de Nederlandse poëzie van het moment, die zwart-romantische
aartsvaders in ere worden gehouden. In elk geval is het niet moeilijk om er
voorbeelden van een gedoemde levensstijl te vinden: Jim Morrison, Kurt Cobain,
Herman Brood (die op het moment dat ik dit schrijf net van het dak gesprongen is).
Om die reden lijkt Wigmans poëzie zich soms dichter te bevinden bij tendensen uit
de popmuziek dan uit de literatuur van zijn tijd. Dat verklaart ook zijn succes: hij
geeft als het ware een dichterlijke variant van een in de popmuziek bekend gegeven,
dat van de illusieloze wereld.

Zwaar weer
In 1997 komt de eerste bundel uit, 's Zomers stinken alle steden, natuurlijk geen
titel waar de levensvreugde uit opwiekt, in 2001 verschijnt een tweede: Zwart als
kaviaar. Opnieuw overwegend somber tot zwaar weer. Het is duidelijk, hier is een
uitgesproken melancholicus en romanticus aan het woord. Daar zullen vast allerlei
oorzaken voor te vinden zijn, zoals altijd gelegen in een combinatie van biografie
en tijdgeest, maar die interesseren ons niet zo. De vraag is, wat levert het op? Hoe
authentiek is Wigmans hang naar het sombere, decadente gedicht?
Het antwoord is niet zo makkelijk te geven want het behoort als het ware tot de
intrinsieke eigenschappen van deze literatuur dat ze ook poseert. De spleen en
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de Weltschmerz zijn zowel echt als onecht, zuiver gevoeld en gespeeld. De dichter
van dit soort poëzie heeft zich als het ware opdracht gegeven om in de weemoedige,
mislukte plooi te blijven en niet uit zijn rol te vallen. In dat opzicht was de tweede
bundel van Wigman een testcase; zou hij het volhouden, al die schoonheid van het
kwaad of blijkt het maar een gril te zijn geweest, aandachttrekkerij?
In 's Zomers stinken alle steden lijkt een woordvoerder van een kakelverse lost
generation ons toe te spreken. Vroeg rijp, vroeg rot, zoiets. De hele ladenkast met
geijkte Weltschmerz-onderwerpen wordt opengetrokken, liefdes die geen doorgang
vonden of voorbij gingen, treurnis om de vergankelijkheid, gecultiveerde eenzaamheid
en wereldafzijdigheid, wanhoop in al dan niet gesublimeerde vorm, verveling, zielige
zelfbevrediging. Originele onderwerpen zijn het niet maar dat lijkt ook juist de
strekking van deze bundel (en opnieuw een verwantschap met popsongs): er is
niets nieuws onder de zon. ‘Wat een bestaan’ verzucht de dichter ergens en even
later ‘Niemand kan mij nog genezen.’ En nog eentje, naar aanleiding van zijn dertigste
verjaardag alweer, die enigszins voorbarig maar wel treffend in dit verband ‘Media
vita’ wordt genoemd. In het midden daar weer van lees je:
En midden in het leven,
halverwege zijn verdwaasde
en gevierendeelde dagen,
staart hij naar de vijand in de spiegel
die hem op de vleugels van zijn leugens
naar een steeds weer nieuwe mond moet dragen.
En hij verstrakt: ‘Nu is het zaak
een nieuwe weg te vinden voor
ons beiden,
ja te lijden met allure
op mijn doorreis naar de nacht.
Een diarree van liefdes
verder weet ik dat de dood
van alle bedden eet en eerder tussen lakens
leeft dan in de aarde. Niemand,
zeg ik, niemand zal mijn voorjaar zijn. Ja,
te lijden met allure en leven
als een Lothofaag, tevreden als De Quincey
in zijn haag
van boeken en beroemde visioenen!

Zoals zoveel passages in deze debuutbundel geven zulke regels ook een
karakteristieke doorsnee. Er spreekt de wens uit om de ellende dan tenminste met
allure te dragen, er iets moois van te maken en dat wordt ook direct in praktijk
gebracht door als het ware smeuïge uitdrukkingen te gebruiken, ‘de vleugels van
zijn leugens’, iemand naar een nieuwe mond dragen, de dood eet van alle bedden.
Zoals het de ware Weltschmerzkunstenaar betaamt, geniet dit exemplaar tenslotte
toch ook maar van zijn fraai geformuleerde verdriet.

Volharding
Daarin zit 'm de pose, het kunstmatige. Ook de verwijzing naar de (overigens
verkeerd gespelde) Lot-ophagen, het mythische volk dat door Odysseus uit zijn
paradijsje werd verdreven, en de opiumetende literator De Quincey zijn karakteristiek:
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men zoekt zijn troost in de canonieke medestanders. Dat geldt zelfs voor de
associatie tussen de dood en de liefde, zo'n beetje het hoofdmenu van de bijbel der
zwarte romantiek, Mario Praz' Romantic agony. De authenticiteit van al deze
ervaringen en toespelingen zit 'm vervolgens niet zozeer in het doorleefde karakter
van de poëzie, want het gekke is dat de dichter ondanks zijn onvervulde bestaan
toch allerminst als een hakkelende zwerver wil overkomen maar veeleer als een
estheet, maar het zit 'm in de volharding van de auteur. Zeker, het is allemaal al
eens gezegd maar dat moet je er niet van weerhouden het nog maar eens te
formuleren. Die boodschap klinkt door in het fraaie, ironische getitelde ‘Jeunesse
dorée’, wel het treffendste gedicht uit de bundel met die rake, eeuwig geldende
karakteristiek van jong talent: ‘was alles al gezegd, nog niet door hen.’ En zo is het
dus ook in de poëzie: eeuwige herhaling van zetten, eindeloos, grondeloos.

Kwaad-genot
Overigens eindigt dat ‘Jeunesse dorée’ met een regel die alvast de brug slaat van
de eerste naar de tweede bundel: ‘De steden blonken zwart als kaviaar’. Los van
het verband met die oorspronkelijke steden lijkt de uitdrukking ‘zwart als kaviaar’
vooral ook Wigmans persoonlijke variant op Baudelaire's beroemde (en als gezegd
door Wigman vertaalde) bundel Les fleurs du Mal. Het zwart, met haar negatieve
en duistere connotaties, raakt geassocieerd met het allerduurste en lekkerste genot
van kaviaar. Door die traditionele kwaad-genot-oppositie is het, meer dan de eerste
bundel, met haar alledaagse, praterige volzin als uithangbord, een klassieke titel,
en dat lijkt me ook de richting waarin Menno Wigman zich ontwikkelt. De
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zinnen worden korter en suggestiever, de vorm is wat strakker, de beelden zijn
consistenter, de ietwat puberale onhandigheid en de soms wat onsamenhangende
beeldenvloed die hier en daar de eerste bundel kenmerkt (en, moet ik zeggen, ook
wel iets ontroerends geeft) verdwijnt. Een naar candlelight-poëzie neigende passage
als ‘Jij,/ jij danst onder mijn tong, / en leert me ruisen, stromen, // vallen en volkomen
zijn, / hoe lang nog? Hoe lang nog adem ik je naam?’ zul je in Zwart als kaviaar niet
gauw aantreffen. Je zou ook kunnen zeggen dat de dichter beter weet te sublimeren.
Kortom, hij gaat er allemaal wat gelouterder mee om. Zo'n gedicht als ‘Mala sombra’
is karakteristiek:
November. Roken en de dag doorkomen,
niemand die je mist. Het jaar wordt oud
en ruikt naar doorgeroest verdriet.
‘Geen mens leed dieper dan drie meter
en dat is weinig,’ schreef een dichter
die het weten kon. En ondertussen droom
je maar wat meisjeskamers bij elkaar.
Je zaagt je los uit je verongelukte hoop
en spijkert moeizaam je geheugen dicht.
In huis: een Tristan die geen dromer is.
Op straat: een held die in zichzelf verdwijnt.
En nergens iemand die twee armen mist.

Vooral op formeel niveau zit dit gedicht goed in elkaar, met (ik noem maar wat)
beelden die in elkaars verlengde liggen: doorgeroest verdriet, je uit je hoop zagen,
het geheugen dichtspijkeren. Ook een zeker klankspel verdient de aandacht: ruikt,
roest, verdriet allitereert weliswaar, maar net niet zo dat het klingklang wordt; en
zo'n subtiel nagalmpje ‘drie’ op ‘verdriet’ in de volgende regel, laat zien dat erover
nagedacht is. Dat geldt ook voor de versterkende herhaling van ‘niemand die je
mist’ aan het slot: ‘En nergens iemand die twee armen mist.’ Kortom, het gedicht
zit hecht in elkaar en dat is misschien ook de enige weg die gedichten van dit soort
moeten gaan, langzamerhand uitmondend in steeds grotere verfijning.

Bijdetijdser
Maar behalve in formeel raffinement groeit Wigmans poëzie toch ook thematisch.
Het decadente ‘mal du siècle’ gedachtegoed, dat in de eerste gedichten nog zo
onmiskenbaar gestempeld leek door de traditie die door de literator en vertaler
natuurlijk maar al te goed wordt gekend, komt er steeds bijdetijdser uit te zien. Vooral
het gedicht ‘Onder de tandarts’ mag er in dit opzicht wezen:
Vanochtend bij de tandarts aan je kont
gedacht, Italië geroken, Siena en
het moegezwoegde bed gezien waar ik
vergat dat ik geboren was, zo diep
en liederlijk begroef je mijn verstand
tussen je heupen, zo luguber zat
hij met zijn hand mijn mond te maken.

Passionate. Jaargang 8

Daarna nog even aan De Jong gedacht,
deel acht, de deportaties en barakken,
altijd erger dan de veldslag in mijn mond.
Ten slotte toch weer bij dat bed beland,
uit alle macht je tieten naar me toe gedacht
en toen, twee fluimen later, heelhuids
opgestaan, mijn voeten achterna, de middag in.

Het is een soort krypto-sonnet, wel veertien regels, zoals trouwens wel meer
gedichten hier, maar anders verdeeld, in strofen die steeds een regel minder tellen,
een soort formele bekrachtiging van de aflopende gedachten. Maar het is toch vooral
de inhoud die de aandacht trekt, met die wirwar van opposities: het aards
geformuleerde vrouwenachterste versus de esthetiek van kunstzinnig Italië, geboorte
en seks, huiselijke pijn en historisch wereldleed, de tandartsstoel en het liefdesbed.
Het gedicht lijkt wel geregisseerd door de Franse filosoof Georges Bataille: een
alledaagse epifanie van pijn en genot, haastig afgesloten met een paar fluimen en
welhaast een gezondheidsverklaring. Dit vers klopt helemaal, in twee betekenissen.
Het is bijdetijds en het raakt eeuwige onderwerpen aan. Maar ook het minder
sombere, zelfs enigszins verlichte einde, waarin de dichter nu eens niet gebukt gaat
onder zijn verplichte last, draagt bij aan de bijzondere atmosfeer. Hier wordt dat
merkwaardige mengsel van erotische sensibiliteit, geweldsfascinatie en wereldafkeer
nu eens zonder ironie in de juiste proporties geplaatst.
‘Sla voedsel in en sluit de deur,’ sprak de jongere Wigman in zijn eerste bundel
nog vroegoud maar in Zwart als kaviaar bezoekt hij toch maar een heuse Burger
King en komt er verbaasd achter ‘dat alles wat zo laag / en lelijk is zo sterk en stevig
staat.’ Dat is de ontnuchtering van de zwarte romanticus die ontdekt dat de wereld
weliswaar lelijk maar toch zo slecht nog niet is.
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Geen daden maar woorden
28 en 29 september rotterdamse schouwburg
Op vrijdag 28 en zaterdag 29 september vindt in de Rotterdamse Schouwburg de
vijfde editie van Passionate's festival Geen Daden Maar Woorden (GDMW) plaats.
Gedurende twee avonden presenteert GDMW nieuwe sterren, nieuwe eigen
producties, pas ontdekte talenten, sfeervolle randprogrammering en knallende
afterparty's.
Naast literaire disciplines als poëzie, storytelling en columns is er ruimte voor
theater, rap, dans, cinema en muziek. Een speciale plaats wordt ingenomen door
de GDMW-producties. Dit zijn producties gemaakt in opdracht van GDMW, waarin
verschillende disciplines een verrassende samenwerking aangaan.
GDMW is participant in September in Rotterdam, een jaarlijks evenement waarmee
het culturele seizoen in Rotterdam wordt geopend. Dit evenement bestaat uit vijf
weekenden waarin verschillende kunst- en cultuurinstellingen zich presenteren.
VRIJDAG 28 SEPTEMBER
J.A. DEELDER
MANON UPHOFF
WILFRIED DE JONG
TOMMY WIERINGA
BABY KAIN
DANIËL DEE
JOGCHEM NIEMANDSVERDRIET
ZENA EDWARDS
YUSEF EL HALAL
WINNAAR WRITE NOW! 2001
KLAASEN & SANDIFORT
WINNAARS CAMERETTEN 2000
BATTLE OF MC'S
HOSTS: BRAINPOWER & TLM
JURY: E-LIFE, PAULO (010 B-BOYS), DJ MASS, GUILLAUME (SONY
RECORDS)
ZATERDAG 29 SEPTEMBER
BRAINPOWER + BAND
RONALD GIPHART
JEROEN OVERDUIN
PIETER BOSKMA
DIMITRI VERHULST
TJITSKE JANSEN
LERNERT ENGELBERTS
ESTHER GERRITSEN &
JANTIEN KOENDERS
GDMW 2001
GDMW-PRODUCTIES
NO ARTIFICIAL SWEETENER
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Choreografie van Nanine Linning, gebaseerd op teksten van Mustafa Stitou en
uitgevoerd door Scapino Ballet Rotterdam E.O.G. voorziet het geheel van
elektromuziek
A PUNT MOONEN: OMGELEGDE DAGEN
Een filmportret van de Rotterdamse cultschrijver A. Moonen, gemaakt door
journaliste Yvette Benningshof en filmmaker Geert Mul
YOU KISSED LILLY
Animatie van Floris Oudshoorn naar het gelijknamige verhaal van Charles
Bukowski
GLAMORAMA
Speel samen met Powerboat in een interactieve soap, gebaseerd op de klassieker
van Bret Easton Ellis
INFORMATIE: WWW.GDMW.NL
AANVANG: 21.00 UUR TOEGANG PER AVOND: ƒ25,-/ ƒ15,- PASSE PARTOUT:
ƒ40,-/ ƒ25,- INCL. AFTERPARTY
RESERVEREN: KASSA ROTTERDAMSE SCHOUWBURG: 010 411 81 10 /
TICKETSERVICE: 0900 399 12
MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR: SEPTEMBER IN ROTTERDAM, MINISTERIE
VAN OC EN W, ROTTERDAM 2001 CULTURELE HOOFDSTAD VAN EUROPA,
GEMEENTE ROTTERDAM, VSB FONDS, PRINS BERNHARD CULTUURFONDS,
ROTTERDAMSE KUNST STICHTING, STICHTING BEVORDERING VAN
VOLKSKRACHT, ROTTERDAMS FONDS VOOR DE FILM EN AUDIOVISUELE
MEDIA. MET DANK AAN: ROTTERDAMSE SCHOUWBURG EN ZONE 5300.
VORMGEVING: GOEDHART & WEIJKAMP
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over de medewerkers
GDMW 2001
Pieter Boskma (1956) is sinds zijn debuut Quest (1987) full time dichter. Hij
publiceerde in uiteenlopende tijdschriften als Avenue, Optima, Hollands Maandblad,
De Revisor en Playboy. Ook verscheen zijn poëzie in tientallen bloemlezingen,
waaronder De Nederlandse poëzie in 1000 en enige gedichten (Amsterdam, 1996),
Modern poetry in translation (London, 1998) en Helan Xiandai Shixuan (Taipei,
2000). Boskma publiceerde acht dichtbundels en de roman Een foto van God (1993).
Momenteel werkt hij aan De Aardse Komedie, een omvangrijk ‘romangedicht’, dat
voorjaar 2002 verschijnt bij uitgeverij Prometheus.
Esther Gerritsen (1972) studeerde in 1995 af aan de Hoge School voor Kunsten
in Utrecht. Ze schrijft theaterteksten en verhalen. Zij publiceerde verhalen in
Zoetermeer en debuteerde in 2000 met de verhalenbundel Bevoorrecht bewustzijn
bij uitgeverij De Geus, waar ze september 2002 een roman zal publiceren over een
man die opgesloten wordt door zijn vrouw. Voor Geen Daden Maar Woorden 2001
schreef ze een dialoog die ze samen met actrice Jantien Koenders zal uitvoeren.
Ruben van Gogh (1967) schreef twee dichtbundels, De man van taal (1996) en
De hemel in, de hemel uit (1999). Deze bundels zijn onlangs samen herdrukt in Aan
het eind van het begin. Van Gogh werkte als o.a. stand-up comedian en
poëzierecensent bij het Algemeen Dagblad. Hij is samensteller van de bloemlezing
Sprong naar de sterren (Kwadraat, 1999). Verder is hij redacteur van tijdschrift
Vrijstaat Austerlitz, dat na vier papieren afleveringen een internettijdschrift is
geworden: http://go.to/vrijstaatausterlitz.
Floris Oudshoorn (1967) is werkzaam als striptekenaar, illustrator, kunstschilder,
acteur, 3-D ontwerper, props-designer, karikaturist en tekenleraar. Van zijn hand
verschenen de-inmiddels uitverkochte - albums Hoearjoe, Aso! en Horror Vacuii.
Het vorig jaar uitgegeven Mensenhater (de Plaatjesmaker) is nog wel te koop in de
beter gesorteerde stripspeciaalzaak. Hij kreeg opdrachten van o.a. de Anne Frank
Stichting, De Telegraaf, VPRO gids, Haarlems Dagblad, Rotterdamse Schouwburg,
Amnesty International, uitgeverij Malmberg en uiteindelijk natuurlijk Geen Daden
Maar Woorden.
Rob Schouten (1954) schreef acht dichtbundels waarvan de meest recente, Infauste
dienstprognose, Werd bekroond met de Herman Gorter-prijs 2001. Behalve dichter
is hij poëzierecensent voor onder meer Vrij Nederland, en stelde hij diverse
poëzie-bloemlezingen samen.
Dimitri Verhulst (1972) debuteerde in 1999 met de lovend ontvangen
verhalenbundel De kamer hiernaast, bij uitgeverij Contact. Dit voorjaar verscheen
de roman Niets, niemand en redelijk stil, over de zoektocht van een man die op een
terras de vrouw van zijn dromen heeft gezien. Verhulst werkt momenteel aan zijn
eerste dichtbundel.
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[nummer 5 (2)]
Jack Nouws
Brandende liefde
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Het briesje vanuit de oceaan joeg gaten in de warmte die als een deken over haar
tengere schouders was gevallen. Wat een verschil met de geairconditioneerde
kamer in haar hotel. Nicole schudde haar rode krullen los en spatterde door de
bruisende golven van de branding. Met haar lange slanke besproete benen leek ze
een veulen dat voor het eerst in de grazige weide liep, bevrijd van de benauwende
stallen. Ja, een paard te zijn en ver weg te lopen, te rennen, te jagen. Een jonge
sterke merrie, rennend naast het beschermende gespierde lichaam van een
Arabische volbloed hengst, de manen golvend, in galop door de branding van een
onbewoond eiland, naar een verre einder, om achter een horizon te verdwijnen en
nimmermeer terug te keren. Ze zuchtte.
Nicole wilde dat ze kon vergeten, maar sommige dingen zijn voor altijd
onbereikbaar. Speurend keek ze naar de schelpen in de vloedlijn. Ze wist dat ze
nooit meer gelukkig zou worden, maar haalde nog steeds een kinderlijk plezier uit
de wonderbaarlijk betoverende vormen en kleurschakeringen die de natuur schiep.
Ze raapte een schelpje op waarvan de twee helften nog met een dun vliesje aan
elkaar zaten. Van het allerteerste doorschijnende roze waren ze, met fijne rode
banen. Ze huiverde. De zon begon aan haar langzame tocht naar beneden, het
werd frisser, zelfs hier aan de kust van de Portugese Algarve. Nog even een laatste
duik, dacht ze, haar lichaam gewichtsloos in het lauwe water. Ze nam een aanloop,
maar voelde een pijnlijke steek door haar linkervoet gaan. Er ontsnapte haar een
klaaglijke kreet van pijn die van veel dieper leek te komen dan de steek in haar
voetzool rechtvaardigde en ze struikelde. Het laatste wat ze zich kon herinneren
was dat ze kopje onderging en dacht, ‘zo is het goed.’
Ze voelde dat ze uit het water werd getild. Iemand legde haar rechterarm om een
brede schouder. Sterke armen lagen onder haar slanke taille en haar strakke
bovenbenen. Nicole begon te trillen toen ze zag in wiens armen ze lag, tegen wiens
behaarde borst haar koperen haar sliertte. Hij! Hij was het! Hij voor wie ze wegliep,
aan wie ze niet wilde toegeven, maar die haar de kans niet gaf weg te lopen. Haar
hart sloeg over toen hij met zijn donkere ogen, omlijnd door lange zwarte wimpers,
in haar opengesperde ogen keek. Ze voelde zich naakt, haar welgevormde slanke
lichaamswelvingen meer benadrukt dan verhuld door de doorschijnende natheid
van haar badpak en ze keek weg toen ze zijn ogen haar lichaam voelde lezen. Ze
wilde rennen, ze wilde schreeuwen, ze wilde huilen, maar zijn aanwezigheid had
haar overweldigd. Ze was zwak en willoos in zijn armen.
‘Meisje, toch,’ zei hij met zijn zachte hypnotiserende stem, ‘wat was je van plan?’
Haar heldere smaragdgroene ogen vulden zich langzaam met tranen toen ze
opeens de pijn weer voelde. ‘Mijn voet,’ bracht ze er met verstikte stem uit, ‘mijn
voet.’
Hij keek naar beneden en zag een helderrode droppel aan haar lichaam
ontsnappen. Voorzichtig legde hij haar neer en streek met zijn zachte, maar o zo
overweldigende handen over haar voet.
‘Je bent in een zee-egel gaan staan,’ zei hij. ‘Ik moet het gif uit de wond zuigen.’
Het hart van Nicole stokte toen hij zijn mond op haar voet legde en met kracht het
bloed uit de wond zoog, ondertussen haar been ondersteunend bij een
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slanke enkel en gewelfde dij. Zijn stoppelbaard van twee dagen kietelde zacht in
haar voetzool. Ze kreeg kippenvel dat tot op haar hoofdhuid tintelde. Het was een
zeldzaam intiem gevoel zijn tong over haar voet te voelen cirkelen en haar adem
stokte terwijl haar borst zwoegend op en neer ging. Langzaam vormde zich een
cirkel van mensen om hen heen die goedbedoelde adviezen gaven. Hij gaf in
vloeiend Portugees antwoord.
‘Het gaat wel weer,’ zei Nicole. Hij keek haar teder aan. ‘Nee,’ zei hij, ‘de mensen
hier zeggen dat er dan er viezigheid in de wond kan komen. Ik draag je wel even
naar mijn kamer. Ik heb daar spullen om te ontsmetten.’ Hij tilde haar in één machtige
zwaai weer op en onder bewonderende schouderklopjes van de ontroerde Portugese
omstanders droeg hij haar tegen zijn harde stevige borst naar het hotel.
Tranen rolden over haar gezicht toen hij haar het negentiende-eeuwse hotel
binnen droeg. Senhor Coelho opende de deur en stelde met bezorgd gezicht
verschillende vragen. Hij liep snel naar de receptie om de sleutel te halen en ging
hen voor om de deur voor hen te openen.
Nicole werd teder op het antieke bed neergelegd en Senhor Coelho trok zich
discreet terug.
‘Uw kleren,’ zei Nicole, ‘uw kleren zijn helemaal nat.’ Hij keek naar de natte afdruk
van haar lichaam op zijn zijden overhemd en de soepel vallende linnen broek die
zijn mannelijke lijnen goed deden uitkomen.
‘Dat is niet erg,’ zei hij terwijl hij naar de klassieke badkamer liep. Hij kwam met
een grote badhanddoek terug en droogde, alsof ze een porseleinen poppetje was,
heel voorzichtig de donkerbruine strengen haar, tot ze terug veranderden in de
glanzend koperen krullen. Ze zuchtte bij elke streek van het rulle katoen. Hij vond
het prettig om naar die geluiden te luisteren en probeerde haar niet meer aan te
raken dan nodig was. Hij vermoedde dat ze nu vooral wat extra aandacht nodig
had. Hij wikkelde de handdoek om haar heen. Dit vond ze prettig, weggedoken, in
dit warme hol. Nicole huiverde.
Hij haalde diep adem. ‘We moeten je maar verlossen van die natte spullen. Je
mag geen kou vatten.’
Ze wist dat dit zou gaan gebeuren, dat het onmogelijk was geweest om dit te
ontlopen. Hij was haar lot, dit was haar lot en ze gaf zich er aan over.
Hij legde een hand op de bandjes van haar badpak en schoof ze in een snelle
beweging over haar schouders. Langzaam onthulde hij haar kleine stevige borsten.
Ze waren ontroerend besuikerd door het zand dat in haar bikini was gekomen tijdens
haar val in zee. De schoonheid benam hem de adem. Hij wilde haar zo graag
aanraken dat het pijn deed. Hij veegde de korrels voorzichtig weg en met kleine
schokjes richtten de kleine rozenknopjes die het stevige vlees bekroonden zich op.
Ze tilde haar billen op en wilde het badpak naar beneden schuiven, toen zijn grote
hand haar vingers tegenhield.
‘Laat mij maar.’
Het was alsof hij een klein, kostbaar geschenk opende. Hij knielde bij haar neer
en terwijl hij haar broekje over haar volmaakte benen omlaag schoof, kuste hij haar
zachte buik. Even keek hij sprakeloos naar haar. Dit was zoveel beter dan alle
erotische fantasieën die hij ooit had gehad.
Hij wist plotseling zeker dat hij deze vrouw zou bezitten voor de ochtend aanbrak.
Hij zou haar intiem leren kennen, precies zoals hij zich had voorgesteld tijdens de
lange eenzame nachten op kantoor.
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Intuïtief voelde hij dat ze minder ervaren was dan hij.
‘Maar... hoe moet het als...’
Hij legde snel een vinger op haar lippen. ‘Maak je geen zorgen,’ fluisterde hij. ‘Ze
is weg, ze komt pas heel laat weer terug. Deze avond is voor ons.’
Hij trok de natte sprei van het bed en legde haar in de koel geurende lakens.
Daarna trok hij in een recordtempo zijn eigen kleren uit en nam haar in zijn armen.
Haar lichaam voegde zich naar het zijne. Ze was zo zacht en ze rook naar de zee,
vermengd met de heerlijke, warme geur die altijd om haar heen hing. Hij kuste de
achterkant van haar nek, haar sleutelbeen, haar wang en voorhoofd, en toen zochten
zijn lippen de hare.
Het was meer dan fysieke schoonheid wat haar aantrekkelijk maakte. Ze was
heerlijk eigenwijs, vol zelfvertrouwen en een schaamteloze flirt. De sensualiteit leek
van haar af te stralen - het zat in de manier waarop ze bewoog, in haar stem. Ze
was sexy zonder daar kennelijk enige moeite voor te hoeven doen, ze was het soort
vrouw dat opriep tot fantaseren en mannelijke blikken aantrok.
Volmaakt. Lief en heet en wild. Gewillig gaf ze zich aan hem over, maar onder
die meegaandheid voelde hij een vurige, vrije geest die hij wilde temmen en daarna
weer loslaten, zodat hij haar telkens weer opnieuw zou kunnen veroveren. Hij kon
niet meer nadenken; zijn gevoelens overweldigden hem. Toen hij haar de zee in
zag lopen had hij niet verwacht dat ze binnen een uur in zijn armen zou liggen, en
dat hij alles met haar zou kunnen doen wat hij wilde. Alles.
Koortsachtig en tot het uiterste verhit gleed hij omlaag langs haar lichaam. Hij
omvatte één perfecte borst met zijn hand en zoog aan het strakstaande knopje
totdat ze kreunde. Ze kronkelde in zijn armen, maar hij hield haar stevig vast, vol
ingehouden begeerte.
Genietend kuste hij haar buik terwijl hij lager gleed en haar benen uit elkaar duwde.
Ze verstijfde even, alsof ze niet helemaal zeker was van haar zaak en hij nam haar
in zijn armen en kuste haar steeds opnieuw, tot ze helemaal smolt onder zijn
liefkozingen. Nu wist hij dat ze hem alles zou geven waarom hij vroeg. Weer gleed
hij omlaag. Deze keer bleef ze ontspannen toen hij haar benen spreidde. Voorzichtig
proefde hij van het zoetste, intiemste deel van haar lichaam. Nicole slaakte een
kreet toen hij met tong en vingers toegang tot haar zocht, subtiel eisend dat ze haar
genot zou némen. Ze probeerde er tegen te vechten, maar haar gesmoorde kreten
moedigden hem verder aan, tot hij aan haar delicate samentrekkingen voelde dat
ze haar hoogtepunt bereikte. Met al zijn wilskracht bleef hij zich inhouden. Hij hield
van haar en wilde niet dat ze zou schrikken van de heftigheid van zijn verlangen.
Daarom dwong hij zichzelf om even te stoppen, zodat ze tijd kreeg om te verwerken
wat er was gebeurd en wat er nog zou gaan gebeuren.
Hij streelde met zijn krachtige armen haar rug met tedere liefkozingen, van haar
nek tot aan haar billen. Hij probeerde elke centimeter van haar huid in zijn geheugen
te prenten. Ze zou niet voorgoed blijven, maar hij zou haar zoveel genot en liefde
schenken als mogelijk was.
Hij dacht al dat ze in slaap gevallen was, toen haar vingers voorzichtig door het
korte krullende haar op zijn borst streelden. Ze zag hoe hij glimlachte, maar toen
haar hand naar beneden gleed hield hij zijn adem in. Ze moest hem aanraken, ze
moest hem leren kennen. Vooral dát gedeelte van zijn lichaam... Zijn hart bonkte in
zijn keel toen ze, als was het per ongeluk, met haar vingers zijn mannelijkheid
aanraakte.
‘O,’ riep ze verrast.
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Hij pakte voorzichtig haar smalle hand met die prachtige lange slanke vingers en
voelde haar vingers onderzoeken hoe groot zijn verlangen was; hoezeer hij haar
nodig had en begeerde.
Hij had heel wat vrouwen gekend. Nooit was er liefde in het spel geweest, al was
er soms sprake van genegenheid. Hij had nimmer valse beloftes gedaan en hij had
al zijn vriendinnen goed behandeld. Zelfs zijn vrouw kon niet aan Nicole tippen.
Hij wilde haar geen pijn doen. Hij was een beschaafd man. Hij wist dat ze tijd
nodig had zich te ontspannen.
Haar hand lag op haar geheime plek. Zijn hand gleed over de zijden krulletjes op
haar buik en hij zag hoe haar benen zich opnieuw spreidden. Langzaam en
verleidelijk begon hij te wrijven over het hete, vochtige centrum van haar lichaam.
Ze kreunde in extase.
Hij glimlachte. Zijn vinger gleed haar gevoelige vrouwelijke toegang binnen. Ze
greep hem stevig vast, en hij vroeg zich af hoe hij haar zoveel mogelijk op haar
gemak kon stellen.
‘Nicole,’ zei hij, terwijl hij haar kuste.
‘Mm?’
‘Je hoeft niet bang te zijn.’
‘Ik ben... ik ben niet bang.’
Hij zweeg afwachtend. Tegen hem had ze nooit kunnen liegen.
‘Nou ja, een beetje,’ fluisterde ze haast geluidloos in zijn oor.
Hij voelde dat ze te verlegen was om hem haar gezicht te tonen. Haar lichaam
reageerde supergevoelig op zijn aanrakingen, maar een deel van haar was geremd.
Ze was zo anders dan andere vrouwen.
‘Ga op je zij liggen,’ zei hij teder.
Ze deed wat hij vroeg, en keek hem zo trouwhartig aan dat hij een brok in zijn
keel kreeg. Hij ging naast haar liggen met zijn gezicht naar haar toe, en begon haar
billen te liefkozen. Zacht streelde hij haar gevoelige knopje, en toen omcirkelde hij
traag de zoete, lokkende opening. Ze sidderde even en sloot zacht kreunend haar
ogen. Behoedzaam plaatste hij zich zo, dat het puntje van zijn mannelijkheid haar
vochtige toegang raakte.
Onder deze hoek zou hij zich niet volledig kunnen laten gaan. Hij hoopte zich
daardoor langer in te kunnen houden, zodat haar genot des te groter zou zijn. Haar
spieren ontspanden zich om hem toegang te geven tot haar lichaam; toen omsloten
ze hem, sensueel en tergend langzaam.
Ze hield haar adem in toen ze zijn opgewonden lid in haar voelde.
‘O,’ zei ze, licht hijgend.
Teder ging hij verder. Dieper. Hij hoorde dat ze kreunde. Hij greep haar steviger
vast en stond zichzelf toe om heviger te stoten, terwijl hij haar tegelijkertijd bleef
strelen.
Het was hemels. Ze had hem in een strakke greep - als een vuist - en ze was
heet als gloeiend vuur. Hij trok zich terug en ging toen weer voorwaarts. Steeds
opnieuw, in een onweerstaanbaar stuwend erotisch ritme, het ritme van de nacht.
Ze begon te steunen, achter in haar keel. Ze voelde de weemoed van de Portugese
fado in haar omhoogkomen, wilde emoties en gevoelens vochten zich als tranen in
haar omhoog. Als een wild paard door de branding te rennen...
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Plots trok hij zich uit haar terug. Nicole voelde hem nog in zich branden. Hij ging
naast het bed staan. Nicole keek verbaasd naar hem op, toen hij haar overeind
hielp en voor haar bleef staan met zijn kloppende begeerte voor haar gezicht.
Ze begreep hem zonder woorden. Nicole sloot haar ogen en legde haar volle
lippen omzijn kloppende opwinding. Ze voelde hoe hij onmiddellijk in haar mond
explodeerde. Daarna jankte hij even, alsof hij pijn had. Ze slikte het bewijs van zijn
liefde door.
Zacht hijgend kwam hij naast haar liggen. Hij had het eeuwig willen laten duren,
maar dat was niet gelukt. Het was alsof hij jaren op haar had gewacht; of het
verlangen naar haar, dat zich al die tijd had opgehoopt, nu in één keer een uitweg
had gevonden. Hij kon geen woord meer uitbrengen, dus kuste hij haar hals en
ademde hij diep haar zoete geur in.
Nicole werd in het laken gewikkeld en naar haar kamer aan de overkant van de
gang gedragen. Haar neus vulde zich met de warme muskusachtige geur van zijn
lichaam en ze voelde het heftige kloppen van zijn hart, als een echo van haar eigen
hartslag.
‘Welterusten,’ zei hij. In de deuropening draaide hij zich om en keek haar vol liefde
aan. ‘Laat dit ons geheim zijn,’ zei hij, ‘alleen van ons tweeën.’
Ze knikte en legde haar hand op de plek tussen haar dijen die daar voorgoed zou
blijven branden. ‘Het is ons geheim,’ fluisterde ze.
Hij keek met een glimlach naar haar woeste krullen. ‘Welterusten, lieverd,’
Ze zuchtte. ‘Welterusten, papa.’
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Jan de Bas
vijf gedichten

