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In den beginne
Richard Dekker
(...)
cheap cheap cheap
Cheap
etc.

(vrij naar Jan Hanlo)
Het schijnt bij wet verboden te zijn, maar § doet het toch. De afgelopen vijf jaar
hebben we niets aan onze prijzen veranderd: al die tijd waren we voor een lullig
tientje (€4,55) te koop bij de boekenboer. De halfjaar, jaar- en vele
voordeelabonnementen waren al helemaal voor de geef.
§'s oprichter Giel van Strien vertelde mij ooit dat het bijna de hele eerste jaargang
geduurd had alvorens iemand - een lokale journalist tijdens een interview - hem
erop wees dat de verkoopprijs van het blad helemaal nergens, op de omslag of
waar dan ook, vermeld stond. Maar dat was nog in The Copyshop Years, § verschijnt
nu al vijf jaar keurig gecoiffeerd in kleurendruk.
Ja, u hebt jarenlang kunnen profiteren van een inventief financieel beleid bij
Passionate. Allereerst hielden we met ons beschamende gebedel de
schrijvershonoraria zo laag mogelijk. En iedere keer hetzelfde toneelstukje opvoeren
en je lege zakken aan een schrijver tonen is geen lolletje hoor - zo leuk is het niet
om redacteur van § te zijn, maar ja, we deden het voor u. En door de inzet van
alternatieve financiële bronnen hoefden we onze productiekosten niet helemaal op
u af te wentelen. Want zelfs u, teerhartige letterenliefhebber, stelt grenzen aan de
hoeveelheid euro's die u maandelijks aan literatuur wil spenderen.
En het is heel stiekem gegaan, maar het afgelopen jaar zijn boeken gemiddeld
zo'n tien procent duurder geworden. Voor een slechtgelijmde dichtbundel van amper
vijftig bladzijden rekenen ze u tegenwoordig al zo'n €18,-. Voor de doorsneeroman
(en van Nederlandse bodem zijn die zelden langer dan 180 bladzijden) bent u zelfs
nog meer kwijt.
Een hogere verkoopprijs betekent een hogere royaltyvergoeding voor de auteur.
Die royalty's zijn namelijk gebaseerd op een percentage van de verkoopprijs. Je
zou denken dat die schrijvers stil zitten te genieten van die ruim 10% loonsverhoging
die ze er in een tijdspanne van één jaar bij hebben gekregen. Mis. De zogeheten
succesauteurs willen hogere royaltypercentages voor hun bestsellers. De uitgever
heeft na 50.000 exemplaren onderhand wel genoeg verdiend aan één boek. Daarna
is het tijd voor de schrijver om te cashen. Omdat Geert Mak zo goed als de eerste
was die zijn flessenlikker in de geldpot stak, staat die club schrijvende en schrapende
euroshoppers nu bekend onder de naam ‘Groep Mak’. Feitelijk had die groep net
zo goed de ‘Groep Giphart’ kunnen heten, maar die naam was al vergeven sinds
Ronald Giphart in 2000 in de Volkskrant een appèl voor meer aandacht etc. voor
de schande van Srebrenica had gehouden. Veertig schrijvers hadden die brief toen
medeondertekend. Om nu weer met een ‘Groep Giphart’ te komen zou te verwarrend
zijn. Al wil ik niet
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beweren dat een schrijver die opkomt voor de gerechtigheid van een ander daarna
per definitie nooit meer mag opkomen voor eigen gewin. Dat zou wel heel goedkoop
zijn.
En u uw goeie geld maar aan die schrijvers uitgeven. Of aan dure literaire
tijdschriften. Want waar wij de voorbije vijf jaar maar tien gulden kostten, durven de