Het reisplan
Dit, het plan te hebben om,
het ten uitvoer willen brengen,
het uitstellen vanwege,
het bijstellen omdat.
Je weet maar nooit.
Het overboord gooien
ergens halverwege,
want er staat geschreven:
‘Wie veel leest,
heeft veel gereisd.’
Hier een foto van maken
in woorden
de foto bekijken en dan
denken: ‘Ja, kom,
laten wij gaan reizen.’

It's raining
Dit, het liggen in bed
en je afvragen wat het
verschil is tussen
een kus & een zoen.
Dit, het luisteren naar
de regen en denken
dat je niet de regen hoort,
maar het tikken van.
Dit, het weten dat
het water iemand
tot de lippen kan
stijgen omdat.
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Ode aan de dieren achterin de dierentuin
Vraag: ‘Noemt u eens een dier
of tien,’ niemand noemt zijn naam.
Onbekend maakt onbemind.
Zo zit hij achteraf gevangen
in een kooitje. Zelfs voor de dichter
is het lastig een vers aan hem
te wijden. Alsof de woorden
zich verstoppen achterin de
dierentuin van zijn gedachten.
Elke eigenschap van hem
zit opgesloten achter tralies.
Dit onbeminde dier,
beeld van alle mensen die
ergens anoniem een vers
zitten te schrijven.
En elke keer als men hen vraagt:
‘Noemt u eens een dichter,’
zichzelf niet durven noemen.

Onder de thee van God
We praten over ditjes,
over datjes. Dan begin je
over God en dat wanneer
Hij zou bestaan Hij dit & dat
en zus & zo. Je neemt
een slokje thee en zucht:
‘Best lekker zeg, zo
zonder suiker.’ En ik
weet dat je het meent.
En ergens daar boven
roert iemand in zijn
thee en Hij knikt.

De stem van God
Dit is het vertrouwde beeld.
Boven op de preekstoel staat
een man. De handen vroom
gevouwen, het hoofd gebogen
als een boog, waaruit de pijl snel
schieten kan: ‘Gij zult niet dit,
Gij zult niet dat!’ Soms zwaait
hij even met zijn hand.
Naar God? Nee, nee,
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die is ver weg
en laat zich zelden zien.
Hij zoekt zijn microfoontje.
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P.O.S.T.
Yorgos Dalman
ingezonden brief

Beste Erik Brus,
Ik wilde het volgende even kwijt: ik heb drie jaar bij de PTT gewerkt, in de nachtdienst
als postsorteerder. Ik heb daar een collega ontmoet: een veertigjarige vluchteling
uit Afghanistan. Deze jongen werd in zijn geboorteland vervolgd, gemarteld en kwam
uiteindelijk op de dodenlijst te staan. Hij heeft hals over kop met zijn vrouw en kind
moeten vluchten naar Nederland. Zijn beide ouders, die slechts indirect met de dood
werden bedreigd, kregen niet het recht Nederland in te komen (dit in tegenstelling
tot Maxima - maar dat is een ander verhaal). Die beide ouders, ver in de zeventig,
wonen nu al vijf jaar in een van de beruchte tentenkampen in buurland Pakistan.
Deze collega, laat ik hem Waheed noemen (niet zijn echte naam uiteraard, omdat
hij nog altijd gezocht wordt, dat begrijp je) deze jongen is een van de grappigste,
behulpzaamste en vrolijkste mensen die ik ooit ben tegengekomen. Altijd lachen
met die vent. En tegelijkertijd zag je de ellende in zijn ogen. Het gekerm van de vele
slachtoffers van Afghanistan sijpelde onophoudelijk uit zijn poriën.
Je moet dit hebben meegemaakt om het te kunnen geloven. Ik heb hier geen
andere woorden voor dan: humor, uit wanhoop geboren. Ik durf de vergelijking te
maken met het getto van Warschau, destijds in de Tweede Wereld Oorlog, waar
enkele mensen, je kent het verhaal, op een gegeven ogenblik een theater hebben
opgericht. Kun je het je voorstellen? Buiten lagen uitgemergelde kinderen van vier,
vijf jaar op de stoep dood te vriezen en binnen besluit men een klucht op te voeren.
Verwerpelijk? Misschien. Maar tegelijkertijd briljant. Humor als absoluut noodzakelijk
kwaad om te kunnen overleven. Dit is, zoals de Engelsen dat zo mooi kunnen
zeggen, een one-of-a-kind wonder, en één der grootste raadsels in de geschiedenis
van de mensheid (waarover trouwens maar bitter weinig geschreven is).
Er is een hier passend woord voor: tragisch-komisch. Ofwel de tragi-comedy. Ze
zijn dun gezaaid, verhalen in dit genre, ik bedoel de echte integere verhalen van de
lach & de traan. Ik heb niets met Charlie Chaplin, maar voor zijn film The kid (1922)
kan ik eindeloze bewondering koesteren, en wel omdat dit portret van het straatleven
van een zwerver die een klein kind onder zijn hoede krijgt, juist een uitgekiende
balans bezit van die elementen die ik zojuist benoemd heb. Een ander voorbeeld
is Kafka. Ik heb weinig op met Kafka. Zijn roman Amerika bijvoorbeeld was en is
een monumentaal lor. Daarentegen is het kleine verhaaltje ‘Verstrooid naar buiten
kijken’ een minuscuul meesterwerkje. Precies daartussen hangt het bekende verhaal
‘In de strafkolonie’. Dit is een klein drama, verteld in een wonderlijke Tati-stijl. Het
absurde van de dood wordt hier op kostelijke wijze verbeeld.
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Ook in Nederland kennen we zo'n voorbeeld. Ik heb een aantal boeken van W.F.
Hermans gelezen. Helaas, ik moet constateren dat het vaak bitter weinig voorstelt.
Maar daar tegenover staat het obscure verhaal ‘Atonale’. Geloof het maar. Het is
absoluut Hermans' meesterwerk en werkelijk onovertroffen in de Nederlandse
literatuur. Zelden heb ik zo'n briljante combinatie van humor en misère mogen
meemaken. Doktor Varenhijt, de hoofdpersoon, is tegelijkertijd pathetisch, ergerlijk,
kostelijk en intrigerend. Zijn op voorhand al gedoodverfde einde komt bij de lezer
aan als een vuige klap in het gezicht. Zelden ben ik zo ontroerd geweest. En het
feit dat Hermans dit zelden
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beeld uit Father & daughter

besproken werkje schreef op zijn twintigste onderstreept alleen maar het genie van
deze man.
Laat ik nu proberen ter zake te komen. Onlangs zag ik op de televisie het
animatiefilmpje Father & daughter van Michael Dudok de Wit (1953). Het gaat over
een meisje dat door haar vader verlaten wordt. Jaar in jaar uit fietst zij terug naar
de plek waar haar vader verdween. Ze wordt volwassen, krijgt een gezinnetje, wordt
oud. En ze wacht, wacht en wacht. That's it. Dit filmpje duurt amper zes minuten en
heeft een verhaallijntje dat op papier weinig voorstelt. Het is een meesterwerk. Het
is een briljant filmpje dat absoluut groots is door zijn bedrieglijke eenvoud. Het is zo
transparant als de beste poëzie. Ik durf nu al de vergelijking te maken met het werk
van de Russische animator Yuri Norstein, wiens film The tale of tales ooit is
uitgeroepen tot beste animatiefilm aller tijden. Niet zo zeer dit werk als wel zijn filmpje
Hedgehog in the fog (Egeltje in de mist) is te vergelijken met Father & daughter.
Bedrieglijk eenvoudig, kinderlijk haast, niet in de laatste plaats door een strikt lineaire
vertelling, and yet, zo meeslepend zo ontroerend, dat kun je je haast niet voorstellen.
De universele zeggingskracht van deze filmpjes is zo groot vanwege de meervoudige
gelaagdheid. Thema's als geloof en vertrouwen zijn van alle tijden en van alle
plaatsen. Dudok de Wit won dit voorjaar met Father & daughter een Oscar, als mede
vele andere prijzen over de gehele wereld. Nu heb ik een principiële afkeur van
prijzen om redenen waarmee ik je niet zal lastig vallen. Wat deze prijzen echter
bevestigen is die universele aantrekkingskracht van Father & daughter.
Dudoks debuut is als ik mij niet vergis Tom Sweep. Het bevat al reeds alle
Dudoqueske elementen die ik heb genoemd. Laat ik er niet veel woorden aan vuil
maken. Tom Sweep is misschien geen mijlpaal in de filmgeschiedenis en ook lijkt
het mij weinig zinvol de pragmatisch-empirische semiotiek-theorieën van de
post-Adornoiaanse cultuurscholen erop los te laten. Tom Sweep is gewoon
vermakelijk, zoals bijvoorbeeld Wallace & Grommit superieur topentertainment is.
Eerder werd Dudok de Wit al genomineerd voor een ‘Oscar voor zijn filmpje Le
moine et le poisson, of wel De monnik en de vis. Waar gaat dit filmpje over, dat ook
al de zes minuten nauwelijks haalt? Juist, heel simpel: over een monnik en een vis.
Niets meer. En weer is Dudok er in geslaagd op minutieuze wijze het wereldvraagstuk
aan de kaak te stellen. En weer doet hij dit met een uitgekiend gevoel voor zowel
humor als tragedie. Want ik kan je rustig verklappen: de queeste van de monnik
eindigt in de dood, onherroepelijk, en toch spring je als kijker op uit je stoel en sta
je als een idioot met tranen in je ogen te klappen.
Ik kan natuurlijk even ingaan op strikt technische details: de achtergronden zijn
perfect door hun verbluffende eenvoud en briljante lijnenspel. De karakters zijn met
enkele treffende penseelstreken instant-likable, wat natuurlijk een must is als je
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filmpjes maakt die korter duren dan een gemiddeld reclameblok op de televisie. En
het gebruik van muziek is ook al zo uitgekiend, zo vanzelfsprekend onovertroffen.
Even nu een terzijde: over realisme. Mijn twee all time favorites in de
cinematografie zijn Jim Jarmusch' Stranger than paradise en Mike Leigh's Naked.
Extreem grappig, origineel en met een grote universele zeggingskracht. Nu ben ik
niet per se een voorstander van realisme. Het getuigt vaak van gebrek aan fantasie
en inlevingsvermogen. Veel schrijvers en kunstenaars wenden zich routineus tot
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het realisme omdat ze niet verder kunnen kijken dan naar de directe wereld om hen
heen. Maar wanneer realisme doelbewust als middel wordt ingezet om een bepaald
effect te bereiken, dan praten we over heel iets anders. Nu is realisme in tekenfilms
een geval apart. Tekenfilms zijn per definitie uitvergrotingen, ze be-accentueren
details. De monnik en de vis is nog vrij surrealistisch. Let eens op het uiterst
merkwaardige loopje van de monnik, die uitsluitend met sprongen en duikelingen
door het leven lijkt te gaan. Men kan dit een gimmick noemen maar het werkt. Het
is grappig.
Nu is er dan Father & daughter. Binnen no time worden we als kijker betoverd
door de landschappen die Dudok voor ons neerzet. Typische Hollandse
polderlandschappen. Boompjes, dijkjes, weggetjes. De karakters die in beeld
verschijnen lijken doelbewust de soberheid te belichamen. Ze onderlijnen de
zoute-haring-nuchterheid die ons Hollanders zo neigt te typeren. Dit alles vergroot
onze affiniteit met de personages, het verhaal, de omgeving, en maakt ons des te
meer ontvankelijk voor de metaforische inslag van de film. Maar daarbij blijft het
niet. Dudok zou Dudok niet zijn als hij aan dit realisme niet een subtiele draai zou
geven. Jaar in jaar uit fietst het meisje over dezelfde dijk naar het water om haar
vader te zoeken. Elke keer passeert ze een andere fietser, een totale vreemde. En
iedere keer laat ze welluidend haar fietsbel klinken. Niet om te kunnen passeren
maar om de tegenligger te begroeten. De tegenligger beantwoordt haar steevast
met hetzelfde ritueel. Nu fiets ik zelf niet veel maar ik heb een dergelijke manifestatie
van burgerlijke geilheid niet vaak meegemaakt. In 1406 was hier misschien nog wel
sprake van (hoewel de fietsbel toen nog wel een vrij schaars goed was). Afijn, als
het meisje jaren later inmiddels oud en verschrompeld is en te zwak om te fietsen,
loopt ze met haar fiets aan de hand over de dijk. Een tegenligger passeert haar.
Belt. Het omaatje loopt afwezig verder, stopt dan (een prachtig detail), belt een
ogenblik, en vervolgt dan stilaan haar weg. Ik kan hier geen oordeel over geven,
de conclusie ontbreekt in dit paragraafje. Wat ik wil zeggen is dat Dudoks humor
hier voortkomt uit de absurdheid van het leven zelf. Daar hoeft geen bananenschil
aan te pas te komen. Het absurde monniksloopje blijft ditmaal wijselijk achterwege.
Veel kunstenaars weten precies wat ze moeten doen om het beoogde effect te
bereiken. Dudok bezit het talent om voor alles te weten wat hij moet laten om het
beoogde effect te bereiken.
Maar over techniek gesproken: ik maak nu een vergelijking met Isao Takahata's
Grave of the fireflies. Een aangrijpende tekenfilm van speelfilmlengte die handelt
over de verschrikkingen van de oorlog. Een moeder overlijdt aan de verwondingen
van brandbommen die de Amerikanen boven Japan hebben gedropt en haar twee
kinderen (achten vier jaar oud) moeten alleen zien te overleven. Er is geen eten. Er
is geen medische zorg. Het meisje van vier kwijnt langzaam weg en overlijdt tenslotte
aan ondervoeding. Niets blijft de kijker bespaard. Eén criticus waagde een parallel
te trekken met Schindler's list en niet ten onrechte. Toch is Grave of the fireflies niet
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het meesterwerk waarvoor het gehouden wordt. Begrijp me niet verkeerd, voor de
oprechte bedoelingen alleen al verdient Takahata een 10 met een griffel. Maar hij
begaat één cruciale fout: te vaak krijgen we close-ups te zien van de letterlijk tot
tranen geroerde kinderen. Met deze emoties zelf is uiteraard niets mis. Maar
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Takahata zit er met zijn camera lekker gretig op om maar niets van het leed te willen
missen. Hij vergeet de gouden regel van de nimmer overtroffen kracht van suggestie.
Het is immers eigenlijk de bedoeling dat wij, de kijkers, in tranen uitbarsten. Dat
werkt niet als Takahata dat al voor ons doet. We verworden tot voyeurs, tot
machteloze omstanders. Hier is een voorbeeld van techniek die een integere inhoud
vakkundig om zeep helpt. Chaplin begreep dit heel goed toen hij The kid maakte.
En ook Dudok de Wit heeft deze valkuil vakkundig omzeild. Nergens in Father &
daughter is ook maar één close-up te bekennen. Als het meisje verloren over het
water staart, op zoek naar haar vader, maakt Dudok hier een totaal-shot van. Een
wijds uitgestrekt, in en in leeg panorama waarin de eenzaamheid van het meisje
(en van de gehele mensheid) haast tastbaar wordt. Dudok is een sadist achter de
camera. Hij laat de kijker in wanhoop schreeuwen. Omdat wij het meisje niet kunnen
zien, worden wij gedwongen zelf dat meisje te worden. Wij zijn de wachtenden
geworden, wij zijn de smachtenden, en als het meisje uiteindelijk, oud en lelijk
geworden, letterlijk neerzakt op de grond en sterft, sterven wij mee. That's a wrap.
Ik was erg nieuwsgierig geworden naar de invloeden van Dudok zelf. What makes
him tick? Ik heb het hem maar botweg gevraagd. The tale of tales heeft hij tien keer
gezien. Hij is erg onder de indruk van Revolver, een zeer obscuur Zweeds zwart-wit
filmpje van nog geen vijf minuten, bedacht door geloof ik wel drie regisseurs. Ik heb
hem gevraagd wat hij vond van het werk van de gebr. Quay, twee van mijn grote
helden en ook werkachtig te Londen. De Quays hebben meesterwerkjes op hun
naam staan als Streets of crocodiles (naar een verhaal van de Poolse jood Bruno
Schulz) en het recente In absentia. Hun werk is niet te vergelijken met dat van
Dudok. Het gaat hier om poppenanimatie die wordt gekenmerkt door een virtuoos
gebruik van licht, art-direction en camerawerk. Technische hoogstandjes die een
ontoegankelijk, vrij gesloten wereldbeeld omlijsten. Totaal verschillend dus van
Father & daughter. Maar toch: Dudok vind van de Quays (‘Die broers zijn geniaal’)
het filmpje The comb het beste. Even afgezien van het feit dat dat nou net toevallig
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ook mijn favoriet is, kunnen we het volgende constateren: er zit over het algemeen
weinig emotie in het werk van de Quays, veelal vanwege het ontbreken van
verhalende structuren en personages waarmee men zich kan identificeren. The
comb is hierop echter een kleine uitzondering: dit filmpje (dat niet na te vertellen is
dus ik probeer het ook maar niet) weet de kijker wel degelijk te raken met momenten
van oprechte humor en ook weer tragedie.
Dudok (ik mag geloof ik inmiddels gewoon Michael zeggen) heeft dus duidelijk
een voorkeur voor het simpele, voor het terloopse, het alledaagse, en vindt nu juist
daarin de essentie die het raadsel van de gehele mensheid samenvat. Ik heb hem
gevraagd alstublieft uit te kijken naar Byt (The flat) een filmpje van de Tsjechische
surrealist Jan Svankmajer. Ook Jan Svankmajer behoort tot mijn favorieten al is dit
om geheel andere redenen. Hij heeft een uniek, uiterst zwartgallig soort humor en
is gezegend met het talent om werkelijk elke vorm van animatie (poppen, klei,
collages, live-action) te beheersen en te combineren. Dit maakt van Svankmajer
een virtuoos visionair. Helaas ontbreekt bij hem ook vaak het humane, het menselijke,
de tragedie, al moet gezegd worden dat zijn hele oeuvre sterk politiek geënga-
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geerd is. Maar The flat vormt hierop weer een uitzondering. Het is een politieke
allegorie van een doorsnee burger die letterlijk gevangen zit in en belaagd wordt
door en uiteindelijk ten ondergaat aan zijn eigen omgeving. Hier is niets fantastisch
aan. We zitten samen met de man gevangen in een kamer met een achterlijk bed,
een weerzinwekkend bord soep, een labiele lamp, een hard gekookt ei en enkele
sadistische, onverbiddelijke muren. De man kwijnt weg, we huilen mee terwijl we
paranoïde om ons heen kijken en onze eigen veilige thuishaven met groeiend
wantrouwen aanschouwen. En onderwijl lachen we ons kapot. (Michael, alstublieft,
ga die film zien.)
Beste Erik, wat kan ik zeggen? Al vele jaren publiceer ik met regelmaat verhalen
in jouw mooie tijdschrift. Ik heb de groei en bloei van Passionate mee mogen maken.
Een luguber detail: naarmate Passionate meer en meer volwassen werd wilde je
minder werk van me ontvangen. Mogelijk omdat mijn vele publicaties de weerzin
van de lezer op zou kunnen roepen. (Niet voor niets noemde een recensent in het
tijdschrift Schoon Schip mij ooit een plaag en een veelschrijver.) Ik vind niet dat een
mens zelf zijn positie in de maatschappij en in de literatuur mag bepalen. Ik ga je
dus niet zeggen wat ik ben. Misschien ben ik het grootste talent in het tweede
schrijvers circuit in de afgelopen 743 jaar. Misschien ben ik slechts een worm, een
nietige kakkerlak die wanhopig door het stof kruipt op zoek naar aandacht. Maar
daar gaat het niet om. Wat ik wil zeggen is dit. Met mijn inzendingen heb ik je nooit
willen teleurstellen. Daarin heb ik nu hopeloos gefaald. Dit is waarschijnlijk het
slechtste wat je ooit onder ogen is gekomen. Het is larmoyant, wars van respect
voor structuur, volstrekt ongenuanceerd, idolaat-nihilistisch en absoluut anemisch.
Ik heb zelfs geen fatsoenlijke titel kunnen bedenken. Maar de reden waarom ik het
lef heb dit ter publicatie aan te bieden is eenvoudigweg omdat ik vind dat dit recht
uit het hart komt. Als mijn prozaïstisch gemie-reneuk ooit een kern van noodzaak
bezat dan is dat nu, hier, met deze woorden die ik met een voorovergebogen hoofd
tot jou richt. Mijn integerheid kent ditmaal geen grenzen. En dat kan echt niet gezegd
worden van het gros van de Nederlandse Literatuur, met al hun Prijzen der
Meesterschap en Staats-gesubsidieerde beurzen. (Dit kan ik rustig zeggen. Ik ben
jarenlang door de RIAGG behandeld wegens Grootheidswaanzin - helaas, de
therapieën zijn allen faliekant mislukt.)
Erik, vergeef mij en hoor mij aan. Mijn bedoelingen zijn oprecht. Ik vraag niet om
complimentjes. Ik wil slechts de mensheid bekendmaken met het zeldzame talent
van Michael Dudok de Wit. Ik wil dat de gave van mijn getergde vriend Waheed
erkend wordt. Ik wil dat God himself beseft wat mij roert. En dan nu een minuutje
stilte graag.
P.S. Ik wed dat niemand zich aan dat minuutje heeft gehouden. Het zij ze vergeven,
ik schrijf ook zo meeslepend.
Even voor de goede orde nog: Voor meer info omtrent het werk van Dudok de
Wit kun je je wenden tot Het Nederlands Instituut voor de Animatiefilm te Tilburg.
Het Instituut heeft geen openbare functie maar op afspraak kan men de videotheek
aldaar bezoeken. Het NIAF heeft overigens de rechten van De monnik en de vis
dus kan men de film via Internet op VHS bestellen. Kosten: slechts een miezerige
30 gulden.
‘Atonale’ van W.F. Hermans is te vinden in de bundel Moedwil en misverstand,
uitgegeven door De Bezige Bij.
Het werk van de gebroeders Quay is verkrijgbaar op 2 dvd's, uiteraard alleen
regio 1, voor kwaliteit moet je immers niet in Nederland zijn.
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Moskwood Video te Haarlem heeft veel van Jan Svankmajer uitgegeven, helaas
zit The flat daar niet bij. Ga hiervoor naar den betere platenboer en vraag de naïeve
sul achter de balie of hij voor je de band Svankmajer Volume 1 wilt bestellen.
Uitgegeven door Connaisseur Video te Engeland.
Het werk van Yuri Norstein is nergens te vinden. Hemeltergend! De desbetreffende
distributeur krijgt binnenkort bezoek aan huis. (In Japan schijnt ergens nog een
laserdisk te circuleren maar daar hebben we dus niets aan.) Ik kan je slechts beloven
dat als ik ooit bij Zomergasten kom, ik zeker Egeltje in de mist op de lijst zal zetten.
I rest my case.
Erik bedankt.
Michael bedankt.
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Kees Versteeg
Noordereiland

Poëzie is verbeelding zonder macht.
Een zwaan is een gans met normen en waarden.
Soaps zijn tragedies waar iedereen vrolijk van wordt.
Als Europa bestaat, dan weet het zich goed te verbergen.
Veel doodgravers zien eruit alsof ze stiekem in je urn pissen.
Vervreemding is een pirouette draaien in een spiegelzaal, en nergens een bekend
gezicht zien.
Bij een medisch wonder denk ik aan een monogame arts.
In jezelf geloven, is dat geloof of bijgeloof?

Miquel Veldkamp

Passionate. Jaargang 8

Koud gras
[Om privacyredenen is dit tekstgedeelte niet zichtbaar.]
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Raoul Goudvis
Nostalgie in de lage landen

Dat overmatig drugsgebruik vooral op latere leeftijd leidt tot schaamteloze
sentimentaliteit bewezen de gebeurtenissen rond de dood van nationale dorpsgek
Herman B. Van de kringen rond de zo gevierde zanger had toch enige originaliteit
verwacht mogen worden ten aanzien van omgang met de dood en deze dode in
het bijzonder. In plaats daarvan stonden - zo door moeder gehaald en gebracht zwaar getatoeëerde ex-jeugdigen pathetisch hun flesjes whisky uit te sprenkelen
bij de plek die de aimabele Herman had uitgekozen om te sterven. Dat hij in luiers
gewikkeld en met een buitenboordlever zijn laatste waggelpasjes op deze aarde
had gezet, was kennelijk geen reden voor het tandeloze deel der natie om naar
andere vormen van eerbetoon uit te kijken. Zelf liep Herman ook nog een eindje
mee op het pad der veel betreden paden doordat een nooit eerder verschenen eigen
versie van ‘My way’ tijdens het zakken der kist in de cd-speler had plaatsgenomen.
Kon het voorspelbaarder voor een man die zich steevast onderscheidde door zijn
wezenlijk grappige en ontregelende antwoorden en opmerkingen op voor de hand
liggende vragen en nietszeggende stellingen? Nee, want jaren van drugs en alcohol
maken sentimenteel wanneer de ouderdom roept.
Helaas kunnen sommige helden van weleer hun fifteen minutes of fame maar niet
vergeten. Het hitje dat zij scoorden, de prijs die zij kregen, wordt in hun overgebleven
hersencellen uitvergroot tot waarden van mythische proporties. Gesteund door een
schaartje trouwe fans leven zij de waan van het verleden elke dag opnieuw. Rijdend
op hun tamme, eens zo wilde stokpaardjes proclameren ze de geschiedenis en
speuren ze naar de verdwenen geest die zij in ieder geval níet uit de fles hebben
gelaten. Anderen blijven wel met beide krukken in het heden, maar hadden liever
gezien dat Tita Tovenaar hun te hulp was geschoten toen de tijd er rijp voor was:
‘Hup, en alles staat stil.’ Gelukkig voor hen wordt dankzij het steeds ouder worden
van de vaderlandse muziekkritiek met regelmatige terugkeer verslag gedaan van
de tijd dat alles nog ‘echt’ was. Groepen als De Gouden Oorring, De Buitenstaanders
en Schokkerend Blauw vullen nog veelvuldig het scherm thuis en erger nog: de
vaderlandse podia.
In Rotterdam is nauwelijks een artiest van ‘internationale’ allure (vroeger of nu) te
vinden, daar heerst al enige jaren de jazz-lobby onder de bezielende leiding van
J.A. Deelder, de adembenemende spraakwaterval uit Rotterdam-West. Volgens
hem en zijn kornuiten was de tijd dat de jazz bloeide de enige échte tijd, die bol
stond van de gebeurtenissen. Deelder rijdt wel meer oude knollen (Sparta, Bep van
Klaveren, WO II etc.) en dankzij zijn overdonderende spreekwoordelijke veldslagen
slaagt hij er telkens weer in om voldoende manschappen achter zijn eigen voorkeuren
te scharen. In de ultieme slag om het herstel van de oude waarden op de podia van
de stad is hij de keurvorst van de smaak en weet hij zich gesteund door tal van
andere ex-jongeren die het gevoel van vroeger ook graag weer eens zouden willen
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herbeleven. Zoals altijd bij Deelder is zijn overtuigingskracht groot en vertelt hij
energiek en enthousiasmerend over de muzikale helden van toen. Met een
belangrijke reden: volgens hem en zijn elitekorps moet Rotterdam weer (?) een
echte jazz-stad worden. De adrenaline moet door een infuus van daverende saxsolo's
en priemende trompetarpeggio's in de aderen van de eens zo swingende stad
worden teruggepompt. En zowaar: de roep om jazz werd verhoord en Rotterdam
kreeg zijn World Port Jazz festival (‘volgend jaar weer hè?’).
Hadden Deelder c.s. zich niet blind gestaard op het tot leven wekken van hun eigen
foto-albums maar zich serieus in de toestand van de huidige jazz verdiept, dan
hadden ze zich hopelijk de moeite bespaard. De zo gewilde adrenalinestoot zal uit
die hoek zeker niet komen. Wanneer de grootverbruikers van toen misschien wat
pilletjes en poedertjes hadden overgelaten aan hun jongere collega's dan zou het
misschien nog wat zijn geworden. Nu komen
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de jazzo's na het eten van een heerlijke maaltijd bij moeder in Spijkenisse hun
solootjes afblazen. Lokale helden als Erik Vloeimans onderscheiden zich door een
surplus aan techniek te koppelen aan een totaal gebrek aan muzikale visie en vooral
verwachtings-patroonbevestigende, edoch goed voorbereide solo's te spelen over
matig muzikaal basismateriaal. De nationale elite, die zich vooral manifesteert in
Amsterdam, komt door de wet op de remmende voorsprong nauwelijks nog serieus
aan de bak. Er is weinig publiek voor vooruitstrevende grootheden als Misha
Mengelberg, en het mekka van de Nederlandse jazz, het BIM-huis, programmeert
avond aan avond voorspelbare en brave concerten voor vaders en dochters. Her
en der in het land is jazz verbannen naar kroegen, krochten en gaten met avondjes
themaatje-soloooooos-themaatje met meestal lokale beroemdheden op het
gekopiëerde affiche en soms een nationale bekendheid (uit de tijd dat je nog
bekendheid verwierf via de radio). Het is niet voor niets dat het North Sea Jazz
festival zoveel andersoortige ‘zwarte’ muziek brengt als soul en funk: er is
eenvoudigweg niet voldoende kwalitatieve hedendaagse jazz te vinden die het
(grote) publiek nog wil pruimen. Elk jaar dezelfde gezichten gaat zelfs de grootste
conservatief vervelen. (‘Herbie Hancock? Nee, die heb ik vorig jaar nog gezien met
Al Dimeola’).
Waar jazz ooit voor stond en wat het zo aantrekkelijk maakte, de energie en
grenzeloosheid, die is vrijwel geheel verloren in wat wij nu als jazz ervaren. De jazz
van nu herkennen wij zoals we klassieke muziek herkennen en rock-muziek: is het
iets met violen? Het zal wel klassiek zijn. Is er een grote bas en een saxofoon? Het
zal wel jazz zijn. Horen wij daar een vervormde gitaar? De bravoure en de lef van
pioniers van nu klinken gewoon niet meerals ‘jazz’. De nieuwe helden maken gebruik
van nieuwe middelen. De improvisaties concentreren zich niet meer rond een
themaatje, maar bijvoorbeeld rond ‘een bepaald geluid’ zoals vrijwel alle nieuwe
muziek zich concentreert rond ‘geluid’ of ‘sound’. Zoals jazz in het verleden ook te
moeilijk was voor het grote publiek, zo is de voorhoede van nu ook niet te zien op
de grote festivals en zeker niet op World Port Jazz, dat voor alles een aangenaam
feestje moet zijn van de rijkste club uit Rotterdam (het grondbedrijf van de gemeente
Rotterdam).
Het gevaarlijke van de situatie is dat door de overredingskracht van Deelder
(bijgestaan door mindere goden als z-zanger Rick de Vito, die ooit een hitje in
Duitsland gehad schijnt te hebben en Willem Wodka, voormalig drugskoerier en
uitbater van jazzpodium Thelonious) het idee vlam zou kunnen vatten dat het
inderdaad voor een stad als Rotterdam belangrijk is om ouwelullenjazz her in te
voeren op grote schaal. In het toch al overtollige aanbod van festivals (elk weekend
is het raak voor telkens weer een andere doelgroep) zou een jaarlijkse reünie voor
gezette sterren niet misstaan, bovendien neemt de hang naar Nostalgie in de stad
zonder hart toch al buitensporige proporties aan (de lokale TV-zender doet niets
dan oude filmpjes en verhalen over vroeger uitzenden). Als Deelder en zijn
Old-Time's-Sake-gilde zonodig hun jeugd willen herbeleven, dan liefst ergens achteraf
en niet pontificaal in het centrum van de aandacht. In plaats van geld te moeten
betalen aan artiesten die solo's van Parker perfect na kunnen spelen, zet je gewoon
een plaatje van de meester zelf op en neem je er nog eentje.
Laat de jaarlijkse bebop-reünie lekker plaatsvinden in Den Haag, dan hebben zij
ook eens wat unieks. Net zoals het zonde van het geld is dat elke stad zijn eigen
musea heeft voor moderne kunst, historie etc. zo is het fundamenteel overbodig dat
elke stad zijn eigen versie van hetzelfde moet hebben. En hoe groot is Nederland
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nou eigenlijk? Helaas voor hen die dachten dat jazz voor altijd dezelfde waarde van
gevoel en energie zou behouden: de jazz in zijn oude gedaante is voorbij. Zoals de
rock 'n roll junkies plaats maken voor straight-edge laptop whizzkids en de
drumstellen hun plek afstaan aan de djembees, zo eindigt de tijd dat je rustig een
half uurtje kan staan te soleren en dat iedereen dat prachtig vindt. Met de dood van
Brood, de laatste Hollandse icoon van de seks, drugs en r 'n r, ebt misschien nu
eindelijk ook het idee weg dat het allemaal heel bijzonder was wat er een aantal
decennia geleden hier in de lage landen gebeurde. Maar tegen de tijd dat u dit leest
staat ‘My Way’ van Herman Brood wellicht allang op nummer 1 van een of andere
geconstrueerde hitlijst. Sentiment is verlangen naar een eerder beleefde, niet meer
bestaande emotie. Vandaar dat met weinig gevoel zo'n beslissing wordt genomen.
Eerst paste het niet op Hermans laatste cd omdat het nummer te emotioneel was.
Nu krijgen we het wellicht gratis bij aankoop van een onsje lever, al heb ik liever
extra Air-Miles.
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‘Ik wist niet dat je zulk gevaarlijk werk deed,’ zei een kennis onlangs tegen me. Ik
had verteld over mijn ervaringen als redacteur van Passionate. Aangifte bij de politie
na herhaaldelijke bedreigingen met de dood door een gefrustreerde schrijver.
Schriftelijke stalking door een boze dichter die me zeker honderd brieven heeft
geschreven. Verwensingen door de telefoon. Een complete verhalencyclus waarin
ik werd opgevoerd als cynisch hoofdpersoon die ieder beginnend initiatief onmiddellijk
de grond inboort - geschreven door iemand die ik nooit ontmoet heb. Allemaal
reacties op het feit dat onze redactie het ingestuurde werk van de betreffende
schrijvers niet plaatswaardig vond. En toevallig ben ik meestal de boodschapper
van het slechte nieuws.
Aanvankelijk wilde ik dergelijke agressieve reacties nog wel eens beantwoorden
met literair-inhoudelijke argumenten. Naïeve pogingen om zo iemand op weg te
helpen naar hoe het - in onze ogen - wel moet. Maar het is me inmiddels wel duidelijk
dat deze personen helemaal niet in literatuur zijn geïnteresseerd. Op de vraag of
men wel eens een boek leest wordt met een verbaasd ‘nee’ of ‘weinig’ gereageerd.
Het gaat toch om de persoon van de auteur en wat die op zijn hart heeft? Maar
liefde voor en kennis van het vak dat men wil leren is toch echt een vereiste voor
de succesvolle uitoefening ervan. Deze personen zijn niet bezig met literatuur maar
met psychotherapie. Alle persoonlijke frustraties zijn in hun schrijfsels gestopt,
zonder de noodzakelijke literaire verbeelding ervan. Afwijzing van hun werk wordt
daarom opgevat als afwijzing van hun persoon. Hun werk is een roep om aandacht,
niet op literaire gronden maar om een persoonlijk tekort te bestrijden.
Psychologisch zelfonderzoek is aan veel grote literatuur voorafgegaan, daar gaat
het niet om. Maar het bedrijven van psychologie wordt maar al te vaak verward met
het schrijven van literatuur. Veel schrijvers, ook meer succesvolle, lijken zichzelf
vooral te zien als psychologen. Met de opkomst van veel vrouwelijke auteurs in de
Nederlandse literatuur is die tendens er alleen maar groter op geworden. Velen van
hen zijn voornamelijk bezig met een of andere persoonlijke crisis die ze hebben
meegemaakt in hun leven, en doen daar verslag van. Het gaat alle-maal over
leermomenten en groeiprocessen. In hun werk, maar ook in de manier waarop ze
hun werk presenteren.
Onlangs was ik op een literair avondje met twee van die types. Ze spraken
Nederlands, maar bleken om een of andere reden te schrijven in het Engels. Ze
lazen gedichten voor, of beter gezegd poetry. Steeds bestond dat uit een lange,
vormeloze woordenbrij, met ontzettend veel aplomb gebracht, die vooral moest
aantonen hoe sterk en onafhankelijk deze dichteressen waren. Er was ze in hun
bewogen levens van alles en nog wat aangedaan, altijd door mannen, maar ze
waren er alleen maar strijdbaarder van geworden. Tot overmaat van ramp meende
de presentatrice zelf ook nog een duit in het zakje te moeten doen, en verraste het
publiek met een poem, ook al in het Engels, over het feit dat ze nooit meer I'm sorry
wilde horen van de mannen die haar het leven zuur hadden gemaakt.
Nu zijn er steeds meer kleine literaire podia die gevuld moeten worden, wat op
zich een goede zaak is. Al gebeurt het niet zo vaak, het is een groot genoegen om
op die manier iemand te ontdekken die iets te melden heeft over de wereld waarin
we leven. Dat de laagdrempeligheid van die podia ook ruimte biedt aan de
pseudoschrijvers moeten we maar voor lief nemen. Ernstiger is dat genoemde
tendensen in
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Erik Brus
Ten slotte
verfijnder vorm ook terug te vinden zijn in de meer gevestigde regionen van de
literatuur.
Renate Dorrestein is een van onze best verkopende auteurs, in binnen- en
buitenland. In het Volkskrant Magazine van 21 juli 2001 slaagt ze erin om het vijf
bladzijden lang te hebben over allerlei inzichtverschaffende momenten in haar leven:
de dood van haar vader, relatieproblemen met haar vriend, de ziekte die ze kreeg,
en het schrijven van boeken wat haar hielp haar ziekte te overwinnen. Aan de inhoud
van haar op uitkomen staande roman worden een paar zinnen gewijd. Haar plaats
in de Nederlandse literatuur, schrijvers waarmee ze zich verwant voelt of tegen
afzet, de stand van zaken in onze letteren, geen woord erover. Het persoonlijke
leven, daar gaat het om. Slechts over één van haar (vroegere) boeken heeft
Dorrestein iets te melden, en wel het volgende:
‘Tweeënhalf jaar geleden heb ik mijn hartsvriendin verloren, Liesbeth. (...) Liesbeth
heeft een meesterzet gedaan. Vlak voor haar dood heeft ze mij gevraagd een boek
te maken voor haar twee dochters. Met antwoorden op vragen als: hoe is het om
ongesteld te worden? Wat wilde mama graag worden op jonge leeftijd, wat waren
haar dromen? Een “moederhandboek” en autobiografie ineen, waarbij we het alfabet
als structuur hanteerden. (...) Ik was al blij dat ik iets kon betekenen. Dat was mooi.’
Literatuur als handboek, typerender kan het niet. Dorrestein legt uit dat je via de
literatuur jezelf onder ogen kunt leren zien. We hoeven de werkelijkheid die een
roman schetst niet zelf te beleven, maar door identificatie met de personages kunnen
we emoties verkennen die in ons schuilen, maar die we liever niet onder ogen zien.
Overigens is het niet zo dat ze nooit geschreven heeft over het leven buiten de
doorzonwoning. Voor een artikel dat ze eens maakte voor Panorama heeft ze
gesolliciteerd bij een heus bordeel. ‘Om te kijken hoe dat ging. Fantastisch! O, wat
hou ik toch van die B-dingen.’
Nu wil ik Renate Dorrestein niet op een lijn stellen met de gefrustreerde schrijvers
die meer interesse hebben voor zichzelf dan voor het genre dat ze willen uitoefenen.
Dorrestein is een serieus schrijfster die bovendien een aanzienlijk publiek heeft
gevonden voor haar werk. Maar de Nederlandse literatuur, die toch al de neiging
heeft binnenskamers te blijven, wordt er op deze manier niet wereldser op.
Het argument dat onze literatuur zo naar binnen gekeerd is omdat we in een
weinig enerverende tijd leven kan nauwelijks staande gehouden worden. Er mag
dan geen oorlog zijn, en grote maatschappelijke misstanden evenmin, we leven wel
degelijk in een tijd van grote veranderingen. Het zou een uitdaging voor een schrijver
moeten zijn om maatschappelijke veranderingen te signaleren, te interpreteren, een
beeld van de tijd te schetsen. Literatuur kan veel meer opleveren dan ‘jezelf onder
ogen leren zien’.
Gelukkig hebben we in de Nederlandse literatuur wel een paar schrijvers die
verder kijken dan de eigen achtertuin, al is het niet bepaald een traditie. Eén daarvan
is een Rotterdamse cultschrijver die in 1992 is overleden, en over wie we in maart
2002 een special zullen uitbrengen. Hoezeer hij ook worstelde met zichzelf, zijn
boeken schreef hij om iets over de wereld te zeggen. Daarmee staat zijn werk
mijlenver van de pseudoschrijvers die alleen maar aandacht willen en boos worden
als ze die niet krijgen.
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Niet dat hij nooit iemand bedreigd heeft overigens. Maar daarover meer over een
halfjaar.
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Over de medewerkers