meeste literaire bladen tien euro te vragen. Of meer. Alsof literatuur gelijk drugs of
sigaretten is en u, teerhartige etc. er iedere prijs voor wil betalen.
Dus nu het literaire leven almaar duurder wordt, komt ook bij § een einde aan vijf
jaar prijsstabilisatie. Eigenlijk mogen de prijzen van een half jaar vóór tot een half
jaar ná de invoering van de euro niet worden aangepast, maar met ingang van dit
nummer hebben we onze prijzen drastisch verlaagd. Losse nummers kosten geen
€4,55 maar €3,99. Een halfjaarabonnement hebt u nu al voor €11,-, een
jaarabonnement voor €20,-. En dan zijn er nog de vele voordeelabonnementen,
alles om u niet nog verder op kosten te jagen nu schrijvers en uitgevers het meer
dan ooit op uw door de recessie reeds geslonken of nog te slinken budget hebben
voorzien. Als iedereen zo nodig duurder wil worden, worden wij toch gewoon
goedkoper.
Zo'n tien jaar geleden voerde Fa campagne met de leus ‘Goedkoper kan het niet’.
Op posters en in tv-spots poseerde dezelfde prettig maar niet overdreven uitbundig
getiete blondine in een tropisch, fluorescerend groen getint decor. Ik weet nog hoe
ik mij als kersverse communicatiestudent bij de bushalte langdurig in deze poster
verdiepte en toen bedacht wat een eerlijke reclame dit eigenlijk was: goedkoper kon
inderdaad niet. Ik was op slag Fa-fan voor het leven. Bovendien, het was in die tijd
aan Fa te danken dat we nog eens tieten op tv kregen. De VPRO voelde zich allang
niet meer geroepen en RTL5of SBS hadden we nog niet. Het beste van VPRO en
RTL5/SBS, daaruit is Passionate opgebouwd als het aan mij ligt.
Wat krijgt u deze keer voor uw vier euro. Drie Utrechters die voor u het vieze werk
opknappen: opdat u, teerhartige etc. dat niet meer hoeft te doen heeft Jack Nouws
zich voor u verdiept in de wereld van soap en romantische lectuur; Robert Dorsman
is voor veldonderzoek afgedaald in het afvoerputje van Rob Schouten, dichter van
S & M (seks en morsigheid), die in zijn gedichten gastvrij kerkasiel verleent aan
prut, schilfers, dooie haren; Vrouwkje Tuinman heeft vele uren slechte voorbeelden
van beeld- en taalcombinaties uitgezeten om voor u net die paar hoopvolle geslaagde
experimenten toe te lichten die het allemaal de moeite waard maken. Voor diezelfde
vier euro, omdat u er op eigen gelegenheid toch niet heenreist, dicht Pieter Boskma
u naar NewYork. En dan draaft ook nog ons literaire Jong Oranje voor u op: Thomas
Blondeau, Marije Zomerdijk, Christina Vreeswijk en (inclusief exclusief interview)
Alex Boogers aka (almost known as) M.L. Lee.
En als klap op de vuurpijl is de redactie van § ook nog eens uitgebreid. Vanaf dit
nummer speelt Said El Haji de act van de lege zakken mee. En ook hij kost u geen
cent extra. Nee, goedkoper kan echt niet.
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Rob Schouten
Vijf natuurtaferelen
I.
En als het beelden spookt
de schedel galmt van woorden
kijk rustig in de etalage
en steek met krachtige lenige slag
je in dat prima pak, die hoer!
Geheimen interesseert geen mens
maar wie weet als het niet regent
trek je je toekomstige vrouw aan
ook net ontsnapt aan de geboorte
en echt wild van krijtstreep/leer.