Jan de Bas (1964) is dichter, docent, journalist en historicus. Op dit moment werkt
hij aan zijn nieuwste dichtbundel Dat zijn zo de dingen waar het hier om gaat, die
in 2002 zal verschijnen bij De Prom, en aan Een mijter zonder kruis. Sint-Nicolaas
in protestants christelijke bladen 1945-2000 dat op de rol staat voor het najaar 2002
bij uitgeverij Verloren.
Yorgos Dalman (1973, brildragend) publiceerde jarenlang in de marge van
Nederland en België. Daar heeft hij onderhand schoon genoeg van - maar hij vraagt
u beleefd: wat kan een mens anders doen dan als een kwijlende straathond zijn
driften najagen? We rest our case.
Raoul Goudvis (1973) werkt als musicus en organisator van (o.a. jazz)concerten
en denkt zo nu en dan hardop na of hij een carrière als schrijver ambieert. Hij werkt
momenteel aan de financiering voor zijn ultrasaaie dansvoorstelling Steengoed
waarin de essentie van dans voor altijd wordt gefossileerd. Daarnaast probeert hij
in zijn project In de Talinban van de Cockring definitief een einde te maken aan het
voortbestaan van sprookjes, fabels, sages en andere literaire martelingen die menig
pasgeboren mens heeft moeten doorstaan.
Jack Nouws (1960) maakte in 1997 zijn officiële debuut met De gemonteerde vrouw.
Aangezien literaire bladen waarin hij publiceert de neiging hebben opgeheven te
worden (Sic, De XXIe Eeuw, Zoetermeer, Vrijstaat Austerlitz), schrijft hij tegenwoordig
voornamelijk voor bladen variërend van MacFan, Rails, Metro, Nieuwe Revu, Zone
5300 tot de Volkskrant. Een keuze daaruit verschijnt in 2002 bij Nijgh & Van Ditmar,
voor of na de novelle Leuke liedjes met George Baker. ‘Brandende liefde’ is van
begin tot einde gesampeld uit diverse hedendaagse ‘liefdes-romannetjes’,
oorspronkelijk voor de Kitsch-avond die het literair seizoen 1999-2000 van Perdu
inluidde. Zijn site: www.jacknouws.nl.
Miquel Veldkamp (1982) begint dit jaar, na zeven lange jaren op het gymnasium,
aan een opleiding autonome kunsten aan de Willem de Kooning academie te
Rotterdam. Hij schrijft pas sinds hij afgelopen februari ten gevolge van een uit de
hand gelopen grap meedeed aan Passionate's schrijfwedstrijd Write Now! en de
derde prijs won.
Kees Versteeg (1959) is de vaste aforist van Passionate. Daarnaast hij is actief op
internetforums zoals Weerwoord www.weerwoord.nu en Maghreb-online
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www.maghreb-online.com en Polinco www.matriots.com. Ook schrijft hij regelmatig
een dagboek voor het Rotterdam 2001-project www.rotterdamsdagboek.nl.
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Oude nummers
Oude nummers van Passionate kunt u bestellen bij Stichting Passionate, telefoon
010 276 26 26. Prijs per nummer ƒ13,20 (incl. verzendkosten). Hieronder informatie
over de vier meest recente nummers, informatie over oudere nummers op
bovenstaand telefoonnummer.
jaargang 08 | nummer 01 | januari/februari 2001

Weldon Kees Corner: nieuwe vertalingen van Weldon Kees door J. Eijkelboom,
biografisch artikel door Richard Dekker, Analyse van Kees' poëzie door Peter
Swanborn, J. Bernlef over Kees als jazzmuzikant, en poëzie van Ronald Ohlsen en
Henk Houthoff. Verder Menno Wigman, Jeroen Mettes, Suzanne Brink en Yorgos
Dalman.
jaargang 08 | nummer 02 | maart/april 2001

David Kleijwegt over de teksten van dance en Underworld, poëzie van Hone
Tuwhare, voorpublicatie roman Thomas van Aalten, M.L. Lee, Ed van Eeden, Kees
Klok, Thijs Kramer, Kees Versteeg, Christina Vreeswijk, Johan Haspers de Man.
jaargang 08 | nummer 03 | mei/juni 2001

Poëzie van Mustafa Stitou en Henning Jonathan Pieterse, Ed van Eeden over
tournee van Herman Brusselmans, interview met A. Moonen, strip van Maaike
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Hartjes, Christian Jongeneel over film Memento, Walter van den Berg, Yusef el
Halal, Mathijs Deen, Daniël Dee en Hilde Meeus.
jaargang 08 | nummer 04 | juli/augustus 2001

Dossier Moderne Geschiedenis: waar zijn de chroniqueurs van onze tijd? Met Rob
van Erkelens over tijdgeest in de jongste Ned. literatuur, Ronald Ohlsen interviewt
Arjan Witte, Jaap Scholten en Serge van Duijnhoven, Erik Brus over non-fictie
romans, en bijdragen van Manon Uphoff, Peter de Wit, Steven Verhelst, Arnold
Jansen op de Haar en Tommy Wieringa.

Verkooppunten
Amsterdam
Boekhandel Athenaeum / Spui 14-16
Boekhandel Perdu / Kloveniersburgwal 86
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Groningen
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Haarlem
Boekhandel Athenaeum / Gedempte Oude Gracht 70
Leeuwarden
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Boekhandel Kooyker / Breestraat 93
Nijmegen
Boekhandel Dekker en van de Vegt / Plein 1944 nr. 129
Rotterdam
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Donner Boeken / Lijnbaan 150
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Antwerpen
International Magazine Store / Meir 125
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Leuven
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Aanbieding voor 28 gulden tot 1 juli 2002
Abonneer u nu op Passionate en zend onderstaande abonneerstrook naar:
Stichting Passionate, Postbus 25264, 3001 HG, Rotterdam
naam __________
straat __________
postcode/plaats __________
bank/gironummer __________
handtekening __________
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[nummer 6]
In den beginne
Richard Dekker
(Amerika heeft zo'n stomp op z'n muil gekregen dat het nu z'n twee voortanden kwijt
is.) Ik wil het in de openingscolumn van deze Passionate hebben over
poëziestad Groningen. (Niet dat ik erg gecharmeerd was van zijn zelfingenomen
tandpastagrijns.) Groningen. (Ook niet om aan te zien: hoe dat bloedende gezicht
gedept werd met de Amerikaanse vlag.) Groningen is goed vertegenwoordigd
in deze Passionate. (En nu krijg ik weer de rillingen van het slissende
oorlogsgegorgel dat die gehavende mond voortbrengt.) Vreemd is dat niet, want
we krijgen al jaren veel kopij uit Groningen.
(Hele divisies materiedeskundigen walsten de eerste week na de slag via de
media over ons heen. Een daarvan, de socioloog H. Becker kreeg in de Volkskrant
een paar kolommen toegewezen om ons duidelijk te maken dat Nine Eleven, hoe
verdwaasd we die week met z'n allen ook waren, niet zou uitgroeien tot een
collectieve herinnering van het niveau van de moord op Kennedy.) Een paar jaar
geleden vertelde Jules Deelder mij al dat er daar in het noorden iets gaande
was. Er was daar een heuse literaire scene opgestaan. En dat mocht best een
prestatie heten. Hij vergeleek het met Rotterdam, de thuisbasis van Passionate,
waar tot een paar jaar terug nauwelijks iets kon opbloeien in de armzalig dorre
literaire akker. Ook in Groningen moesten ze zich daar op eigen kracht uit de
marge hebben opgetrokken. (Live en haarscherp op tv een vliegtuigcrash in één
van 's werelds hoogste en bekendste gebouwen meemaken, en dagen nog daarna
die eindeloze, en laat ook ik het woord maar noemen, filmische herhalingen vanuit
alle mogelijke posities, dat zal de Kennedy-categorie niet halen, zeker? Wat weet
ik van collectieve geheugens, meneer Becker is de expert, maar ik mag verdomme
toch hopen dat deze Gebeurtenis niet nog dit decennium als triviantvraag wordt
afgeserveerd.)
Via de Epibode (de nieuwssite van Rottend Staal On-line, met dagelijks verse
berichten en nieuwe roddels uit ‘het literaire wereldje’) volg ik de over elkaar
tuimelende ontwikkelingen in gonzend Groningen op de voet. (Volgens Joost
Zwagerman, in alweer de Volkskrant, zou het Nederlandse literaille zich nog (!) niet
moeten wagen aan de vormgeving van wat hij met de nodige aanhalingstekens een
fundamentele weerbaarheid noemt. Niets te overhaast. Vandaag is voor de
materiedeskundigen. De chroniqueur-monopolist Zwagerman wil zijn collega's
hoeden voor potsierlijk pamflettisme. Goeie raad kan je maar beter opvolgen,
Zwagerman is tenslotte de specialist, al weet ik niet goed of dat krantenartikel nu
door de journalist of de schrijver Zwagerman is geschreven. Hij heeft gelijk: het gat
in de skyline van Manhattan kan nog niet met woorden opgevuld of dichtgefilmd
worden. Die puinzooi ruim je niet met een Opzoomer-bezem op. Dit is te immens
voor een nationaal gedicht. Hoeveel jaar deed Oliver Stone over Kennedy, Nixon
en Vietnam?) De laatste rel betrof de discussie omtrent het stadsdichterschap.
Gemeenteraadslid én jonge dichter Thomas van Dalen had geopperd dat de
stad Groningen wel een officieel van gemeentewege benoemde stadsdichter
kon gebruiken. In andere landen, en dan vooral in Engeland een wijdverbreid
begrip; in Nederland ken ik alleen de Dordtse stadsdichter J. Eijkelboom. Met
Daniël Dee en Petra Else Jekel had de plaatselijke universiteit vorig jaar al
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huisdichters aangetrokken, het gewone volk had onderhand ook eens recht
op een eigen dichter. Cultuurwethouder Wicher Pattje vond het maar lariekoek.
Nederland heeft al een dichter des vaderlands; in voorkomende gevallen zou
Gerrit Komrij best facilitaire poëtische bijstand kunnen leveren mocht
Groningen ooit om een volksverbindend gedicht verlegen zitten, moet hij
gedacht hebben. Groningen heeft volgens cultuurwethouder Pattje ook
helemaal geen dichters van voldoende formaat.
(Ingmar Heytze constateerde in de week na de ramp dat we in blessuretijd leefden.
In blessuretijd is er altijd één ploeg aan het jagen op een laatste redding, het andere
team wacht af. Ik reken mijzelf doorgaans tot de tweede soort.) Dan had
cultuurwethouder Pattje mooi buiten de machtige arm van de Epibode
gerekend. In no-time waren daar een kleine twintig handtekeningen van
Groninger dichters verzameld. Via diezelfde Epibode stroomden de eerste
sollicitatiebrieven al binnen. En dat terwijl de gemeente een raad van wijze
mannen heeft ingeschakeld om de stadsdichter op de landelijke gedichtendag
van 31 januari 2002 bekend te maken. Een van de zelfbenoemde gedoodverfde
kandidaten, Driek van Wissen, liet al meteen weten niet geïnteresseerd te zijn.
‘In Groningen gebeurt te weinig om flitsende sonnetten over te schrijven. Dan
ligt er weer een tegeltje scheef of gebeurt er iets anders onbenulligs.’ Ronald
Ohlsen, Albertina Soepboer, Rense Sinkgraven en Daniël Dee willen wel.
Indachtig Gerrit Komrij's afstand tot zijn onderwerp denkt ex-Groninger Ruben
van Gogh bij uitstek geschikt te zijn voor de functie. ‘Doordat ik nu te Utrecht
resideer, kan ik met de juiste reflectie de stedelijke strapatsen in Groningen
aanschouwen, terwijl ik tegelijkertijd als voormalig bewoner voldoende
invoelend vermogen heb. Deze combinatie moet een vruchtbare bodem bieden,
waaruit gedichten kunnen ontspruiten, die naast een specifiek Groninger
karakter een universele waarde uitdragen.’ (Ik schrijf dit in september, u leest dit
in november, misschien ben ik november ook wel gelukkiger. Ik wil het niet over
New York hebben. Het mag nog niet van Joost Zwagerman, het kan al niet meer
volgens H. Becker. Het zal wel ongefundeerd doemdenken zijn, maar wanneer men
in de USA al te wild met een vlag wappert, sneuvelen hier in Hollandistan de ruiten
van elektronicawinkels en luxe-kledingzaken.) En dan is er nog de plaatselijke
dichter Cor van der Wal, die met zijn motivatie de hele raad van wijze mannen
bij voorbaat overbodig maakt: ‘Ik vind dat ik de Groningse stadsdichter moet
worden. Dan heb ik ook wat te doen en ik ben ook nog geniaal. Ik ben op alle
anderen tegen omdat ze stout zijn.’
(Waarom lukt het me niet om deze In-den-beginne over Groningen te laten gaan?
Op de Grote Markt staan twee gigantische wolkenkrabbers in de weg.) In deze §
een reportage van de Groninger stadschroniqueur Bart FM Droog over die
literaire oase in Noordoost Nederland en haar stoute onderdanen. Verder
strips van de Groninger stadsstriptekenaar Barbara Stok en aandacht voor
de bloemlezing van de jongste generatie dichters, samengesteld door de
voormalig huisdichter van de Rijksuniversiteit Groningen Daniël Dee.
Groningen, Groningen: a name so nice you just have to say it twice.
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In de naam der liefde
M.L. Lee
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Mijn grootvader heette Dolores Boringer, hij begroef lijken in zijn tuin.
Voornamelijk lijken van dieren, maar voor een lijk van een mens had hij zijn hand
niet omgedraaid.
Iedereen in de buurt wist ervan.
Kinderen brachten doodgereden straatkatten bij hem. Ze keken hoe hij de kadavers
in zijn tuin begroef en de planten opnieuw in de aarde stak. Hij klopte met zijn hand
op de aangestampte aarde zoals je iemand een schouderklopje geeft.
‘Vruchtbare aarde,’ zei hij met een grijns.
De kinderen maakten zich uit de voeten.
Mijn grootmoeder stierf op een zondag. Het regende. Mijn grootvader noemde
haar altijd liefkozend Roodkapje omdat ze in zijn herinneringen rood haar had gehad.
Ik kende mijn grootmoeder niet anders als zo'n grand old lady. Dus heel sjiek en
adellijk en met grijs haar.
Vóórdat ze stierf bezocht ik haar. Van haar was bijna geen sprake meer. De familie
wist al dat grootmoeder die avond zou sterven. Mijn tantes hadden een of andere
afspraak gemaakt met een dokter en die zou de medicatie langzaam verhogen, wat
uiteindelijk tot de dood zou leiden. Sommige geneesmiddelen leiden blijkbaar tot
de dood. Ik had nooit eerder met een bijna-dode gesproken. Alleen, mijn grootmoeder
sprak bijna niet meer. Ze hijgde alleen maar. En er hing kwijl aan haar mondhoeken.
Ik werd er nogal nerveus van.
‘Nicolaj, ik zeg het alleen tegen jou,’ zei ze plotseling. Ze klonk alsof elk woord
haar laatste was. ‘Hou opa in de gaten, zonder mij is hij een beetje, een beetje -’
Nee, ze ging toen nog niet dood, maar het scheelde niet veel. Ik moest het laatste
woord praktisch uit haar slaan. Mensen gaan altijd dood op de ongelukkigste
momenten.
‘Verdwaald,’ zei ze ten slotte.
Verdwaald.
Jezus.
Dat had ik nooit kunnen verzinnen. Stel je voor dat ze was gestorven en haar zin
niet had kunnen afmaken, dan had ik heel mijn leven gezocht naar dat ene woord,
en nooit had ik het ontdekt.
Ik weet niet of ‘verdwaald’ het laatste was wat ze in haar leven had uitgesproken.
De familie had nog met haar gebeden. Misschien had ze toen ook nog iets gezegd.
Eerlijk gezegd weet ik het niet.
Ik lette op mijn grootvader.
Hij fluisterde in mijn oor: ‘Denk je dat ik oma in de tuin mag begraven?’
Ik vond het een romantisch idee, je geliefde zo dicht mogelijk bij je willen hebben,
zelfs als ze dood is.
Ik dacht toen nog niet aan een dwangmatige stoornis.
‘Ik denk,’ fluisterde ik in mijn grootvaders oor, ‘dat oma dat een prachtig idee zou
vinden.’
De familie probeerde het idee uit zijn hoofd te praten.
Mijn tantes susten hem.
Meneer Falkner van de begrafenisonderneming zei dat je mensen niet overal
kunt begraven.
Mijn grootvader sprak over een samenzwering.
‘Meneer Boringer,’ zei meneer Falkner, ‘weest u nu alstublieft redelijk, de
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wereld is toch geen begraafplaats?’
De wereld is geen begraafplaats.
Uit de mond van een begrafenisondernemer.
Mijn grootvader keek wanhopig om zich heen, het leek alsof hij op zoek was naar
iets. Of juist iets was verloren.
‘Kom, opa,’ zei ik, ‘de wereld is verstoken van romantici.’
Niet veel later begon hij allerlei dode dieren in zijn tuin te begraven. De familie
dacht dat hij er vanzelf mee zou stoppen, dat het een onderdeel was van zijn
rouwproces.
Maar hij stopte er niet mee.
Hij ging er mee door, elke dag weer.
Ik bezocht mijn grootvader een keer in de week, want dat had ik min of meer aan
mijn grootmoeder beloofd, dat ik hem in de gaten zou houden. Ik had geen vaste
dag wanneer ik hem bezocht.
Ik moest ervoor in de stemming zijn.
Het was donderdagmiddag. De zon scheen. Het weer stemde me opgewekt.
Ik trof mijn grootvader op zijn knieën in de tuin.
‘Hé, Opa.’
‘Hé, Nicolaj.’
‘Hoe gaat het met u?’
‘Goed, goed.’
‘Gelukkig.’
‘Wat vind je van mijn berk?’
Hij wees naar de witte boom die in zijn tuin stond.
‘Groot.’
‘Liggen twee honden onder.’
Ik keek naar de boom en dacht eraan hoe ik vroeger in de boom had geklommen.
Mijn benen geklemd om de stam. Mijn geslacht tegen de ruwe bast gedrukt. Ik klom
naar boven, liet mezelf weer een stukje naar beneden zakken, ik klom weer een
stukje naar boven en liet mezelf weer een stukje naar beneden glijden. Er was ooit
een moment geweest in mijn leven dat die achterlijke berk in de tuin van mijn
grootvader het centrale punt was van mijn geile bestaan. Ik klom zo'n beetje elke
week in die boom, op weg naar het gevoel, de sensatie, de tintelingen, het genot,
de hemel voor mijn part.
‘Twee honden?’
‘Van die joekels,’ zei mijn grootvader. Hij mat een afstand tussen zijn handen.
‘Goh.’
Ik was ermee gestopt om te vragen hoe hij aan die dode dieren kwam.
‘Weet je nog dat je voortdurend in die boom klom?’
‘Ja.’
‘Oma werd er krankzinnig van. Ze vreesde dat je uit de boom zou vallen en je
nek zou breken.’
‘Keek oma toe?’
‘Elke keer weer.’
‘Dat wist ik niet.’
‘Ja,’ zei mijn grootvader peinzend, ‘allemaal in deze tuin.’
Hij sprak over zijn tuin alsof het een godverdomse oase was, een harmonieuze
plaats waar zo'n Chinese tuinarchitect met een psychotisch verleden de planten en
beelden op de juiste plaats had gezet om de stemming van de
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goede geesten niet te verstoren.
Er zweefden herinneringen in zijn tuin, maar geen geesten die je goed geluimd
moest houden. Ik dacht ineens aan Archiel, mijn achterlijke neefje die in mijn
grootvaders tuin op zijn fluitje blies alsof hij een tic had, en er per ongeluk een keer
op zoog. Hij greep naar zijn keel en viel met zijn gezicht tussen de geraniums.
Ze moesten het fluitje operatief uit zijn luchtpijp verwijderen. Sindsdien praat hij
heel raar. Een beetje zoals die ene robot uit die Amerikaanse televisieserie van
honderd jaar geleden, die er heel nep uitzag.
We hadden barbecues gehouden in mijn grootvaders tuin. Mijn ooms hielden elk
jaar de kolen gloeiend, scheldend en tierend. In een beschonken toestand had mijn
grootvader zijn geslacht tussen de heg gestoken en aan de buurvrouw getoond.
Ook het tonen van zijn geslacht werd een jaarlijkse gebeurtenis.
Mijn grootvaders geslacht mocht er zijn.
Net zo'n Duitse worst.
Mijn familie had de verschillende vetes besproken in de tuin. Aan het einde van
zo'n gesprek brak er meestal weer een nieuwe vete uit. Ze vlogen rond in mijn familie
als een hardnekkig virus. Ik werd er gestoord van. Mijn grootvader riep meestal in
zo'n situatie: ‘Het maakt me niet uit wat je doet, maar pas op de planten!’
Herinneringen, ja. Die kon je vinden in mijn grootvaders tuin. Maar geen bloemen,
planten, of van die zorgvuldig geknipte boompjes in van die achterlijke vormen. Niet
meer. De tuin was na mijn grootmoeders overlijden uitgegroeid tot een
ondoordringbaar woud. Een jungle van onkruid.
Het was mijn grootvaders oase.
Hij was er gelukkig mee.
De familie liet het maar zo.
Mijn grootvaders sterfbed was kort en hevig. De familie had zijn dood min of meer
voorspeld. Leven zonder Roodkapje was voor mijn grootvader geen leven zeiden
de dominante tantes in mijn familie.
Mijn grootvader stond erop dat hij thuis zou sterven, met uitzicht op zijn woestenij.
Aan het einde van zijn leven raakte hij toch nog verdwaald en er was niets wat ik
eraan kon doen.
Mijn grootvader begon te ijlen.
Ik dacht: ijlen lijkt op kwijlen.
Ik werd natuurlijk weer nerveus.
‘Nicolaj,’ zei mijn grootvader met tranen in zijn ogen, ‘het is niet niets als je wordt
geboren met zo'n naam als die ik heb.’
Hij begon ineens over zijn naam te ijlen.
Ik kende mijn grootvader niet anders als opa, of als meneer Boringer als er een
vreemde aan de deur belde. Mijn grootmoeder, en alléén mijn grootmoeder noemde
hem Dolf.
‘Dolf?’ probeerde ik. Het was vreemd om mijn grootvader bij zijn voornaam te
noemen.
‘Dolf, Dolf, Dolores zul je bedoelen! Godsjezuschristus! Wie noemt zijn zoon nu
Dolores? Ik heb er erg onder geleden, Nicolaj. Opoe was ervan overtuigd dat ze
een dochter zou krijgen. Ze heeft me gestraft met mijn naam.’
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De familie probeerde mijn grootvader te troosten.
‘Ga maar, pa,’ zeiden sommige tantes.
Waarom hielden ze hun bek niet dicht?
Dolores was eigenlijk niet eens zo'n slechte naam, nu ik erover nadacht. Je moest
er alleen niet te lang over nadenken.
‘Mijn tuin!’ brulde mijn grootvader. ‘Waar is godverdomme mijn tuin?’
Mijn tantes draaiden zijn hoofd richting de tuin. Er stroomde groen spul uit zijn
mond. Nouja, het stroomde niet echt, het droop langs zijn gezicht, heel langzaam,
zoals kaarsvet langs een kandelaar.
‘Niet vloeken, pap,’ zei een tante. ‘Dat is nergens voor nodig, denk maar aan
mama.’
‘Wie zou jij willen begraven in de tuin, Nicolaj?’ vroeg mijn grootvader.
Ik wist niets te verzinnen. Later, als jongeman, had ik een lijst van namen uit mijn
hoofd kunnen opzeggen als iemand mij toen die vraag had gesteld. Ik had zelfs ooit
een lijst samengesteld. Maar zoals vaak komen betekenisvolle tragen te vroeg in
je leven. En dan weet je het antwoord er niet op. Zo gaat het altijd.
‘Geen idee, opa,’ zei ik.
‘In het kamp had ik geen keus, Nicolaj. Ik moest al die mensen begraven. Die
ziek waren van de difterie en tbc. Ik was de doodgraver van het kamp, samen met
een paar andere ongelukkigen.’
‘Alsjeblieft, pap,’ zei de tante die mijn grootvaders hoofd had gedraaid, ‘laat het
rusten.’
‘Sommige mensen, Nicolaj, sommige mensen leefden nog toen we ze begroeven.’
‘Luister er maar niet naar,’ zei een van mijn ooms, ‘je opa leeft weer in het
verleden. Hij is een beetje in de war.’
‘We moesten het doen,’ lispelde mijn grootvader. ‘Het was verschrikkelijk. We
plantten zaden van de troosteloosheid, dat was wat we deden. We zijn godverdomme
allemaal zaden van de troosteloosheid.’
Sommige tantes begonnen zachtjes te huilen.
Konden ze daarmee niet wachten? Mijn grootvader was nog niet eens overleden.
‘Levende mensen,’ zei mijn grootvader gorgelend. Er droop steeds meer van dat
groene spul langs zijn gezicht. Ik werd er misselijk van.
Mijn tantes veegden mijn grootvaders mond schoon. Zo had ik het jonge moeders
wel eens bij baby's zien doen.
‘Mijn tuin!’ zei mijn grootvader.
Mijn tante draaide zijn hoofd nog verder. Het leek er op dat ze hem in een
wurggreep had. Wat een achterlijke wijven waren mijn tantes toch. Ze zouden zeker
op mijn lijst komen.
‘Dáár,’ zeiden enkele tantes geërgerd, ‘daar is je tuin!’
Mijn grootvader draaide zijn hoofd en keek naar mij.
‘Ik kon er niets aan doen, Nicolaj,’ zei hij angstvallig, ‘dat weet je toch? Ik moest
ze begraven.’
‘U bent onschuldig,’ zei ik. ‘Ik weet het zeker.’
‘Ik heb ooit van mannen gehouden, dat is ook nog zoiets, maar wat wil je ook met
zo'n naam als die ik heb?’
Een van mijn ooms tikte me aan.
‘Hou er nou mee op,’ fluisterde hij. ‘Je moet het niet stimuleren.’
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Mijn grootvader knikte naar zijn tuin.
‘Zie je dat?’ vroeg hij.
‘Uw tuin?’
‘Het bos,’ zei hij met een diepe zucht.
En toen grijnsde hij. Het was zo'n mysterieuze grijns. Alsof hij zojuist een geheim
met me had gedeeld.
Ik aaide mijn grootvader over zijn hoofd, gaf hem een kus op zijn wang en stond
op.
Hij stonk al een beetje naar de dood.
Dit was afscheid.
Ik weet niet precies hoelang het duurde voordat mijn grootvader overleed. Zulke
dingen zijn ook niet belangrijk.
Misschien had hij mijn grootmoeder uiteindelijk toch in de tuin begraven en
brachten mijn tantes elke week verse bloemen bij een leeg graf. Dat zou de laatste
grap van mijn grootvader zijn geweest, dat de familie regelmatig bij een leeg graf
stond te huilen. Helemaal zeker weet ik het natuurlijk niet. Mensen die doodgaan
nemen nu eenmaal geheimen mee. Ik hield me vast aan de troost van de romantiek,
en hoe mooi het zou zijn als mijn grootvader in het geheim Roodkapje had begraven
in zijn tuin. Of zoals hij zelf zei, in het bos. Maar zeker weten doe ik het niet. Mensen
hebben in de naam der liefde ongetwijfeld gekkere dingen gedaan. En in een laatste
grijns ligt veel verborgen.
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Words fail
Mathijs Deen

Literatuur in de beeldcultuur, kunnen die uitersten samengaan? Moet dat, hoe werkt
het en zijn de tegenstellingen wel zo groot? vroeg organisatrice Vrouwkje Tuinman
zich af op de avond van 22 september jl. in Tivoli, Utrecht. En daarmee was onder
de naam Beeldspraak een avondje geopend met film en video in combinatie met
als literatuur bedoelde woorden.
Al gauw begon een film over gedichten van Paul van Ostaijen. En gaandeweg
werd duidelijk: zo werkt het in ieder geval niet.
Voorbeeld: Van Ostaijens ‘Alpenjagerslied’. Dat is een gedicht over mannen die
bij ‘de winkel van Hinderickx en Winderickx’ in het voorbijgaan voor elkaar de hoge
hoed afnemen. Wat deed de Ostaijen-film? Een acteurstem zei de woorden en de
film toonde ondertussen mannen die in het voorbijgaan voor elkaar de hoge hoed
afnemen. En toen was het alweer bijna afgelopen.
Niemand wijzer geworden, niks gebeurd, niets gewonnen. Waarom niet? Omdat
zoiets eigenlijk overbodig is.
Paul van Ostaijen schreef aan dit gedicht tot het af was. Toen kon het op eigen
benen staan en doen wat literatuur voor de liefhebber kan doen: ruimte bieden.
Klank en betekenis van de woorden leggen combinaties die de lezer kunnen raken,
bijvoorbeeld omdat hij ze uit zichzelf niet had gelegd. Het gedicht neemt luiken voor
een venster weg, zet ramen open en laat een wereld binnen.
En wat doet de filmmaker? Die doet het enige wat overbodig is, namelijk laten
zien wat in het gedicht al gezegd is. Hij voegt dus niets toe, hij beperkt alleen maar.
Hij leidt de aandacht weg van het gedicht. Hij gaat met zijn hoge hoed voor het
uitzicht zitten, een doodzonde in de bioscoop.

Quasi-diepzinnig
Ik moest denken aan een scène uit De Poolse bruid. (Ook vanwege de winkel van
Hinderickx en Winderickx? De actrice uit de film heet Hendrickx.) De Poolse bruid
vertelt de lotgevallen van een onme-dedeelzame Groninger en zijn stille Poolse
vriendin die er samen in zwaarmoedige afzondering het zwijgen toe doen.
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In de film komt een scène voor waarin het zuchten van de boer, het suizen van
de wind en het piepen van de wadvogels even moeten wijken voor muziek. We
horen Ede Staal zijn lied ‘'t Hogelaand’ zingen ('t Is de lucht achter Oethoezen, 't Is
't torentje van
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Spiek, 't Is de weg van Lains noar Klooster, En deur Westpolder langs de diek, etc.
etc.). En wat krijgen we te zien? De film toont een quasi-diepzinnig zicht op een
dorpje (kerktoren en daken, ingesloten door geploegd polderland, zware lucht
erboven) en meer van dergelijke één op één met de liedtekst corresponderende
beelden.
Waarom toch? Wat wilde regisseur Traïdia? Wat moest het publiek ervaren?
Herkenning? Zoiets als: moet je kijken! Zingt Ede Staal net over een dorpje met een
torentje en kijk dan, kijk dan! Een dorpje met een torentje! Verdraaid! Die is goed!
Nooit was Ontdek je Plekje zo raak geweest.
Dat de beelden verder niets met het verhaal te maken hadden, werd hem niet
aangerekend. Je moet nu eenmaal niet te hard door fijne muziek heen denken en
bovendien: een pauzefilmpje binnen de hoofdfilm waarin je kan gaan verzitten en
snuiten omdat het verhaal toch even stil ligt, is voor het publiek best fijn.

Onverwachte combinaties
Het klinkt misschien wat streng allemaal, maar ik roep heus niet op tot beeldenstorm.
Integendeel. Ik geloof dat beelden en woorden elkaar iets te bieden hebben, als
kunstvorm waarin meesterschap te bereiken is in onverwachte combinaties. En
daarom vind ik die één op één uitstapjes gemiste kansen.
Want een beeld bij een woord, of een woord bij een beeld levert alleen iets nieuws
op als beide iets aan het samengaan winnen, als er iets ontstaat wat er zonder de
combinatie niet geweest zou zijn.
En wil je iets winnen, dan moet er eerst iets ontbreken. De beeldspreker zal
moeten leren wanneer zijn mond te houden. En het beeld dat hij kiest, zal taal naast
zich moeten verdragen. Want beeld is zo sterk dat het taal al gauw tenietdoet. En
literaire taal, die het moet hebben van aandacht, is al helemaal gauw de pineut.
Er waren die avond in Utrecht veel woordkunstenaars die daar niet mee zaten.
De mannen van Poetry in Motion waren fijn muziek aan het maken, het meer dan
manshoge projectiescherm achter hen op het podium smolt van kleuren en vormen,
en nu en dan zei belletrist Mark Boog als een heuse popster wat woorden in de
microfoon. Een grondiger maar tegelijk omslachtiger manier om zijn eigen woorden
om zeep te helpen is moeilijk denkbaar. Als deze poëzie al beweegt, dan in het
gunstigste geval het ene oor in en het andere uit. Dat maak je niet ongedaan door
de microfoon harder te zetten, en zelfs niet door de woorden op een projectiescherm
te laten verschijnen. Er is een grens aan wat een mens oog in oog met bewegende
dingen bevatten kan, en al helemaal als er ook nog muziek doorheen komt.

Sprakeloosheid
Tegenvoorbeeld:‘Words fail’, zei de CNN presentator toen de tweede toren van het
WTC voor het oog van de camera instortte. ‘Words fail.’ Meer niet.
Let op: er was toen de presentator dit zei geen tekortschietende taal in beeld, er
stond niemand naar woorden te zoeken. En omgekeerd kwam er in die twee woorden
geen vliegtuig voor, geen wolkenkrabber en geen vernietiging. De taal verwoordde
niet wat er in beeld was, en het beeld toonde dus ook niet wat de presentator
zei.Toch hadden woord en beeld samen een ongekende kracht.
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Waarom? Omdat de woorden een commentaar waren bij het beeld en het beeld
een commentaar was bij de woorden. Ze pasten in elkaar. En zo ontstond inzicht,
uitzicht, onaangenaam, maar toch. Gevoegd bij de woorden ‘words fail’ werd de
instortende toren een overtuigend commentaar op taal. De commentator die het
woord had overgenomen met: Onzin! Er zijn best passende woorden te vinden om
te zeggen wat hier gebeurt! zou in zijn poging dat te bewijzen de eerste paar jaren
niet uitgepraat raken. Het afgeleide publiek zou zijn heil al gauw in de werkelijkheid
zoeken, om de doden te begraven, de stoep aan te vegen en de stoffer en blik in
de gangkast op te bergen.
De presentator wist wat voor iedere televisieman gesneden koek is: zeg niet wat
je ook al kan zien, en hou in hemelsnaam je mond als de dingen voor zichzelf
spreken. Hij liet de taal, juist door hem zo spaarzaam en zo precies op tijd te
gebruiken, iets essentieels aan het in elkaar zakkende gebouw toevoegen: hij gaf
de sprakeloosheid stem. Door niet aan de klets te raken maar bijna niks te zeggen,
toonde hij zijn vakmanschap. Als man die leeft van beeld en woorden zei hij: ‘Words
fail.’
En voilà: de ineenstortende toren stootte de betekenis van die twee woorden met
kracht naar de oppervlakte: dat woorden te kort schieten omdat er voor zo veel
dingen nu eenmaal geen woorden zijn. Beeld en woord samen legden iets over de
taal bloot: namelijk dat 'ie ontoereikend is om de werkelijkheid te beschrijven.
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Woord en ding
Luiden de avondjes, zoals Beeldspraak in Tivoli, de bel voor de laatste ronde van
de literatuur? Vergaat het de woorden die nu bij beelden geschreven en uitgesproken
worden net als die van Couperus en zijn tijdgenoten, die het zo enig vonden om
tekst bij schilderijen te maken? (Door iedereen, behalve Bastet, vergeten?)
Dat kan niet waar zijn. Als het beeld het altijd en automatisch van de woorden
wint, zou taal nooit zijn ontstaan. Voordat onze voorouders begonnen te praten,
was er bewegende werkelijkheid zat, immers? Ze leefden op de filmset van God
zelf.Waarom zouden ze ‘banaan’ zijn gaan zeggen, als ze die zonder er woorden
aan vuil te maken uit de boom konden plukken?
Waarschijnlijk was taal zo'n succes omdat er - net als nu nog steeds bij het
geslaagde woord-beeld experiment op het podium - uit de combinatie van taal en
werkelijkheid iets nieuws ontstond. Iets wat er nog niet was. Iets wat insloeg.
Je kan je voorstellen hoe dat gegaan is: niet het woord ‘banaan’ was kansrijk,
maar een woord dat die banaan nodig had om betekenis te krijgen. Bijvoorbeeld
het woord ‘lekker’. Stel je voor: op een goede dag zei een primaat: ‘Lekker’.
Onbegrip alom. Er werd op hoofden gekrabt. Daarboven hing de tastbare banaan
stil aan zijn bananenboom.
De sleutel lag in de gelijktijdigheid, de combinatie van woord en ding, van woord
en beeld. De primaat die naar de banaan wees en zei: ‘banaan’ die kon op
instemming rekenen. Inderdaad, banaan. Niemand wijzer geworden, niks gebeurd,
niets gewonnen. Maar die geen banaan zei maar: ‘lekker’, die liet iets nieuws
ontstaan, iets wat er even daarvoor niet was. Zeker toen er ook nog om gelachen
werd.
Daarna ging het allemaal snel.
Die avond was de tastbare banaan niet nodig om de grap in huiselijke kring na
te vertellen. Om de grap te laten slagen voldeed het één-op-één woord banaan
prima. En toen er vlak voor het slapengaan in een doorbraak van creativiteit naar
iets anders gewezen werd, iets wat op een stil hangende banaan leek, met diezelfde
woorden ‘banaan’ en ‘lekker’ erbij, kon de taal niet meer kapot. De eerste aflevering
van Beeldspraak was een feit.

Spaarzaam
Schoonheid, probeerde ooit literatuurwetenschapper van Heusden aan mij uit te
leggen, ontstaat in dat ene heldere moment waarop je opeens twee schijnbaar
onverenigbare dingen met elkaar in verband kan brengen. Noem het inzicht, noem
het uitzicht, noem het schoonheid (what's in a name?), de sensatie slaat in ieder
geval in als bij de plotselinge oplossing van een probleem. De oplossing biedt orde
waar eerst wanorde was. En hoe groter de aanvankelijke wanorde, des te krachtiger
de oplossing, en des te groter de euforie.
Dat hoeft niet intellectueel te zijn, dat kan ook heel praktisch zijn. Het is in ieder
geval het moment waarop het licht aangaat, waarop het raam wordt opengezet.
Ineens zie je iets wat zich eerst voor je verstopte. Er is meer dan je dacht: er is
ruimte. Eureka.