II.
Je tepels voelen heerlijk aan
maar wat op mij valt aan te merken
is dat ik niet op tijd huil
het gepaste slakkenspoor vertoon
maar eerder seksgericht gedrag
dat pijn doet.
Maar ik moet het doen,
de man met eigenschappen.
En lekker dat het is!

III.
Vrouwen met krachtige borsten
en kapiteins of piloten,
zo moet het zijn in berg en dal.
Maar op een keer is broos en bleek
er tussendoor geglipt de kamergeleerde,
scholasticus domesticus,
die vindt van niet. Vandaar
het woekeren der kreupelen en junks,
vervallen fallussen, brildragers
en, geef toe, schrijvers dezer.
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IV.
Is een cheetah een lekker wijf
of de Mondscheinsonate balts?
Die vraag drijft ons het kooitje in
de vlakte op die nog meer vragen braakt:
merkten de leeuwen middeleeuwen
en klassenstrijd? Hoe ben je wrattenzwijn?
Het lijkt me een kwestie van waarnemen
en repeteren, niet van plaats verwisselen.
Zet vooral de grootste borrelglazen op
of steek je snuit maar in een passagier
en laat hem thuis aan je verwanten zien.

V.
Eugenie wenst dat iemand haar begrijpt
als ze een mop vertelt en niemand lacht.
Of is ze alleen op de wereld?
Zijn Freud en Nietzsche dood?
Dan maar hard en overdreven gieren
wanneer de quizmaster iets vraagt
over wat de Bonobo-aap zou doen.
O soort, o lot, o onbedreigd!
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Robert Dorsman
Als je neukt ben je nooit allen - over de poëzie van Rob Schouten
Rob Schouten (1954) blijft verbazen. Zijn column in het dagblad Trouw noemt hij
sinds 11 september een ‘twin tower’ omdat die een hele rechterkolom beslaat en
met een beetje goede wil inderdaad een weergave is van een van die vernietigde
torens. Wie zo associatief denkt heeft vast iets te melden, zeker als hij ook nog eens
een dichter is die prikkelende poëzie schrijft. Zijn poëzie was voor mij destijds een
ontdekking. Toen ik zijn debuut Gedichten I (alleen die provocatieve I al!) las, waarin
dit inmiddels klassieke gedicht:

Vroeger
Lang geleden, maar wel na de oorlog
-Want die ken ik slechts van horen zeuren -,
Die tijd heette toen het heden nog,
Kon het navolgende octaaf gebeuren:
‘De huizen klappertandden met hun deuren,
In elke hoek zat een ontstellende Moloch
Jongens van mijn leeftijd te verscheuren
En aan mijn bed waakte een krom gedrocht.
Sliep ik bij toeval in, dan kwamen de Harpijen
Om elk tot bloedens toe met mij te vrijen
En 's ochtends knaagde een enorme beverrat
Aan alles wat ik op mijn lever had,’
Omdat ik met het geld voor de collecte
Mijn potje voor dichtbundels spekte.

was ik meteen verkocht. Deze dichter had kennelijk iets met collectes en dus met
kerkgang, en als lezer van gereformeerde komaf was mijn interesse gewekt.
Inmiddels heeft Schouten acht bundels op zijn naam en zijn werk overziend kun je
een beetje voorspellen welke kant het opgaat. Schouten helpt ons daar een beetje
bij door in zijn verzamelde poëzie-essays, gebundeld in Hoe laat is 't aan den tijd
te schrijven dat er halverwege de jaren tachtig in de Nederlandse poëzie een wending
heeft plaatsgevonden van compact en gebonden naar barok en open. ‘Er tekenen
zich veranderingen in de poëzie af die ik niet zomaar met beleefde belangstelling
gadesla maar die ik gaandeweg ben gaan toejuichen.’ Deels geldt die wending ook
voor zijn eigen werk. Vanaf Gedichten I (1978) tot en met ongeveer Te voorschijn
stommelt het heelal (1988) is er sprake van strakke, gesloten verzen. In deze bundels
is de dichter een uiterst erudiet wezen, dat koketteert met Frans, Latijn en
boekenkennis. Langzamerhand is er bijna ongemerkt een overgang zichtbaar naar
steeds vrijere poëzie, niet zelden gedachtespinsels, waarin geprobeerd wordt de
weerbarstige wereld te doorgronden, inderdaad barok, en open. Binnen het ‘oudere’
werk van Schouten zijn klassieke verzen aan te wijzen. Ik noem ‘Ik dus’, een hoogst
persoonlijk poëtisch statement, en het prachtige ‘Bewaard’, waarvan ik vind dat
iedereen het moet kennen. Daarom:
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Ter zelfmoord trok ik naar de spoordijk op,
kroonde mijn hoofd met rails, deed bielsen aan:
de aarde dreunt, de helling een vulkaan;
wat nu volgt, dacht ik, schrijf ik niet meer op.
Vlak voor mij trokken de rails weg, luchtop
de hemel in waarin ze niet bestaan;
de wind ging onderdrukt gemurmel aan
dat ik verstond. Ik kwam omhoog. Rob! Rob!
Was dat mijn moeder? - hoogst ontdaan stond zij
beneden aan de dijk, het avondmaal
weer in haar tas. Haar fiets beschrijft geen taal.
Dat dood mij zo verging berooide mij,
wat was er met het hiernamaals gedaan
dat men mij kende en terug zag gaan?