Literatuur in de beeldcultuur, kunnen die uitersten samengaan? Moet dat, hoe werkt
het en zijn de tegenstellingen wel zo groot?
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Ja, die uitersten gaan al samen sinds het ontstaan van taal, die uitersten hebben
elkaar nodig. En tegenstellingen. Ja, in Godsnaam, ja. Als het maar overbrugbare
tegenstellingen zijn. Want dan kan er zich op die brug een romance afspelen tussen
de taal en de werkelijkheid. Beeld kan niet uitdrukken wat talig is, en de taal maar
heel beperkt wat beeldig is. Weet ik toch, schatje, geeft allemaal niks, stil maar.
De kunstenaar die zowel beeld als woord tot beschikking heeft, kan licht bij het
publiek opsteken door beide aan te bieden en dan de combinatie de rest te laten
doen. Literatuur met beeld gaat in het beste geval over een wonderbaarlijke
betekenis-vermeerdering. Door een gelukkige, maar onverwachte combinatie van
spaarzame woorden en spaarzame beelden.
Als vormgegeven associatie.
●●●●
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Barbara Stok
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Drie gedichten
Arnoud van Adrichem
[Om privacyredenen is dit tekstgedeelte niet zichtbaar.]
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Blow out your brains
Michael Persson
De bibliothecaresse is nog driftiger dan gewoonlijk en probeert wapperend met haar
handen en met overslaande stem de zwerm Marokkaanse jochies van de
internetcomputers weg te houden. In de leeszaal verscheurt een oude man pontificaal
een Arabische krant. Overal argusogen. Het is al een paar weken zo. Ik loop de
trappen op richting de boeken, die zich tenminste normaal gedragen.
Boeken zijn praktisch gezien vrij waardeloze voorwerpen, alle titels ten spijt die
het tegendeel beweren: hoe je profvoetballer kunt worden, hoe je snel rijk kunt
worden, hoe je alle vrouwen kunt versieren die je pad kruisen. Dat soort dingen kun
je beter gewoon doen, in plaats van erover te lezen.
Wat ik wel erg handig vind aan boeken is de geruststellende werking die ervan
uit gaat. Dan heb ik het niet over individuele exemplaren maar over boeken in
groepsverband. Boeken met leren ruggen in houten kasten, die werken het best.
Of het nou Das Kapital is, De duivelsverzen, een boek van Brusselmans of een
ander opruiend geschrift: met een leren kaft eromheen, tussen wat soortgenoten,
zien ze er heel geruststellend uit. Ik zag een tijdje terug een oude foto van een
boekhandel in Londen na een bombardement; op de puinhopen staan de kasten
nog vrij onaangedaan overeind. Voor de kasten staan mannen zoals mannen altijd
voor boekenkasten staan: voorovergebogen, met een enigszins naar rechts gekanteld
hoofd om de teksten op de ruggen te kunnen lezen. De beschaving blijft overeind,
maak je om ons geen zorgen, zeggen de boeken.
Maar nu ik in de bieb voor de kasten sta valt het me ineens op dat de rijtjes op
de planken niet zo onaangetast zijn als ik gedacht had. Er vallen natuurlijk altijd wel
gaten in de gelederen, gezellige doorkijkjes naar het meisje in het volgende gangpad,
maar nu zijn de gaten groter dan normaal, en op ongebruikelijke plekken. Oorlog
en vrede van Tolstoj: beide eerste delen zijn weg. Misdaad en straf: ook verdwenen.
Kipling: kwijt (die van Junglebook, maar ook die van When you're wounded and left/
On Afghanistan's plains/ And the women come out/ To cut up your remains/ then
roll on your rifle/ and blow out your brains/ And go to your Gawd/ Like a soldier).
Zowat het gehele oeuvre van Camus: spoorloos. Ook leegte bij Sartre.
Het lijkt erop dat de mensen op zoek zijn gegaan naar inzicht in de nieuwe
wereldorde en dat lezende mensen dat inzicht vooral denken te vinden bij de oude
Russen en de Franse existentialisten. Videokijkers zouden bij James Bond te rade
kunnen gaan. Radioluisteraars moeten het doen met ‘Imagine’ dat al wekenlang
frequent door de ether vliegt.
Mooie klassiekers natuurlijk, en ze zullen eeuwenlang leesbaar en luisterbaar
blijven vanwege de universele waarheid die op een bepaald basisniveau
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in de teksten te vinden is. Maar tegelijkertijd zijn het werken die toch overduidelijk
bij een bepaalde tijd horen. Tolstoj nam de Krimoorlog als aanleiding voor zijn boek,
Kipling had het over een jammerlijke Engelse veldtocht in 1840, Camus reageerde
op de Tweede Wereldoorlog, Lennon hoort thuis in de jaren zeventig.
Dus nu is het wachten op de boeken van deze tijd. Commentatoren en
deskundigen hebben massaal verklaard dat op 11 september de eenentwintigste
eeuw begonnen is; ik wacht dus op de bijbehorende literaire stroming. Natuurlijk
sluimerden er al ontwikkelingen die we nu, met terugwerkende kracht als voorbodes
kunnen zien van de huidige onrust: zo bestond het begrip ‘botsing der beschavingen’
vijf jaar geleden al en zijn de woorden ‘multicultureel drama’ vorig jaar al ettelijke
keren gevallen. Alleen wist niemand toen nog wat hij ermee aan moest. Nu valt het
allemaal op zijn plaats, en hoewel dat voor een zure bibliothecaresse een rechtsere
plaats is dan voor een kennis van me die nog begrip kon opbrengen voor de
feestende jongeren in Ede, vinden beide dat er een nieuw conflict aan de oppervlakte
gekomen is, en dat de wereld er anders uitziet dan voorheen.
Dus was de aanslag op de WTC-torens wat in de wetenschap een
paradigmaverandering heet: door toedoen van nieuwe, onrustbarende feiten stort
een al lang bestaande, algemeen aanvaarde en dus geruststellende theorie vrij
plotseling als een kaartenhuis in elkaar. Copernicus veroorzaakte zo'n revolutie
door de ontdekking dat de aarde om de zon draait en niet andersom, en Darwin
deed het met zijn evolutietheorie, maar ook iemand als Wegener stond aan de wieg
van een nieuw paradigma toen hij ontdekte dat de continenten bewegen.
Zuur voor de wetenschappers die net tijdens zo'n omwenteling de laatste hand
leggen aan hun levenswerk, dat nog op het vorige paradigma gebaseerd is. Dat is
in één klap achterhaald. Zo is het ook pech voor de schrijver die op 11 september
bezig was aan een hyperindividueel boek over de minuscule luxeproblemen van
bijvoorbeeld een dertigjarige yup die niet kan kiezen tussen twee banen of drie
vrouwen, om maar wat te noemen. Ook passé. Maar voor schrijvers die nog moeten
beginnen is de wereld een appetijtelijke witte bladzijde.
Nog geen idee hoe die nieuwe stroming eruit gaat zien, en het zal nog wel een
paar jaar gaan duren voordat er zich iets uitkristalliseert. Haast is niet nodig: de
nieuwe wereld blijft echt nog wel een paar decennia bestaan. Vul ze op, die leemten
in de bibliotheek. Totdat er weer van die geruststellende rijtjes zijn ontstaan.
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Bezet
Koen-Machiel van de Wetering
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Uit een vettige slaapzak steekt een rood hoofd. Het is omringd door krullend,
sneeuwwit haar en steunt tegen het raam. De deur schuift open. Uitgelaten jongeren
stoten de ruimte binnen. Hijgend tellen ze de nummers boven de ramen.
Cheron speelt zijn rol met overtuiging. Hij heeft zijn sandalen uitgetrokken en zijn
voeten op de stoel schuin tegenover hem gelegd. Zijn sporttas bezet pontificaal de
stoel ernaast. Zijn mond staat open en hij ademt zwaar. Als de jongeren voorbij zijn
geraasd opent hij zijn ogen en zucht. Hij heeft nog steeds het rijk alleen.
Lang voordat de eerste kratjes ossenworst in de restauratiewagen werden getild,
zat Cheron al op zijn plaats. Ruim één uur te vroeg. In de coupé was het nog donker
en koud geweest. Cheron had gehaast zijn spullen uitgestald. Het tafeltje bij het
raam volledig bedekt met fruit, boeken, kopjes en een thermosfles. Een doosje
aspirines op een in het oog vallende plek gelegd. Het bagagerek boven hem
volgestouwd met zijn rugzak en zijn uitgerolde matje. Zijn slaapzak opengeritst, de
donkere vlek aan het voeteneinde zorgvuldig in het zicht. Zijn rechterarm
demonstratief tentoongesteld op het verkleurde katoen. Zijn mouw opgestroopt tot
aan de oksel.
Dit was een van de weinige keren dat Cheron zich oprecht verheugde over zijn
handicap. Niets zo nuttig bij het afschrikken van potentiële buren, zo had jarenlange
ervaring hem geleerd, dan een stompje van een rechterarm.
Nog drie kwartier duurt het voordat de trein vertrekt. Vijfenveertig minuten, misschien
vijftig, hoogstens vijfenvijftig, voordat Cheron er redelijkerwijs van uit mag gaan dat
niemand de gereserveerde stoel naast hem nog zal komen claimen. De stoelen
tegenover hem zijn vrij voor iedereen. Wat betreft de gereserveerde plaats staat hij
machteloos. Hoeveel minuten na vertrek kan hij met goed fatsoen het briefje
‘Reserviert’ boven het raam wegrukken?
De secondewijzer glijdt over de plaat als de hand van een masseur. Cheron moet
nog zes minuten zien door te komen. Een bedrieglijk laag aantal: veruit de meeste
passagiers stappen nu in. Zenuwachtig pulkt hij aan zijn wimpers.
De deur zoeft open. Een meisje en een jongetje stuiven naar binnen, gevolgd
door een kleine, gedrongen vrouw. De vrouw worstelt met een onvoorstelbare
hoeveelheid plastic tasjes. Haar wangen gloeien.
Cheron sluit zijn ogen en steekt zijn rechterarm verder richting gangpad. Als de
kinderen voorbij rennen, ruikt hij de geur van salmiak. Hij voelt de vrouw naderen.
Ze blijft vlakbij hem staan en leest hardop de nummers van de stoelen tegenover
hem. ‘Lou,’ roept ze geïrriteerd, ‘heb jij dat kaartje nou?’
‘Neehee,’ klinkt het uit de verte.
Cheron ademt diep in. Met zijn pink tegen zijn neus veroorzaakt hij een piepende
ademhaling. Vervolgens snurkt hij. Niet overdreven, maar duidelijk hoorbaar. De
vrouw sloft verder. Cheron zucht.
Als aan het andere einde van de coupé de deur dichtschuift, trekt Cheron de
slaapzak puffend van zijn borst. Nog drie minuten. Honderdtachtig seconden. Hij
mag ze bijna af gaan tellen.
Cheron gaat rechtop zitten. Eén minuut nog, zestig seconden. Tien blokjes van zes.
Twintig van drie. Hoe kort duren drie seconden? Wat is twintig keer?
Hij neemt een slok van zijn groene thee. De wijzer masseert de laatste
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seconden weg. Het ventilatiesysteem komt op gang, de motoren worden gestart.
Behaaglijk schuift Cheron de slaapzak van zich af. In de coupé zit nog steeds,
wonder boven wonder, helemaal niemand.
Met een scheve glimlach drukt hij een kus op zijn halve arm. Bij de elleboog drukt
een klein, hard knobbelfje tegen de huid. Dan hoort hij achter zich voetstappen.
Razendsnel schiet hij onder zijn slaapzak. Zijn stomparm legt hij als een wapen in
de aanslag.
Iemand trippelt snel in zijn richting. Als het stil wordt, ruikt Cheron opnieuw de
geur van salmiak. Hij hoort zacht gehijg. Dan voelt hij hoe het kussen van de stoel
naast hem langzaam wordt ingedrukt. Iemand klimt voorzichtig op de stoel en buigt
zich over hem heen. Een iel stemmetje fluistert getallen. Er klinkt geblader van
papier, en, bijna bezwerend, de nummers van de plaatsen die hij zo breeduit heeft
ingenomen.
Cheron kijkt stiekem door zijn wimpers. Hij ziet hoe een meisje van een jaar of
acht met haar hand tegen het raam steunt. In haar andere hand houdt ze een
treinticket ‘Re-ser-viert,’ hoort hij haar moeizaam spellen. Hij kijkt verder omhoog.
Het meisje heeft een spits gezicht met een bol neusje. Haar blonde haar is
gevlochten. Eén van de vlechtjes hangt in haar mondhoek. Het meisje knaagt er
voortdurend op, zodat het vlechtje haar wang tegen haar neus drukt.
Het meisje springt van de stoel. ‘Meneer,’ zegt ze kordaat, ‘hier zitten wij.’
Cheron voelt een pijnlijke steek in zijn maag. Heel even weifelt hij. Dan kreunt hij
en smakt met zijn lippen.
Het meisje blijft staan.
Cheron snurkt, maar het klinkt niet erg subtiel. Het is maar een kind, stelt hij
zichzelf gerust. Maar het meisje zwijgt en kauwt op haar vlechtje.
Cheron heft zijn stomparm van de slaapzak en zwiept het als een projectiel door
de lucht.
Het meisje is niet onder de indruk. Ze duwt met haar kleine handjes tegen zijn
schouder en zeurt: ‘Wakker worden, meneer, kom nou, wakker worden.’
Cheron voelt zijn voorhoofd gloeien. Het is tijd voor zijn laatste troef. De meeste
kinderen, voor zover ze überhaupt in zijn buurt durven komen, schrikt hij hiermee
normaal gesproken wel af.
Hij houdt zijn stomparm in de lucht en maakt, als hij het gevoel heeft dat zijn
elleboog vlak voor het gezicht van het meisje hangt, een korte, trekkende beweging
met zijn spieren. Het knobbeltje op zijn elleboog schiet heen en weer als het oog
van een hagedis.
Bijna een minuut lang blijft het stil. Dan voelt Cheron twee warme, kietelende
handjes om het uiteinde van zijn elleboog. Een zachte duim drukt nieuwsgierig op
het knobbeltje. Vingertjes kriebelen over zijn bovenarm.
Cheron bijt opzijn lip.
Het meisje trekt aan het stompje. Eerst beheerst en voorzichtig, daarna steeds
wilder. ‘Kom nou’, roept ze ongeduldig, ‘wakker worden, hee, wakker worden!’
Cheron kan zich onmogelijk nog langer slapende houden. Met een ruk komt hij
overeind, slaat zijn stomparm om het meisje heen, grijpt zijn thermosfles van het
tafeltje en slaat haar daarmee vol op het hoofd. Het meisje zakt meteen in elkaar.
Bloed sijpelt door haar vlechtjes.
Cheron staat op en trekt zijn slaapzak van zich af. Hij spreidt de slaapzak uit over
het gangpad, legt het meisje erin en ritst hem gehaast weer dicht. Dan pakt hij zijn
rugzak en schudt deze leeg boven een stoel. Zo goed en zo kwaad
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als hij kan, duwt hij het meisje in de rugzak. Door haar benen strak tegen haar
lichaam te vouwen, past ze er bijna helemaal in. Alleen haar voeten steken nog een
stukje naar buiten.
Daarna tilt hij de rugzak trillend terug in het bagagerek. Van een afstandje lijkt
alles normaal. Van bloed geen enkel spoor.
Een man met een rood hoofd ligt uitgeput op een stoel. Zweetdruppels druipen van
zijn neus. Na een tijdje zoekt hij uit het hoopje kleren op de stoel tegenover hem
een schoon overhemd. Daarna propt hij de rest in zijn sporttas en legt zijn voeten
er bovenop. Niet veel later valt hij in slaap.
Als hij wakker wordt, ziet hij boven zich het gerimpelde gezicht van een vrouw
met kleibruin haar. Op haar linkerwang zit een dikke wrat. Van de schrik stoot Cheron
bijna zijn thermosfles van het tafeltje. Ook de vrouw schrikt en deinst naar achteren.
Ze glimlacht en vouwt vroom haar handen.
Cheron gaat rechtop zitten en kijkt haar aan. De vrouw heeft een gemoedelijk
gezicht en ziet er een beetje dommig uit. Licht voorovergebogen wacht ze tot Cheron
de slaap uit zijn ogen heeft gewreven. Dan schraapt ze haar keel en zegt: ‘Het spijt
me, meneer, zeg maar, dat ik u stoor, maar heeft u misschien mijn nichtje voorbij
zien komen?’
Cheron knippert met zijn ogen.
‘Een meisje met blonde vlechtjes?’
‘Eigenlijk,’ mompelt Cheron, ‘lag ik al een tijdje te slapen.’
‘Ongeveer een half uur geleden,’ zegt de vrouw. ‘Ik begin me nu toch een beetje
ongerust te maken.’
‘Ah,’ zegt Cheron. ‘Nou u het zegt, had uw nichtje niet zo'n bol neusje?’
‘Wat een knoeperd hè,’ lacht de vrouw.
‘Dan heb ik haar inderdaad een tijdje geleden voorbij zien komen. Ze ging die
kant op.’ Cheron wijst met zijn stomparm in de richting van de deur.
De vrouw kijkt vol afgrijzen naar de arm. ‘Erg,’ fluistert ze. ‘Tragisch, zeg maar.’
Dan loopt ze weg in de richting die Cheron haar gewezen heeft.
Als de vrouw verdwenen is, ziet Cheron tot zijn schrik het ticket van het meisje onder
de stoel tegenover hem liggen. Snel grist hij het mapje van de grond. Heel even
houdt hij het besluiteloos in zijn hand. Dan verscheurt hij het in duizend snippers
en gooit die uit het raam. Ook het reserveringsbriefje van de stoel naast hem
versnippert hij.
Na een tijdje keert de vrouw met de wrat terug. ‘Ik heb haar niet gevonden,
meneer,’ zegt ze rustig. ‘Ook de conducteur heeft haar, zeg maar, nergens gezien.’
Ze blijft staan bij zijn stoel. Cheron heeft het gevoel dat zijn hoofd brandt als een
kaars. ‘Vervelend,’ antwoordt hij. ‘Ze leek me een lief meisje.’
De vrouw haalt haar schouders op. ‘Kinderen,’ zucht ze en loopt verder. Cheron
pakt opgelucht een boek en begint te lezen.
Nog geen bladzijde later staat de vrouw met de wrat weer voor hem. Tegen haar
been hangt een klein jongetje. Hij houdt twee vingers in zijn mond en zuigt er hard
op. ‘Mijn neefje,’ stelt de vrouw hem voor. Aan elke vinger van haar handen bungelen
plastic tasjes.
Cheron legt zijn boek op schoot en zucht. Het jongetje staart hem met grote ogen
aan.
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‘Zijn deze plaatsen nog vrij?’ vraagt de vrouw. Cheron slikt en trekt mompelend zijn
tas op de grond. De vrouw neemt plaats. Haar neefje gaat recht tegenover hem
zitten. ‘Heel fijn meneer,’ zegt de vrouw, ‘van hieruit zien we haar misschien nog.
Bovendien werd in die andere coupé zo gerookt, verschrikkelijk gewoon. En nu zit
u tenminste ook niet de hele reis alleen, zeg maar.’
Ze glimlacht, terwijl ze de in elkaar gedraaide tasjes van haar vingers pulkt. Het
jongetje naast haar steekt zijn vingers nog verder in zijn mond. Kwijl drupt op de
kraag van zijn jasje.
Cheron kijkt hem geërgerd aan. Zijn knieën beginnen nu al stijf te worden. De
hele tijd zijn benen inhouden, dat gaat hem opbreken, dat weet hij zeker. En dan
dat gekakel van die vrouw, en die zoete lucht... Hoe houdt hij dit in godsnaam uit?
De vrouw slaagt erin zich te bevrijden van de plastic zakjes. Een voor een schuift
ze ze onder haar stoel. Haar vingers zitten vol met striemen. Cheron kijkt uit het
raam. Een donker landschap schuift voorbij. Bevroren sneeuw, nauwelijks huizen.
‘Altijd hetzelfde met die Lou,’ moppert de vrouw. ‘Altijd loopt ze weg. Ik zei nog
zo, blijf nou hier, hier zitten we goed. Maar nee, mevrouw moest en zou met dat
kaartje op pad. Eigenwijs, meneer, dat wilt u niet geloven. Bijna net zo erg als haar
moeder.’
Cheron kijkt haar aan. Haar wrat doet hem pijn aan de ogen. De vrouw kletst
verder: ‘Die moeder van haar wilde ook niet luisteren, toen. Ik heb nog zo gezegd,
die vent is niks voor jou, die laat je met de gebakken peren zitten, die laat je gewoon
in je sop gaar koken. En wie mag er dan voor de kleintjes opdraaien?’ De vrouw
heft haar handen in de lucht en kijkt Cheron verontwaardigd aan.
‘Nou?’vraagt ze, ‘wie?’
‘U,’ zegt Cheron.
‘Juist, ik.’ De vrouw vouwt haar armen over elkaar. Even is het stil. Dan buigt ze
langzaam, heel langzaam voorover. Haar gezicht krijgt een vreemde, razende gloed.
Samenzweerderig fluistert ze: ‘Tussen ons gezegd en gezwegen, zeg maar, ik ben
ze liever kwijt dan rijk.’ Even knijpt ze haar ogen dicht, dan gaat ze met een ruk
rechtop zitten. Het jongetje rilt.
Cheron zwijgt. Opeens hoort hij een doffe bons. Rechts van hem, midden in het
gangpad, ligt zijn rugzak, spartelend en kronkelend. De vrouw gilt en springt overeind.
Het jongetje haalt van de schrik zijn vingers uit zijn mond. Ze zijn nat en gerimpeld.
Uit de rugzak steken twee kleine voetjes. Gedempt gejammer vult de coupé. De
vrouw wijst verbijsterd naar de voetjes. Wel een minuut lang blijft ze zo staan. Dan
pakt ze de thermosfles, draait deze rond in haar hand en ziet hoe zij gedeukt is. Ze
opent haar mond om iets te zeggen, maar bedenkt zich en hapt lucht als een stomme
vis. Dan grijpt ze zonder aarzelen de rugzak, voelt naar het hoofdje van haar nichtje
en slaat drie keer hard toe. De rugzak schuift ze moeizaam onder een bank. Het
gejammer sterft weg.
‘Veel te weinig ruimte hier,’ zegt ze opgewonden. ‘Als ik ergens een hekel aan
heb, zeg maar, dan is het aan te weinig ruimte.’
Cheron kijkt naar het jongetje. Deze bijt met kracht op zijn vingertjes en staart
met grote ogen terug. Cheron schopt hem zo hard als hij kan tegen zijn kleine
scheentjes. Het jongetje begint te huilen en rent weg, de gang uit en door de deur.
De vrouw met de wrat knikt instemmend en gaat weer zitten. Dan strekken zij en
Cheron tevreden hun vermoeide benen.
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Post
Ingmar Heytze
Neerlandicus of al die jaren nooit geweest Ingmar Heytze vs. Harold Herkhof
De prestigelezer Harold Kerkhof houdt in het zomer-nummer van Passionate een
klaagzang over mijn poëzie. Ik geloof niet dat ik ooit het genoegen heb gehad hem
te ontmoeten. Getuige de pakkende biografie achterin het nummer heb ik te maken
met een man van dertig jaar, die een universitaire studie Nederlands heeft afgerond.
In het licht daarvan is het niveau van zijn literatuurbeleving verontrustend laag.
Harold Kerkhof geeft ruiterlijk toe dat hij geen literatuur wil lezen, maar op feestjes
en recepties wil kunnen zeggen dat hij literatuur heeft gelezen. Zijn eerlijkheid is
prijzenswaardig. We hoeven niet bang te zijn dat hier iemand aan het woord is die
enige liefde voor literatuur bezit. Voor mijn geestesoog doemt een allerakeligst
mannetje op. Brallerig, restjes spuug in de mondhoeken, nog nooit een vriendin
gehad, dat werk.
In een onnavolgbaar stuk beschrijft Harold hoe hij ondanks een beginnende hernia
manmoedig neerploft op de bank om een bundel van ‘de onvermijdelijke Ingmar
Heytze’ te gaan lezen. Al na de eerste bladzijden moet hij naar de boekenkast
strompelen om de Van Dale te raadplegen: zijn mentale hobbel betreft de titels
‘hypochonder’ en ‘dilettant’. Dat niet iedereen deze woorden voor in zijn hoofd heeft
zitten, geloof ik grif, maar dat een academicus ervoor naar de boekenkast moet
lopen lijkt me sterk. Tot mijn verrassing komt Harold met twee verkeerde
interpretaties. Ik vind het niet nodig om mijn poëzie te verdedigen - goed werk
verdedigt zichzelf en slecht werk verdient geen verdediging - maar iemand die niet
begrijpt dat ‘hypochonder’ en ‘dilettant’ niet zonder betekenisverlies kunnen worden
vervangen door ‘zwaarmoedig’ en ‘liefhebber’ is verloren voor de poëzie. Als ik me
in 1997 had gerealiseerd dat mijn werk ooit zou worden gelezen door intellectuele
dwergen als Harold Kerkhof, had ik gekozen voor respectievelijk ‘zwartkijker’ en
‘amateur’.
Een dilettant is een liefhebber in de zin van ‘beginneling’, zoals ook in het
woordenboek staat: ‘iemand die slechts oppervlakkige kennis van een vak, een
kunst of wetenschap bezit’. De eerste betekenis van ‘hypochonder’ is inderdaad
‘zwaarmoedig’, maar er staat nog iets achter: ‘in ernstige vorm een psychische
ziekte waarbij de lijder zich voortdurend bezorgd maakt over allerlei ziekten en
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ingebeelde tegenslagen.’ Ik vind het tamelijk zorgwekkend dat iemand die niet weet
hoe hij een woordenboek moet gebruiken, een doctoraal Nederlands kan halen.
Het vak literaire analyse was voor Harold blijkbaar ook te hoog gegrepen. Over het
gedicht ‘Schrijver in cafés’ weet onze amateurpsycholoog het volgende te melden:
‘Heytze is een schrijver in cafés, maar het liefst is hij daar onzichtbaar en hij voelt
dat de gezelligheid pas echt losbarst als hij de zaak heeft verlaten. Volgens mij is
deze angst slechts een momentopname en is het leven van Heytze niet zo zwaar.’
Wat mij betreft heeft iedere mongool recht op een mening over mijn gedichten en
desnoods over mijn leven, maar heeft nu werkelijk niemand Harold ooit verteld dat
je de ‘ik’ in een literair werk niet zomaar gelijk mag stellen aan de auteur? Waar
heeft deze man schoolgegaan? Bij de LOI?
Na twee uur bladeren zijn alle gedichten uit mijn bundels De allesvrezer en Sta
op en wankel door Harold gelezen, begrepen en vergeten. Dat beweert hij althans.
Ten aanzien van het vergeten zou ik zeggen: goddank. Dat hij ook maar één regel
van mijn werk heeft begrepen is onwaarschijnlijk, als de titels al te moeilijk voor hem
zijn en hij het verschil tussen leven en werk van een dichter niet kent. Maar eerlijk
gezegd geloof ik niet dat Harold mijn gedichten heeft gelezen. Opvallend genoeg
spitst zijn moordende kritiek zich toe op drie van de eerste vier gedichten uit één
enkele bundel. Ik vermoed dat Harold mijn werk na vijf bladzijden als gelezen heeft
beschouwd. Dat hij daar nog twee uur bladeren voor nodig had, pleit niet voor zijn
snelheid van geest. Maar het ergste komt nog. Kerkhof heeft de grootste verrassing
bewaard voor het laatst: hij blijkt zelf een miskende dichter te zijn! Alleen, zijn
pennenvruchten blijken niet meer dan ‘Heytze-achtige niemendalletjes, enkel leuk
voor adolescenten (moeilijk woord, Harold), want ze zijn zo lekker herkenbaar en
gevat. Ze gaan bovendien over seks en bevatten soms een lastig poëtisch woord.
In de overtuiging dat poëzie zo zeker niet moet zijn, gooi ik ze in een oude
schoenendoos, misschien wel een leuke herinnering voor later.’ Ach, zo zit het.
Harold vindt zichzelf net zo goed als ik, maar houdt uit piëteit voor de poëzie zijn
werk voor zichzelf. En dat terwijl we samen de literaire Acda & De Munnik hadden
kunnen worden!
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Noordereiland
Kees Versteeg
De Taliban is wat je krijgt als je Jenny Goeree op een kameel zet.
Uilen zijn vogels die zich ouder voordoen dan ze zijn.
Arabieren in botsautootjes hebben geen geld om een vliegsimulator te huren.
Erg toevallig hoor, die handleiding in het Arabisch. Valt me nog mee dat de CIA
geen kameel geparkeerd had.
Een ouderdomsziekte is de dood die beschaafd komt informeren.
Het Midden-Oosten is niet zo moeilijk te begrijpen als iedereen denkt.
De meeste Arabieren en joden willen gewoon rustig in hun stoel zitten.
Terroristen zullen nooit begrijpen dat Amerika meer een idee is dan louter een stel
wolkenkrabbers.
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Groningen poëziestad
Bart FM Droog

Bart FM Droog
fotografie: Henk Veenstra
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Anton Scheepstra in gesprek met Simon Vinkenoog tijdens ‘literair lokaal’

De bekendmaking van de aanstelling van een ‘Officiële Stadsdichter’ door het college
van burgemeester en wethouders van Groningen is het zoveelste bericht over
opmerkelijke literaire activiteiten dat de laatste jaren uit Groningen komt. Wat is daar
toch aan de hand? En waarom? En waarom nu en niet pakweg twintig jaar geleden?

De jaren tachtig
In de jaren tachtig verschilde Groningen op literair vlak weinig van andere
Nederlandse universiteitssteden. Een dichteres, een uitgever en een
literatuurjournalist die toen in Groningen studeerden over die tijd.
Dichteres Ilse Starkenburg (1963): ‘De sfeer In poëtisch Nederland was toen
overwegend academisch. Op een gegeven moment kwam de tegenreactie van de
Maximalen en de Nieuwe Wilden. De presentatie als groep, en de programmatische
eenheid van hun poëzie spraken mij niet aan. Dat speelde zich allemaal in
Amsterdam af. Ik kan me niet herinneren dat er toen op poëziegebied iets leefde in
Groningen.’
Anton Scheepstra (1959), uitgever van uitgeverij Passage over de jaren tachtig: ‘De
sfeer was toen erg mat. Je had natuurlijk Jean Pierre Rawie, Driek van Wissen en
Kees van der Hoef, die hoofdzakelijk bekend stonden wegens hun zittingen in Café
De Stadtlander en vanwege de Belgische biertjes die ze daar in grote hoeveelheden
nuttigden. Verder had je initiatieven als De Literaire Serie en het aanvankelijk zeer
succesvolle Herfstschrift (later omgedoopt in Winterschrift). Dat festival was goed
in het halen van grote namen naar Groningen, maar deed te weinig voor lokaal
talent.’
De literatuurjournalist Jacob Moerman (1963): ‘De functie van Winterschrift was
groot, maar dat kan ook met mijn leeftijd te maken hebben gehad. In Groningen
gebeurde op literair gebied niet veel, dus was het festival een welkome aanvulling.
Legendarisch waren sommige slotavonden - ik heb nog steeds beelden van een
zeer dronken Bob den Uyl op mijn netvlies.
Literaire avonden vonden plaats in het Literair Café AABC, ongeveer een keer
per maand. Soms was de tent helemaal vol. Erg gezellig. En ik heb er een keer
Jean Pierre Rawie van een barkruk zien vallen.’
Starkenburg: ‘In 1987 vond ik op de deurmat het positieve antwoord van Theo
Sontrop op mijn zending gedichten aan Maatstaf. Samen met hem ben ik vanaf dat
moment gaan toewerken naar een eerste dichtbundel. Daarvoor moest ik af en toe
naar Amsterdam, en ik kwam er al snel achter dat “het” toen daar gebeurde. Dat is
een van de redenen waarom ik uit Groningen vertrokken ben.

Passionate. Jaargang 8

Wat wel indruk op me heeft gemaakt is de punkcultuur uit de jaren tachtig. Het
stadsbeeld van Groningen werd erdoor bepaald. De teksten en de sfeer van bandjes
die in Vera kwamen optreden hebben mij beïnvloed bij het schrijven van mijn eerste
gedichten. The Cocteau Twins, Eyeless in Gaza. En het optreden van zangeres
Nico, helemaal alleen, en in het zwart gekleed, achter haar harmonica.’
Moerman: ‘Ik kan me niet herinneren dat er in de jaren tachtig iets noemenswaardigs
op literair vlak te Groningen is gebeurd, behalve dat Jean Pierre Rawie tegen het
einde van de jaren tachtig onsterfelijke gedichten begon te schrijven, nadat hij drie
maanden intensive care had overleefd.’

1990-1995
Groningen is een universiteitsstad. Dat betekent dat er jaarlijks een grote instroom
van nieuwe studenten is, een instroom die zo groot is dat wie er over straat loopt
het direct opvalt dat de gemiddelde leeftijd in Groningen-stad een stuk lager is dan
in andere steden. Maar, zoals Starkenburg al opmerkte, Groningen was in de jaren
tachtig een echte punkstad, met veel alternatieve podia en een grote alternatieve
scene, waarvan een van de weinige gemeenschappelijke kenmerken het ‘do it
yourself’-principe was.
Ook neemt Groningen op topografisch gebied een uitzonderlijke positie binnen
Nederland in: in heel
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Tjitse Hofman tijdens de presentatie van zijn bundel TV 2000 in Vera

Noord-Nederland (Drenthe, Friesland en Groningen) is het de enige grote stad. Wie
in het Noorden iets wil doen, belandt automatisch in Groningen. De dichtstbijzijnde
steden waar op cultureel vlak bijvoorbeeld iets te doen is zijn - met de klok mee Bremen, Nijmegen, Utrecht en Amsterdam.
Maar waar in voorgaande decennia jonge mensen naar Groningen trokken om
er te studeren of te werken om daarna weer te vertrekken veranderde dat in het
begin van de jaren negentig. Geheel los van elkaar en zonder elkaar in eerste
instantie te kennen waren er een groot aantal mensen met literatuur bezig. Mensen
die ook vrijwel allemaal in het Noorden geboren en getogen waren - iets wat wellicht
de kern vormt waarop de ontwikkelingen van de laatste tien jaar gebaseerd zijn.
In 1991 begon Scheepstra zijn literaire uitgeverij: ‘Ik kwam er achter dat er veel
mensen met goede ideeën in Groningen rondliepen die daar eigenlijk nergens mee
terecht konden. Landelijke uitgevers waren te ver weg, en de uitgevers in de provincie
waren wel erg lokaal bezig. Met Passage wilde ik dan ook een vanuit Groningen
landelijk opererende uitgeverij opzetten. Ik had overigens aanvankelijk niet gedacht
dat ik zoveel literair talent in de stad en omgeving zou aanboren.’
Het derde boek dat Passage uitbracht was Het omgelegde Eelderdiep (1992),
van het sinds 1990 actieve dichterscollectief ‘Triade’, bestaande uit Ruben van
Gogh, Jos Tolboom en Dirk Dijkstra. De laatste twee houden zich de laatste jaren
niet meer actief in het literaire wereldje op, Ruben van Gogh (1967) daarentegen
is een van de mensen die uitermate belangrijk is geweest in de ontwikkeling van
Groningen als poëziestad, van ruwweg 1992 tot eind 1998, toen hij naar Utrecht
verhuisde. Geboren in het Friese Dokkum, opgegroeid in het Drentse Gieten toog
hij voor een studie sociale geografie naar Groningen, waar hij al snel naam maakte
als begaafd dichter én stand-up comedian - waarbij hij buitengemeen veel
podiumervaring opdeed. Hij bracht zijn eerste twee bundels in eigen beheer uit.
Een goede vriend van Van Gogh was en is prozaïst en dichter Ronald Ohlsen
(1968). Hij verkoos een bestaan als student te Groningen boven het
brug-wachterschap te Delfzijl, en in Groningen was hij al spoedig actief als redacteur
bij tal van tijdschriften, maar ook als muzikant en liedjesmaker.
Ook weer wegens studiedoeleinden belandde de van oorsprong Friestalige
dichteres Albertina Soepboer (1969) te Groningen. Haar rol binnen de ontwikkelingen
te Groningen is een heel bijzondere: ze was de eerste Friestalige dichter die te
Groningen het isolement van de Friese literatuur wist te doorbreken en een brug
wist te slaan tussen de Nederlandstalige en Friestalige auteurs.
Wie vooral niet vergeten moeten worden zijn de auteurs Sako Kiers (1962) en
Erik Nieuwenhuis (1964), die in het begin van de jaren negentig met het plan
rondliepen om een ambitieus literair tijdschrift op te zetten. Dat mondde in 1995 uit
in Schrijver & Caravan. Maar laat ik niet op de zaken vooruitlopen. De auteur Karel
ten Haaf (1962), oud-studiegenoot van Ilse Starkenburg, debuteerde in 1992 bij de
bibliofiele uitgeverij Philip Elchers met de bundel Zonder piemel. Voor het
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tweewekelijkse tijdschrift Vera Krant, van het al eerder vermelde Vera, verzorgde
hij in het begin van de jaren negentig de goedgelezen literaire rubriek.
Ikzelf (1966) stam uit de Groninger punk- en kraak-wereld en leerde in 1993 de
voornoemde mensen kennen, via een oude bekende uit de kraakscene: Jeroen
Goulooze. Die in de eerste helft van de jaren negentig het literaire open podium in
het USVA-theater leidde en drijvende kracht was achter het tijdschrift Gratis Literair
Blaadje. Het open podium was van 1993 tot 1995 dé plaats waar jonge Groninger
auteurs elkaar ontmoetten, elkaar zagen en hoorden voordragen en ideeën
uitwisselden.
Soepboer: ‘Het Gratis Literair Blaadje behoort voor mij tot de top tien van
belangrijke momenten in het Groninger literaire leven in de jaren negentig. Het was
een blad waarin iedereen kon publiceren en dat door iedereen gelezen kon worden.’
Het lag gratis bij alle Groninger boekhandels.
Goulooze was zijn tijd echter vooruit: hij borrelde over van ideeën, met name op
het gebied van het Internet, in een tijd waarin dat medium nog in de kinderschoenen
stond, en verloor daardoor langzamerhand het contact met de harde realiteit van
het literaire leven.
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Albertina Soepboer en Tsead Bruinja tijdens een gezamenlijk optreden

Sieger Geertsma tijdens cultuurpresentatie in Grand Theatre Groningen

1995 en verder
Inmiddels waren ook De Dichters uit Epibreren opgericht, in maart 1994. We stortten
ons in eerste instantie op het zoveel mogelijk optreden en in 1995 stonden we voor
het eerst op het Lowlands-festival, met Karel ten Haaf. Vijf (ex)-Groningers auteurs
debuteerden in 1995. Nanne Tepper (1962) schreef Eeuwige jachtvelden, een boek
dat veel media-aandacht kreeg. Edzard Mik publiceerde De Bouwmeester, Pim
Hofstra bracht De leeghwaters uit, Frank Noë De prooi en Tommy Wieringa tenslotte
debuteerde met Dormantique's manco.
In 1995 verschenen ook voor het eerst twee literaire tijdschriften die, in
tegenstelling tot de andere tijdschriften niet alleen op Groningen, maar op het hele
taalgebied gericht waren: Schrijver & Caravan (proza-gericht) en De Rottend Staal
Nieuwsbrief (poëzie-gericht).
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Ook in 1995 opende Muziekcafé Koekkoek haar poorten, een café waar elke
nacht muziekoptredens te zien waren, met eenmaal in de week literaire optredens.
Bij de twee regionale dagbladen werkten bovendien twee jonge journalisten die
open stonden voor de nieuwste literaire ontwikkelingen in Groningen-stad: bij het
Nieuwsblad van het Noorden was dat Bram Hulzebos (1968), en bij het Groninger
Dagblad de al eerder geciteerde Moerman.
Zo zien we hoe in 1995 alle elementen voor een gezond literair klimaat aanwezig
waren: naast gevestigde auteurs waren er veel ‘jonge’ en ambitieuze auteurs, er
waren tijdschriften, er was een serieuze uitgeverij, er waren podia, er bestonden
(en bestaan) de boekhandels Scholtens Wristers en Athena's, die regelmatig lezingen
organiseerden en er was voldoende media-aandacht. Ook traden de ‘nieuwe’
Groninger auteurs door het hele land op.
In 1996 werd tijdens het literatuurfestival Winterschrift de bloemlezing 050
(uitgeverij Contact) gepresenteerd. In deze prozabloemlezing, samengesteld door
Bram Hulzebos en Erik Nieuwenhuis, verhalen van twintig vooral ex-Groninger
auteurs. De bundel had de provocerende ondertitel: ‘Het literaire centrum verplaatst
zich naar het noorden’. Een jaar later volgde de poëziebloemlezing Het Hogere
Noorden (uitgeverij Passage), samengesteld door Van Gogh, Ten Haaf en mij, met
daarin verzen van een veertigtal in de provincie Groningen woonachtige dichters.
Met beide boeken werd definitief duidelijk dat in Groningen echt iets op literair vlak
gaande was.
Voor De Dichters uit Epibreren, Van Gogh, Soepboer en Ohlsen was 1996 een zeer
belangrijk jaar: de laatste drie debuteerden en te Epibreren verving de virtuoze en
professionele muzikant Jan Klug (1971) onze eerste muzikant Martijn Woldring
(1974); bij een optreden met de Amerikaanse auteur Michael Gira maakten we
kennis met de Britse literair agent en oud-diplomaat Derek Woodgate-wat later
uitmondde in veel buitenlandse optredens; via de Vlaamse auteur Didi de Paris
kregen we onze eerste optredens in Vlaanderen, via het Poetry North Festival (mei
1996) leerden wij en Albertina Soepboer Engelse dichters en de vertaler Willem
Groenewegen kennen, waardoor de weg naar optredens in Engeland werd
opengelegd; en er werd op Nederland 1 een televisiedocumentaire uitgezonden
over Tjitse Hofman (1974) en Kasper Peters (1973), beiden mede-oprichters van
De Dichters uit Epibreren. Ook verzorgden we vanaf
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begin 1996 de programmering van het literatuurpodium Nachtspraak in Muziekcafé
Koekkoek. Wekelijks traden daar vooral dichters uit Nederland en Vlaanderen op.
Een van hen was Hagenees Adriaan Bontebal: ‘De eerste maal dat ik acte de
présence in de Koekkoek mocht geven, las ik in het programmakrantje: “Let op, dit
optreden begint om half een”. De waarschuwing kon ik billijken: zo konden mensen
die mijn voordracht wilden meemaken in de loop van de avond alvast wat bijslapen,
want het zou laat worden die nacht. Maar nee. Er werd in het krantje gewaarschuwd,
omdat mijn optreden juist opmerkelijk vroeg zou beginnen. Men kent geen
sluitingstijden in Groningen, normaal begonnen de optredens in de Koekkoek pas
ver na enen!’
De programmering van Nachtspraak werd in de zomer van 1998 overgenomen door
Tsead Bruinja (1974), zelf ook dichter, en Nachtspraak bestond - in het laatste
seizoen niet meer 's nachts maar 's zondagsmiddags - tot het faillissement van
Muziekcafé Koekkoek op 1 juli 2000.
Bruinja, net als Soepboer Friestalig dichter organiseerde in de zomer van 1998
ook het Dichters in de Prinsentuinfestival, een meerdaags festival waarbij zowel
amateurdichters als professionele dichters voordragen.
Zij zijn slechts twee van de Friestalige auteurs die in Groningen wonen en werken.
Soepboer daarover: ‘De Friese auteurs in Groningen komen op de televisie in
Friesland, wat consternatie in het heitelân over de afgedwaalde jeugdige ballingen
in Grins veroorzaakt. De Blauwe Fedde, het enige niet gesubsidieerde moderne
Friese literaire tijdschrift wordt gemaakt en uitgegeven te Groningen.’ Het blad
verschijnt onder redactie van de auteurs Meindert Talma (1968) en Nyk de Vries
(1971). Maar ook oudere Friestalige auteurs als Cornelis van der Wal (1956) en
Pier Boorsma (1944) laten zich vaak op de Groninger podia zien.
Het literatuurfestival Winterschrift beleefde zijn laatste editie in 1999 onder leiding
van de ‘ontregelende’ dichteres Maria van Daalen, die het festival om zeep wist te
helpen en de 40.000 guldens structurele rijkssubsidie voorgoed verspeelde. Gelukkig
zat men niet bij de pakken neer, en werd de eerste (Landelijke) Gedichtendag in
2000 aangegrepen om een nieuw literatuurfestival te organiseren: de 24-uurs
PoëzieMarathon, die op de Gedichtendag 2002 voor de derde maal gehouden wordt.
Ook opende de Schrijversschool een wekelijks literair podium, zodat de continuïteit
van literaire festivals en podia gewaarborgd is gebleven.
Met Bruinja komen we op de nieuwste lichting Groninger dichters: Daniël Dee (1975),
Sieger M. Geertsma (1979) en Petra Else Jekel (1980). Dee en Jekel waren de
eerste ‘officiële huisdichters’ van de Rijksuniversiteit Groningen, van september
2000 tot september 2001, en moesten als zodanig regelmatig een gedicht in opdracht
van de universiteit schrijven. Hoe zien zij het literaire klimaat van Groningen?
Dee: ‘Zeer stimulerend. Er is een harde kern die er voor zorgt dat er goede dingen
gebeuren op het gebied van poëzie en aanverwante zaken. Hier zijn beduidend
minder egotrippers dan in bijvoorbeeld Amsterdam, alwaar sommige dichters
uitsluitend naar hun eigen genialiteit willen luisteren.’
Jekel: ‘Het is een klimaat waarin mensen voor elkaar dingen doen, samenwerken,
zorgen dat er werk is, optredens organiseren en zorgen dat er, ook na het
faillissement van Koekkoek, altijd iets gaande is. Bovendien is er de rijkheid aan
talen van het noorden, met het Fries, Gronings, Drents, Duits en Nederlands, die
allemaal een partij meezingen in het geheel.’
Geertsma: ‘Cultuur staat vooraan in Groningen, dat staat vast. En de poëzie is
daarin geen weggeschoven stiefkindje. In jaren negentig is een vruchtbare bodem
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gelegd voor de toekomst en doorgang van poëzie. Ik denk dat als ik in een andere
stad was begonnen, het veel en veel moeilijker geweest zou zijn om een dergelijke
vorm van expressie te gebruiken. Zeker als “jongere” heb je veel stimulansen en
impulsen nodig en natuurlijk ook kansen. In Groningen heb ik hierover niet te klagen
gehad.’
Tot slot Soepboer: ‘Er is ruimte voor iedereen en er zijn veel mogelijkheden om je
te ontwikkelen als dichter. Het mooiste vind ik hier hoe alles door elkaar loopt: van
beginnend tot gevorderd dichter, van katheder tot performer, van begrijpelijk tot
volslagen onbegrijpelijk, van Fries tot Nederlands: het staat allemaal op hetzelfde
podium. En Groningen is natuurlijk ook de thuisbasis van de Epibode
(www.epibreren.com/rs): dichters gaan professioneel online en zetten andere dichters
ook online. Erg tof allemaal, zou ik zeggen.’

Met dank aan Daniël Dee, Sieger M. Geertsma, Petra Else Jekel, Jacob Moerman,
Anton Scheepstra, Albertina Soepboer en Ilse Starkenburg.
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GD
MW
2001
Geen Daden Maar Woorden 2001, vijfde editie van Passionate's festival
voor de nieuwe letteren, 28 en 29 september 2001 in de Rotterdamse
Schouwburg

Baby Kain*

Mustafa Stitou

Pieter Boskma
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Dimitri Verhulst

Yusef el Halal

Glamorama, interactieve soap door Powerboat*

Literaire styling door Roodkapje
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Scapino Ballet Rotterdam (No Artificial Sweetener, met Mustafa Stitou en E.O.G.)*

Brainpower

J.A. Deelder*

John Buijsman en Wilfried de Jong
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Manon Uphoff

David Boelee, pyromancer
fotografie: Fred Ernst(*) en Ger Driesens
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Ontwikkelautomaat
Floris Paalman
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functionalisme, automatisme, mechanisme
modernisme, als routine;
postmechaniseringsapparatuur
vereiste hoge werkzalen
stationspostkantoor Rotterdam CS
‘met de verplaatsing van de postsortering
naar de rand van de stad,
is het gebouw,
thans zonder bestemming’
voorbij de wederopbouw
doorgeschoten, over de A 16
verbeeld door een lichtend grafisch ontwerp;
alles post
(communicatie - transmissie)
autobanend mechanisch ballet van bewegende ruimten
begrensd door woningbouw met neon
op de flats geschreven
Automatic Holland,
automatisch lekkere koffie
koffie als cluster,
link met cappuccino in Sardinië
link met Amsterdamse suiker-en-melk try-out
(nog niet doordrongen van kaneel, appels en aspartaam)
The Max!
link pepmiddel, somatische energie automatisch
lichtende letters van Majakovski
zijn voorstellende reclame: Het Teken van Zorro
voor de metropool, ongekende recettes, zijn
modernistisch inzicht, gewoon langszij de opstand op de kade
opschietend modernisme in de straat, cool
nog meer tube-licht bakken
de input is fruitontbijt, gefleste hero
heldhaftig nonchalant, viva! soma! weergaloos
of een Zweedsaardige superman voor ontwikkelingshulp
uitwisselbaar, transactie
‘alles van waarde is weerloos’
light Lucebert in licht
in de Blaaknacht zijn de woorden te horen
nachtstad als mortuarium
verdoemd
Brezhnjev betrokken, het idee van de vergeten top-40
van sovjet architectuur der lage landen,
was een teken aan de wand...
van glas: Zamjatin's rolgordijnen als hulling
van geautomatiseerde lekkere seks op
gepast-onwelwillend-blij-zijn
bits en bot, bots; die maniertjes waarop
geen antwoord is, die
echt niet! okay zijn
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gewoon automatisch blij
omdat jij het bent - voor die tijd
heb ik geen moeite mee, tenslotte
herinner ik niet
wat jij herinnerde
heb ik zoveel gezegd, wat
dat jij weet en betoogt
elastische materie, zelfregulerend apparaat
organische bewegende eenheid, zelfdenkend
reagerend op ongeachte input;
huilen, of dat huilen nog mogelijk is
maximum taste, no sugar
(je krijgt me wel zover)
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Blind
Machteld van der Gaag