Dit ernstig-nostalgische, ook weer niet helemaal van humor ontdane, vakkundig
gemaakte gedicht (‘kroonde mijn hoofd met rails, deed bielsen aan’) is niet
karakteristiek voor Schouten. Hoewel, het verleden ligt altijd op de loer. Naast het
verleden zijn seks & vrouwen, god & geloof, de wereld & de dichter vaste thema's
in zijn werk geworden. Er is nog een element dat steeds terugkeert: Schouten is
een groot bewonderaar van de Amerikaanse dichter John Berryman, over wie later
meer. Altijd neemt hij wel een aantal van diens gedichten in vertaling op. Schoutens
nieuwste bundel, Infauste dienstprognose (bekroond met de Herman Gorterprijs)
lijkt te wijzen op een definitieve breuk met alles wat hij tot nu toe heeft gedaan.
Schouten kiest definitief voor ‘barok en open’.
Schoutens thema's reiken dus verder dan god & geloof, weerspiegeld in zijn
‘protestantse’ gedichten (hij is de zoon van een predikant van de
zevendedags-adventisten, die net als de joden de zaterdag beschouwen als hun
rustdag). Daarbij bezit Schoutens poëzie het tamelijk bijzondere kenmerk dat er
voortdurend wordt afgewisseld tussen hoog en laag, waarbij alle taalregisters worden
doorkruist. In een van zijn bundels heet een afdeling: ‘Neckermann en Adorno’,
postorderbedrijf naast Duitse filosoof, en dat is illustratief voor hoe hij te werk gaat.
Schouten is semi-autobiografisch, doet soms de intiemste bekentenissen, maar is
tegelijkertijd zo gesloten als een oester. Bij hem verdwijnt ook weer alles wat hij
verzint, de hele werkelijkheid spoelt ten slotte door een doucheputje het riool in of
verdwijnt luchtop de hemel in. Zijn gedichten zijn eigenzinnig, volledig autonoom
en nauwelijks te vergelijken met die van anderen. Egocentrisch zijn ze ook, getuige
deze regels uit ‘Ik dus’ in Gedichten II:
Ik heb mij toen het aangenamer beeld gegund
Van u, geboeide lezer, aan wie ik mag berichten:
U bent er niet, al leest u mijn gedichten.

Er valt bovendien veel te lachen, op het slapstickachtige af soms; soms is Schouten
banaal en grof tot op het bot. Met heilige huisjes ben je met hem aan het verkeerde
adres. In een van zijn god & geloofgedichten is Schouten na een onverwacht
vuurwerk bang dat hij de Wederkomst des Heren zal aanzien voor een voetzoeker.
Of hij vraagt, zinspelend op Christus'
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doodsstrijd in de Hof van Gethsémané: ‘Kunt gij niet een tel met mij neuken?’ Dit is
je reinste blasfemie voor christenen, maar alles kan binnen het buitelende,
ogenschijnlijk associatieve taalspel dat Schouten speelt.
Dan is er zijn fascinatie voor de Amerikaanse dichter John Berryman (1914-1972),
die in de bundel Te voorschijn stommelt het heelal zijn intrede doet in het gedicht
‘Berryman, Minneapolis’. Berryman pleegde zelfmoord door op 7 januari 1972 van
een brug over de Mississippi te springen. In dit gedicht verbindt Schouten Berrymans
lot met zijn eigen bestaan, in de VS waar hij toen doceerde, en al joggend komen
er gedachten bij hem op over de dood en (zie ook ‘Bewaard’) zelfmoord:
Van welke brug precies in die ijskoude nacht?
Het lag potdicht, je kon z'n hersens van het ijs
afkrabben, hoor ik, maar er zat geen vers meer in.
Zelfs de vissen hadden er niks aan.
Zo'n dag dat alles kraakt en je kunt ook besluiten
om toch wat thuis te blijven en het leven
dan nog maar niet te laten. Maar zo'n vod laat niets
over de allerlaatste spijt los.
Van welke brug? Ik jog me suf, voorlopig niet
van plan te volgen, langs, over, de Mississippi,
en een zonsondergang is toch mooi meegenomen.
Misschien schept mij een auto, raak ik ongeneeslijk,
maar eerst koop ik een six-pack bij Seven-eleven,
kruip in een dierbaar bed en word niet gek.

Typisch Schouten. Ook hier zie je de verbinding van het hogere met het lagere: na
al dat gepieker over de dood eerst een six-pack kopen en het bed in. Voortdurend
zet Schouten je op het verkeerde been met zijn taalvondsten, verschuivingen en
dubbelzinnigheden: ‘zo'n dag dat alles kraakt’ (je hoort bijna het kraken van
Berrymans schedel op het ijs, en denkt tegelijkertijd aan de uitdrukking ‘het vroor
dat het kraakte’); ‘ik jog me suf’ in plaats van ‘ik peins me suf’. Het is kenmerkend
voor Schoutens werkwijze. Berryman had diezelfde ogenschijnlijk associatieve
manier van dichten. In de bundel Huiṡelijk verkeer (1992) staat een vertaling van
Berrymans ‘Sonnet 79’. Om te laten zien wat Schouten met zo'n gedicht doet eerst
hier het Engelse origineel:
I dreamt he drove me back to the asylum
straight after lunch; we stood then at one end,
a sort of cafeteria behind, my friend
behind me, nuts in groups about the room;
a dumbwaiter with five shelves was waiting (something's missing here) to take me up - I bend
and lift a quart of milk to hide and tend,
take with me. Everybody is watching, dumb.
I try to put it first among some wormshot volumes of the N.E.D. I had
on the top shelf - then somewhere else ... slowly
Chris comes up in a matron's uniform
And with a look (I saw once) infinitely sad
in her grey eyes takes it away from me.
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Schouten vertaalt:
Hij reed me in mijn droom weer naar het oord,
pal na de lunch, we stonden in de rij,
een cafetaria of zo, met achter mij
mijn vriend, het zaaltje groepsgewijs gestoord;
een karretje met vijf bladen stond er (hier hoort
nóg wat), reed me straks weg. - Ik buig opzij,
grijp een pak melk, steek het liefderijk bij
me, neem het mee. Ze kijken, geen stom woord.
Hoe ik het eerst tussen een stapel wormstekige woordenboeken op mijn brik
en dan maar ergens anders leg...
Bedaard komt Lies in directrice-uniform,
haar grijze ogen met (ooit zag ik die) een blik
vol droefenis, en neemt het van mij weg.