‘Ik weet nog wel wat ik deed toen ik hoorde dat Di dood was. Ik dacht eerst dat het
om de Queen Mum ging.’
‘Wat deed je dan wel voor verheffends?’
‘Steppen, in de huiskamer, voor de buis.’
Aleida staart wezenloos naar Loek, haar beste vriendin. Ze zitten samen in
Wildschut een ‘koffie verkeerd’-vergiftiging op te lopen. De vroege voorjaarszon
probeert zich een weg te banen door de stoffige ruiten.
‘En over wereldgebeurtenissen gesproken, loopt het nog een beetje tussen jou
en Thomas?’
Loek neemt de laatste slok van haar koffie en slaakt een zucht. ‘Ik heb het
helemaal gehad met hem. Hij doet afstandelijk. Ik snap hem niet. We hebben de
grootste lol samen, hij wil niets liever dan een relatie en kinderen, ik kom angstig
dicht in de buurt van de ideale vrouw, zowel qua maten als qua herseninhoud, de
seks is geweldig...’
‘Vind jij.’
Loek roert recalcitrant in haar zoveelste kopje. ‘Ja! En bespaar me je
Viva-psychologie, ik weet hoe je er over denkt.’
‘Whatever, die relatie bestaat alleen tussen jouw oren. En ik wil je uit die droom
helpen voordat hij jou pijn gaat doen.’
Loek gaat statig verzitten. ‘We hebben vanavond in Inez afgesproken.’
Aleida onthoudt zich wijselijk van commentaar.
Thomas. Het is een lang verhaal. Aleida kent hem vanaf de zandbak. Ze vonden
elkaar op de middelbare school wel leuk, maar door puberale stoerheid hadden ze
de zoen in het fietsenhok nooit gehaald. Nu ze allebei in Amsterdam wonen zien
ze elkaar wat vaker, als je twee etentjes per jaar vaak kunt noemen. De puberale
stoerheid heeft plaatsgemaakt voor vertrouwdheid, waardoor ze als broer en zus
met elkaar omgaan, uit angst om andere gevoelens de kans te geven.
Loek had hem ontmoet op een schoolreünie van Aleida waar ze in een vlaag van
verstandsverbijstering mee naartoe was gegaan. Hij was lang, breed, ondeugend
rossig en had bijna de hele avond met haar gepraat, alsof ze elkaar uit een vorig
leven kenden. Afspraak na afspraak was op die eerste ontmoeting
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gevolgd, maar op een ritueel geknuffel na bleven hun dates altijd steken in een
Platonisch niemandsland. Dit tot groeiend ongenoegen van Loek, die in hem al na
twee minuten de man van haar leven, schuine streep vader van haar kinderen, had
gezien.
Hij voldeed precies aan haar verlanglijstje: betrouwbaar, romantisch, spannend,
erudiet en grappig. Maar blijkbaar totaal seksloos. Na een paar maanden waarin
ze toch ernstig aan haar eigen aantrekkelijkheid ging twijfelen, had ze toch maar
voorzichtig gevraagd of hij misschien van de herenliefde was. Tot haar stomme
verbazing keek hij niet op van die gedachte en ging hij er heel serieus op in. Hij had
het zichzelf ook afgevraagd maar was toch stellig tot de conclusie gekomen dat hij
volkomen hetero was.
Een aantal heren had al de nodige pogingen ondernomen hem van zijn geloof af
te brengen - hij was tenslotte een erkend lekker ding - maar hij had nooit de behoefte
gevoeld om op hun avances in te gaan. Uiteindelijk vroeg Loek of er iets met haar
mis was en waarom hij niet eens met haar wilde zoenen.
Daar keek hij wel van op. Hij had haar meer als een maatje gezien en wilde hun
vriendschap, die hij hoog had, niet op het spel zetten voor een wip. Een paar
maanden hield hij dat nog vol, tot ze een lang weekend samen in New York
verbleven. In de Lotus Lounge waren ze al flink aangeschoten aan het zoenen
geslagen, en tot half acht 's ochtends hadden ze in de hotelkamer de nodige
condooms erdoorheen gejaagd.
Loek had de volgende dag, ondanks een kater van epische proporties, met een
triomfantelijke grijns rondgelopen. Eenmaal terug in Nederland had dit scenario zich
een paar keer herhaald, waarbij Loek zich net als in het liedje van Macy Gray een
ware pornosuperster voelde, zonder ook maar iets te hoeven faken, en Thomas
steeds minder spontaan tot actie overging en zelfs een paar keer ronduit dienst
weigerde.
...
‘Ik ben dus niet verliefd.’
Ze kan hier weinig op terugzeggen. Daar zit ze dan. Eenenveertig jaar oud, uiterlijk
van tweeëndertig, topbaan in het popconcertencircuit, appartement op A-locatie in
Amsterdam met bijbehorende felbegeerde parkeervergunning,
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trouwe vrienden, liefdevolle familie en alles onder controle behalve de gevoelens
voor de man van wie ze had gehoopt dat hij ooit haar wederhelft zou worden.
Thomas houdt haar hand vast en ontwijkt haar blik. Loek wil hier geen tijd aan
verspillen. Een scène trappen is ook geen optie aangezien ze nog steeds aan hun
‘bijzondere’ erkertafeltje zitten.
En bijzonder is het, zoals altijd. Dat heeft zij weer, op zich happy met de gang
van zaken, een man voor een à twee keer in de week, kwaliteitsseks, eigen vrienden,
sporten, veel bellen, weekendjes weg, elkaar steunen bij verplichte nummers als
recepties, huwelijken en bedrijfsfeestjes... en nu komt hij hiermee.
‘Als ik het goed begrijp, ben ik de meest bijzondere vrouw die je de afgelopen
jaren hebt ontmoet. Je hebt het hartstikke leuk met mij, wilt me ook niet kwijt, maar
wel een andere omgangsvorm omdat je niet verliefd op me bent.’
Ze heeft haar hand inmiddels teruggetrokken en probeert zin te maken voor de
ongetwijfeld heerlijke kreeft en truffelravioli die voor haar staat.
Thomas haalt zijn schouders op. ‘Het spijt me werkelijk. Ik vind je echt top...’
Ze wuift hem tot stilte. ‘Oké, oké, skip de intro, dat stuk kennen we al.’
‘Alles klopt, mijn vrienden verklaren me ook voor gek dat ik niet hoteldebotel van
je ben, maar het lukt gewoon niet, ik heb het echt geprobeerd.’ Hij pauzeert even.
‘Ik wil mezelf verliezen in een vrouw. En bij jou weet ik altijd de weg.’
Ondanks zichzelf moet Loek hier enorm om lachen. ‘Ben ik nog ergens goed
voor!’
‘Zo bedoel ik het niet.’
‘Dat weet ik ook wel, ik waardeer je oprechtheid én ik vind het zwaar kut, maar
gevoelens kun je niet forceren. Het is wel goed zo.’
Het is natuurlijk helemaal niet goed, maar ze zal hem haar tranen in deze openbare
gelegenheid besparen. Eenmaal thuis barst ze wel in huilen uit en vloekt ze haar
hele etage op A-locatie bij elkaar. Vooral van dat verliefdheids-verhaal wordt ze
giftig. Haar eigen ervaring staat er namelijk haaks tegenover. Haar verliefdheden,
haar passievolle, calorieverzengende, allesomvattende relaties hebben haar alleen
maar ellende gebracht. Ze weet als geen ander hoe het voelt om zich in een ander
te verliezen. Zij is namelijk al ettelijke keren de weg helemaal kwijtgeraakt. Zo erg
dat ze er regelmatig hevig gewichtsverlies, zware depressies, een ego van nul en
de adressen van diverse therapeuten aan heeft overgehouden.
De ogen nog dik van de opgedroogde tranen probeert ze door de telefoon een
graantje medelijden te krijgen van Aleida. Het wil echter niet zo vlotten.
‘Ik kan niet zeggen dat ik verbaasd ben. Iedereen zag het, alleen jij was blind.’
‘Waarom was de seks dan zo goed? Waarom deed 'ie dan zo aardig? Hij belde
altijd, hij verdient een Oscar voor de rol van steun en toeverlaat!’
‘Het is nou eenmaal een leuke vent. Maar niet jouw vent. Klaar, afknijpen, next.’
Fijn zo'n beste vriendin.
‘Maakt niet uit. Ik heb er wat op bedacht.’
Aleida weet niet of ze het wil horen. Als ze een uur later aan de koffieverkeerd
zitten in Wildschut heeft ze geen keus. Loek komt verdacht berekenend over. Ze
praat over Thomas alsof hij een bedrijfsplan is.
‘Kijk. Ik ben eenenveertig, de tijd begint te dringen. Ik kan natuurlijk bij een
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of andere spermabank met mijn benen wijd, maar liever - als het dan toch alleen
moet - krijg ik een kind van mijn allerbeste vriend...’
Aleida kijkt Loek vol ongeloof aan. ‘Ik hoop dat je dit niet meent.’
Loek glimlacht sluw en gaat rustig door. ‘Tuurlijk meen ik het. Het is geniaal. Ik
heb een paar keer per maand topseks met de heerlijkste man die ik ken, hij denkt
dat het voor een goed doel is, iedereen gelukkig!’
‘Ik weet dat Thomas altijd al kinderen wilde, maar ik heb jou nog nooit over een
baby gehoord.’
Loek schatert het uit. ‘Je denkt toch niet dat ik echt een kind wil? Ben je gek! Ik
ga lekker aan de pil! Ik zie me al, op tournee met de zoveelste band uit Amerika en
dan met zo'n poepdoos onder de arm? Schei toch uit, dat is niets voor mij!’
Aleida kijkt steeds somberder. ‘Maar daar ga je hem met je uitzonderlijke
acteertalent natuurlijk wel volledig van overtuigen.’ Ze schudt minachtend haar
hoofd. ‘Ik weet niet of je het door hebt, maar je bent dus erg fout bezig!’
Loek schrikt van de heftige reactie. ‘Een van de verworvenheden van onze
wegwerpgeneratie is dat we als vrouwen ook machogedrag mogen vertonen. Ik ben
genoeg gebruikt door mannen, ik zie het als een soort revanche.’
‘Ik denk niet dat Germaine Greer zou juichen bij het idee. Ik gun je alle seks van
de wereld, maar ik kan het niet aanzien dat je zo'n oprecht iemand als Thomas
misbruikt voor je eigen geiligheid! Hij is altijd eerlijk tegen je geweest. Je bent
gestoord!’
‘En volgens mij ben jij jaloers!’
‘Oh, please!’
Met luid geschuif van haar stoel staat Aleida op en loopt verontwaardigd het café
uit. Loek blijft ogenschijnlijk ongeroerd achter, haalt haar schouders op en toetst
het nummer van Thomas in op haar mobiele telefoon.
‘Tuurlijk gaat het, ben geen watje! Maar ik wil wel graag iets met je bespreken,
iets belangrijks. Kun je vanavond bij me langskomen?’
Die avond zit Thomas ongemakkelijk op de bank. Hij kan nauwelijks geloven wat
hij hoort.
‘Ik zit dus niet aan een doe-het-zelf KI-tje te denken, want dat vind ik zo kil. Als
het al op deze manier moet, een kind alleen, wil ik dat het uit een soort liefde wordt
geboren, of minstens genegenheid. En aangezien de seks niet echt onaangenaam
was... het zal maar een paar keer per maand hoeven, misschien ben ik wel meteen
zwanger.’
Overrompeld door de vraag, maar overtuigd door de geloofwaardigheid van haar
betoog en gedreven door zijn eigen kinderwens, belooft hij er serieus over na te
denken. Twee eisprongen later is hij zover. De volgende dag kan Loek het niet laten
om het Aleida onder de neus te wrijven.
‘Het was geweldig. Volgens mij had hij er ook wel lol in. En terecht. Waar vindt
een man tenslotte nog zulke zorgeloze seks?’
‘Ten eerste wil ik het allemaal niet weten en ten tweede is het voor hem verre van
zorgeloos: hij verkeert in de veronderstelling dat hij met jullie nageslacht bezig is.
Ik kan echt niet geloven dat je het zover hebt laten komen!’
Machteloos hangt Aleida op. Aan de ene kant wil ze haar beste vriendin niet
verraden, maar aan de andere kant kan ze niet geloven dat Thomas niet door de
hele farce heen prikt en er ook nog in mee gaat. Na een paar pijnlijke gesprekken
en heftige woordenwisselingen over de telefoon is er meer dan een half jaar
radiostilte.
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...
Thomas is de eerste die belt. Hij is helemaal in paniek. ‘Leida, ik ben in het AMC,
Loek heeft een ongeluk gehad, ze wordt nu geopereerd.’
Zonder te aarzelen springt Aleida in een taxi. Als ze aankomt treft ze een radeloze
Thomas aan, een koud bekertje koffie nog in de hand. ‘Wat is er gebeurd?’
‘Ze ging even kijken bij het opbouwen in Paradiso en toen is er een lamp op haar
hoofd gevallen. Het ziet er niet goed uit.’
Alsof de lucht plotseling uit haar longen is geslagen grijpt Aleida haar
astmamedicijn. Na een geruststellende inhalatie kruipt ze sprakeloos tegen Thomas
aan. Als een paar uur later een chirurg op hen af komt lopen, zitten ze nog precies
zo. Hij blijft voor hen staan en slikt. ‘Het spijt me. We hebben alles geprobeerd.
Gecondoleerd, ook met de baby.’
Voordat Thomas een woord heeft kunnen uitbrengen ligt de maaginhoud van
Aleida over de operatiesloffen van de chirurg. Terwijl de chirurg bedachtzaam
achteruit stapt probeert hij zijn uitspraak enigszins te relativeren. ‘Ze was pas in de
zesde week. Misschien wist ze het zelf nog niet eens. Het spijt me werkelijk. Neemt
u mij niet kwalijk, ik moet weer verder.’
Als Aleida even later naar haar natte gezicht in de spiegel staat te staren, schieten
de gedachten als pijlen door haar hoofd. Loeks ouders bellen. Hoe vertel je zoiets?
Zeggen dat ze zwanger was? Juist niet? Wat wilde Loek? Crematie? Begrafenis?
Zo vaak over gehad en nu blanco? En dan waar? En hoe? Kan ze nog opgebaard
worden? En zwanger? Godverdomme. Zwanger? Hoe kan dat nou? Pil vergeten?
Had ze zich toch bedacht? Zou Thomas dit weten? Wat weet Thomas eigenlijk?
Het wordt haar teveel. Een half jaar geen woord en nu dit. Huilend zakt ze langs de
wasbak op de grond en maakt zich klein.
De maanden erna gaan in een roes voorbij. Een paar keer raakt ze in de verleiding
om Thomas alles te vertellen. Maar ze houdt haar mond. Niemand schiet er iets
mee op.
Ze spreken steeds vaker af. In het begin praten ze eigenlijk alleen maar over
Loek. Maar gaandeweg maakt de troost plaats voor een hernieuwde kennismaking.
Het gaat zo vanzelfsprekend dat ze tamelijk snel besluiten samen verder te gaan.
Regelmatig zit Aleida bij Loeks graf te mijmeren, alsof ze nog een antwoord van
haar vriendin verwacht. De eindeloze gesprekken over hun oppervlakkige status
steken elke keer weer de kop op. Wegwerpgeneratie. Loek en haar ongeboren kind.
Twee weg voor de prijs van een. Het maakt nu niet meer uit of ze de val van de
muur heeft meegemaakt, een oorlog heeft overleefd of het vaccin tegen aids zou
hebben uitgevonden. Weg is weg. En degene die achterblijft belandt in de hel zoals
Brel ooit zong.
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Vanuit de lucht
De eerste generatie dichters van de eenentwintigste eeuw

Caravanman
Waarnaartoe? Rechtdoor en we reden
rechtdoor. Ik bleef mijn eigen huis
en de turende man aan het stuur
vervolgde zijn weg met de woorden
rechtdoor en rechtdoor langs dezelfde velden
dezelfde borden met andere namen
alsof de volgende afslag verschilt
van de afslag ervoor en ervoor, maar
alles moet een naam hebben dus
we rijden rechtdoor en het maakt niet uit
iedere bocht brengt dezelfde buren
iedere file dezelfde sleur
niet dat het went maar je leert ze ontwijken
want voor je het weet sta je vast als een deur
en wat heb je eraan als het
stil blijft staan als je het hebt
verlaten, mijn huis bleef steeds
verdwalen. Waarnaartoe? En het
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maakt niet uit. Rechtdoor.

Thomas Möhlmann

Stephan
hij heeft een huis
met witte muren en een tafel
limonade en reformbiscuit
een blik waar koek op staat
zolang elkaar ongezien gelaten
herhalen wij de Nepal-reeks
bladeren door het zorgvuldig
in elkaar gezette album tot
de zinnen over nu en pas geleden
Dat het goed is, dat
het eerder anders was, dat klopt
geen asbak dus
we roken buiten
en praten door
bij wijze van herhaling
ik zie zijn vrouw
en dat ze in de kamer
aan onze lege glazen ruikt
Dat het anders was, dat klopt

Kasper Peters

Passionate. Jaargang 8

49

De laatste dagen van een model
Naakt loopt ze door het huis
met de houten vloer.
Ze vindt zichzelf niet fotogeniek.
In het lekkende strandhuis zonder spiegels.
In het leeglopende bad ontdekte ze
een verdronken spin, zijn poten rillend van de dood.
Ze weet niet precies hoe ze haar lichaam
zichtbaar maken moet als ze terugkeert
naar de slaapkamer,
naar het onbeslapen bed.
Er bestaan verhalen die waar zijn
zodra ze worden verteld - ze is klaar
en verder zijn er geen geluiden
die dichterbij willen komen.

Alfred Schaffer
Een groot nadeel van er nog niet zijn
je kunt ook nog niet kwijtgeraakt
nog niet verdwalen in een bos
dat toch te klein is voor verdwalen,
in jezelf of in een ander, teruggevonden.
Niet bij alle seringen stilstaan om eraan te ruiken
niet staren naar een laatje pennen en denken
waarom staar ik naar een laatje pennen?
Naar iets anders kijken! Naar de spiegel rennen.
Je kunt ook nog geen zusjes hebben en ook geen broertje
en ook geen broer en ook geen honderd moeders hebben
en niet die vader van je, niet die vrienden.
Je kunt nog nergens blijven, niet van iemand dromen
en ook niet dromen van jezelf als je er nog niet bent.
Je zou het verschil niet weten tussen maandagmorgen
en donderdagavond. Als je er bent kun je een kraan
horen druppen op vrijdag terwijl je in geluiden ligt
van trein en straat en ademen.

Tjitske Jansen
Bovenstaande gedichten zijn afkomstig uit Vanuit de luchtde eerste generatie dichters
van de eenentwintigste eeuw, samengesteld en ingeleid door Daniël Dee. Uitgeverij
Passage, ISBN 90 5452 087 6. Verschijnt november 2001. Zie ook p 50-51.
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Ten slotte Interview met Daniel Dee
Erik Brus
Tot en met de jaren zestig verschenen ze regelmatig: bloemlezingen waarin een
nieuwe generatie Nederlandstalige dichters wordt voorgesteld. In de afgelopen
decennia is dat gebruik nogal in het slop geraakt. Dit najaar verschijnt echter Vanuit
de lucht, de eerste generatie dichters van de eenentwintigste eeuw. Programmatische
doelstellingen heeft samensteller Daniël Dee niet met Vanuit de lucht. Hij wil vooral
de traditie van poëzie-bloemlezingen nieuw leven helpen inblazen.
Daniël Dee (1975) was de eerste huisdichter van de Groninger universiteit, waar hij
Nederlandse taal- en letterkunde studeert. Hij publiceerde zijn gedichten in diverse
tijdschriften en treedt veelvuldig op. Daarnaast is hij redacteur van literair tijdschrift
Krakatau. Door zijn activiteiten als dichter en redacteur signaleerde hij de opkomst
van een nieuwe generatie dichters wier werk aandacht verdient.
Dee vatte het idee op een bloemlezing samen te stellen met de beste
Nederlandstalige dichters geboren na 1970. Uitgeverij Passage te Groningen
reageerde enthousiast op zijn voorstel, en hij kon aan het werk. Dee: ‘Ik heb alleen
geselecteerd op literaire kwaliteit, waarbij ik er vooral naar gekeken heb of een
dichter een eigen stem heeft ontwikkeld. Ik heb dichters gevraagd werk op te sturen,
en tijdschriften en uitgevers om tips gevraagd. Op die manier kreeg ik veel materiaal
binnen. Bij het selecteren heb ik advies gekregen van Hilde Meeus en Wiedeke
Piël, die ook allebei Nederlandse letterkunde studeren in Groningen. Uiteindelijk
zijn de meeste geselecteerden vertegenwoordigd met drie gedichten die min of
meer typerend zijn voor hun werk.’

Papier en podium
Uitgeverij Passage schrijft in haar najaarsbrochure over Vanuit de lucht: ‘Er waait
een jonge wind door de poëzie. Met name op podia, maar ook in verschillende
tijdschriften en lokale bloemlezingen blijkt dat poëzie leeft onder de jonge generatie.’
De belangstelling van jongeren voor poëzie is inderdaad opmerkelijk, maar deze
beperkt zich voornamelijk tot de voordracht van poëzie. Overal in het land worden
literaire podia georganiseerd, die vaak druk bezocht worden. Poëzie op papier echter
wordt nog altijd weinig verkocht; de oplage van de meeste dichtbundels overstijgt
de enkele honderden niet.
Dee: ‘Poëzie heeft nog steeds het stempel moeilijk en zwaarmoedig te zijn. Ik
beschouw het een beetje als een missie om duidelijk te maken dat poëzie heel vitaal
en toegankelijk kan zijn. Veel mensen hebben een soort drempelvrees, men moet
eraan geroken hebben. Als men een dichter heeft zien optreden is de stap toch wat
makkelijker gezet om diens werk te gaan lezen. Ik hoop dat Vanuit de lucht ook een
dergelijke nieuwsgierigheid kan opwekken.’
‘Het is sowieso goed dat er tegenwoordig zoveel dichters op het podium te zien
zijn. Ik zie het als back to basic, teruggrijpen op de orale tradities van de
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poëzie. De tijd is voorbij dat de dichter louter vanuit zijn zolderkamer werkt. De
maatschappij is veranderd en daar moet je in meegaan. Er zijn zoveel manieren
om jezelf te presenteren, het voordragen van je werk hoort daarbij. Natuurlijk zal
Vanuit de lucht ook het land ingaan. We hebben plannen om in de grote steden
dichters uit de bloemlezing te laten voordragen, aangevuld met plaatselijke dichters.’

Ieder voor zich
Het is bijna onvermijdelijk dat Vanuit de lucht vergeleken zal worden met Ruben
van Goghs Sprong naar de sterren (1999), de enige andere bloemlezing met jonge
dichters die de laatste jaren is verschenen. Van Gogh bundelde de laatste generatie
dichters van de twintigste eeuw en waagde zich aan een inhoudelijke definiëring
van hun werk. Van Gogh sprak van ‘gebeurende’, snelle poëzie die beïnvloed is
door de film- en clipcultuur.
In zijn inleiding stelt Dee uitdrukkelijk dat Vanuit de lucht, in tegenstelling tot
Sprong naar de sterren, niet programmatisch van aard is. Doelstelling is slechts ‘de
stand van zaken op poëtisch gebied weer te geven’. Dee: ‘Ik geloof niet dat er
belangwekkende stromingen of programma's zijn in de huidige poëzie, maar er zijn
wel degelijk groepjes dichters. Het is me opgevallen dat er in bepaalde gebieden,
en niet alleen in grote steden als Amsterdam en Groningen, concentraties van
dichters zijn. Blijkbaar zoekt men elkaar op en werkt het stimulerend om vakgenoten
om je heen te hebben. Soms treden dichters uit een bepaalde regio ook samen op.’
‘Maar dat betekent nog niet dat er inhoudelijke overeenkomsten zijn. Alles kan
tegenwoordig in de poëzie, en daardoor is het meer ieder voor zich. Allerlei
subculturen lopen door elkaar heen. Er is niet meer één overheersend iets waartegen
je je af kunt zetten, zoals indertijd de Vijftigers deden tegen het bedompte Nederland
van na de oorlog. Natuurlijk worden er wel inhoudelijke discussies gevoerd, zoals
onlangs nog gebeurde over de vermeende tegenstelling tussen podiumdichters en
dichters op papier. Maar vaak komen die discussies voort uit egotripperij. Ze leiden
ook meestal nergens toe.’
‘Ruben van Gogh heeft toch geprobeerd een gemeenschappelijk kenmerk te
vinden bij een aantal nieuwe dichters, maar het is niet goed gelukt. Het was te
geforceerd. Verschillende dichters in zijn bloemlezing hebben later ook afstand
genomen van het programma waaronder ze geschaard waren. Ze wisten aanvankelijk
niet eens dat Van Gogh dat doen zou. Ik denk dat zo'n programma gewoon niet erg
in deze tijd past. Toch zie ik Vanuit de lucht wel als een opvolger van Sprong naar
de sterren, de titel die ik heb gekozen verwijst er ook naar. Ruben van Gogh heeft
een traditie, het bloemlezen van jonge dichters, weer opgepakt. Met Vanuit de lucht
probeer ik die ontwikkeling voort te zetten.’
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Oude nummers
Oude nummers van Passionate kunt u bestellen bij Stichting Passionate, telefoon
010 276 26 26. Prijs per nummer ƒ13,40 (incl. verzendkosten). Hieronder informatie
over de drie meest recente nummers, informatie over oudere nummers op
bovenstaand telefoonnummer.
jaargang 08 | nummer 03 | mei/juni 2001

Poëzie van Mustafa Stitou en Henning Jonathan Pieterse, Ed van Eeden over
tournee van Herman Brusselmans, interview met A. Moonen, strip van Maaike
Hartjes, Christian Jongeneel over film Memento, Walter van den Berg, Yusef el
Halal, Mathijs Deen, Daniël Dee en Hilde Meeus.
jaargang 08 | nummer 04 | juli/augustus 2001

Dossier Moderne Geschiedenis: waar zijn de chroniqueurs van onze tijd? Met Rob
van Erkelens over tijdgeest in de jongste Ned. literatuur, Ronald Ohlsen interviewt
Arjan Witte, Jaap Scholten en Serge van Duijnhoven, Erik Brus over non-fictie
romans, en bijdragen van Manon Uphoff, Peter de Wit, Steven Verhelst, Arnold
Jansen op de Haar en Tommy Wieringa.
jaargang 08 | nummer 05 | september/oktober 2001
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Geen Daden Maar Woorden 2001: Ruben van Gogh over poëzie op het podium,
Rob Schouten over Menno Wigman, en bijdragen van Esther Gerritsen, Dimitri
Verhulst en Pieter Boskma. Verder Jack Nouws, Jan de Bas en Yorgos Dalman
over Michael Doduk de Wit.

Aanbieding
voor 28 gulden tot 1 september 2002
Abonneer u nu op Passionate en zend onderstaande abonneerstrook naar: Stichting
Passionate, Postbus 25264, 3001 HG, Rotterdam
naam __________
straat __________
postcode/plaats __________
handtekening __________

Verkooppunten
Amsterdam
Boekhandel Athenaeum / Spui 14-16
Boekhandel Perdu / Kloveniersburgwal 86
Scheltema, Holkema Vermeulen / Koningsplein 20
Delft
De Boekelier /Wijnhaven 9
Den Bosch
Boekhandel Adr. Heinen / Kerkstraat 27
Den Haag
Buddenbrooks boekhandel, Noordeinde 111
Eindhoven
Piere Wristers / Beemdstraat 2
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
De Oplichterij /Witte de Withstraat 48b
Voorheen Van Gennep / Oude Binnenweg 131b
Schiedam
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Boekhandel J.S. van Leeuwen / Broersvest 85
Utrecht
Literaire Boekhandel Lijnmarkt / Lijnmarkt 17
BELGIË
Antwerpen
International Magazine Store / Meir 125
International Magazine Store / Melkmarkt 17
Leuven
International Magazine Store / Diestsestraat 115
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Over de medewerkers
Arnoud van Adrichem (1978) is student Nederlands aan de Universiteit Leiden.
Met de gedichten in dit nummer maakt hij zijn literaire debuut.
Mathijs Deen (1962) werkte voor landelijke en regionale televisie. Met cameraman
Arno Cupedo produceerde hij een serie beeldcolumns waarin schrijvers en dichters
uit Groningen experimenteerden met woord en beeld. Hij publiceerde twee romans
(Moeder Doen en Onverrichter zake), twee columnbundels (Zo meteen werken en
Dromen worden waar) en een verhalenbundel (Drie dagen wenen voor twee
personen). Deen geeft tegenwoordig schrijfles aan rijksambtenaren.
Bart FM Droog (1966) is als dichter, uitgever en organisator een van de drijvende
krachten van literair Groningen. Hij is mede-oprichter van het befaamde collectief
Dichters uit Epibreren, en de uitgever van Rottend Staal Publicaties. Meer informatie:
www.epibreren.com.
Machteld van der Gaag (1963) is freelance copywriter en journaliste. Ze groeide
op in Frankrijk en Engeland, en woont en werkt nu in Amsterdam. In 2000 verscheen
bij Archipel haar eerste roman, Overstekende Margarita's, die ze in Texas schreef.
Momenteel werkt ze aan een tweede boek.
Ingmar Heytze (1970) is dichter, journalist en cultureel organisator. Hij publiceerde
drie succesvolle dichtbundels die onlangs zijn verzameld in Alle goeds. Voor
Passionate's festival Geen Daden Maar Woorden 2000 maakte journaliste Yvette
Benningshof een filmportret van Heytze: Sta op en wankel.
ML Lee (1970) is het pseudoniem van de auteur die in 1999 debuteerde met de
korte roman Het boek Estee bij uitgeverij Podium. Momenteel werkt hij aan een
vervolg. Hij is ex-filosofiestudent en ex-vecht-kampioen.
Floris Paalman (1975) studeerde culturele antropologie aan de Universiteit van
Amsterdam en audiovisuele vormgeving (VAV) aan de Rietveld Academie. In
Rotterdam volgde hij de voortgezette opleiding autonome beeldende kunst aan het
Piet Zwart Instituut. Hij werkt als filmmaker en (scenario)schrijver.
Michael Persson (1971) meldde zich tijdens de oorlog in Bosnië als vrijwilliger bij
de Bosnische ambassade maar werd afgewezen omdat hij niet over de juiste
diploma's beschikte. Zocht zijn toevlucht in de journalistiek. Doet bij vlagen nog aan
verbaal engagement.
Barbara Stok (1970) maakt stripverhalen over haar eigen leven. Ze 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. Momenteel werkt
ze aan haar volgende boek, een lang stripverhaal waarin ze zelf weer de hoofdrol
speelt. Daarnaast maakt ze een maandelijkse strippagina voor het tijdschrift One.
Kees Versteeg (1959) is de vaste aforist van Passionate. Daarnaast hij is actief op
internetforums zoals Weerwoord www.weerwoord.nu en Maghreb-online
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www.maghreb-online.com en Polinco www.polinco.net. Ook schrijft hij regelmatig
een dagboek voor het Rotterdam 2001-project www.rotterdamsdagboek.nl.
Koen-Machiel van de Wetering (1974) studeerde in 2000 af als cultuurhistoricus
aan de Universiteit Utrecht. Hij is tekstschrijver voor tekstbureau LinQua in Zeist.
Daarnaast is hij redactielid van literair tijdschrift LAVA uit Utrecht. Hij publiceerde
in o.a. LAVA, Fluisterend en De Brakke Hond.
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