Waar Schoutens fascinatie voor Berryman vandaan komt, legt hij uit in een essay
getiteld ‘Poëzie als zenuwstelsel’. ‘Van alle dichters die ik ken,’ schrijft hij, ‘staat de
Amerikaanse dichter John Berryman me het meest na.’ Schouten noemt de gedichten
van Berryman ‘poëzie van de menselijke geest’. Berryman wist dat wat zich in zijn
hoofd, zijn verstand en zijn emoties afspeelde tot poëzie te transformeren, zonder
een spoor van anekdotiek of autobiografisch effectbejag. Schrijft Schouten. ‘Hoe
persoonlijk zijn werk ook lijkt en is, het duwt je om zo te zeggen met je neus in de
pieken en dalen van de intelligentie en emoties van de mens die zichzelf probeert
te besturen.’ Kortom, poëzie als zenuwstelsel. Ik denk dat Schouten in navolging
van Berryman bezielde gedichten wil schrijven, ‘persoonlijk, maar tegelijk
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formeel en mythologisch’, proberen te ontdekken wie of wat de menselijke geest
bestuurt. Ze moeten gaan over ‘alles wat het menselijk leven kan bederven en
verrijken’, over de worsteling met de zin van het bestaan.
Maar genoeg gedacht, er moet ook worden geneukt, de one-liner die de titel is van
dit stuk getuigt er al van. We zijn aanbeland bij seks & vrouwen. Treffen we in Te
voorschijn een tamelijk onschuldig, hilarisch gedicht, ‘Het’:
Die bril die vond ik niks, die moest maar af.
En zij zei tot mij, niet alleen mijn bril
Maar ook mijn truitje en mijn onderbroek.
Toen zag ik dat het goed was en ging in
Met geweldige wind en zonder mantel.
We hadden erg veel zin en deden het.

in Infauste dienstprognose worden alle registers opengetrokken:
Hoe onnadenkend ligt het klaar,
het maagdelijk eendendons,
voor lekkere reetsex met ex,
(...)

Neem ook de nieuwe gedichten die in dit nummer zijn afgedrukt, kennelijk
geïnspireerd door Schoutens reis door Namibië afgelopen zomer. Ze zijn grover,
ontdaan van alle mooischrijverij, er spreekt een zekere meedogenloosheid uit, en
daardoor lijken ze in bijna niets op het vroege werk. Schouten zelf heeft deze
ontwikkeling in de hand gehad en gestuurd. Infauste dienstprognose heeft alle
onderdelen van een Schoutenbundel: god & geloof in de afdeling ‘School met de
bijbel’, seks & vrouwen in ‘Vrouwendienst’, het belang van Berryman in ‘Kwellingen,
genietingen’, en tot slot de provocateur en de waarnemer van het hedendaagse
leven in ‘Laat-twintigste-eeuws’. Maar er wordt afgesloten. Schouten gaat de
eigenzinnige kant op van Tonnus Oosterhoff, die hij bewondert, en van andere
vernieuwers als Arjan Duinker en K. Michel. Wat je leest biedt weinig tot geen
houvast voor interpretatie, maar toch is het onmiskenbaar Schouten. De hele bundel
is een beetje gestoord, een beetje S5, zoals dat vroeger in dienstjargon heette. Wat
te denken van deze regels (uit ‘Twee concretismen’):
Elf letteren. Twaalf letter. Dertien
letter. Veertien letter. Veiftien letters.
Plus tig trottoirnaden richting heur deur,
een telefoon- gedeeld door gironummer.
(...)

Maar ook in deze bundel weer een ouderwets poëtisch statement in ‘Mysticus
loquax’, waar Schouten nieuwerwets uitpakt:
Ik prepostmodernist, schraal was de moederborst
maar ik was onder u en hebt u mij gezien?
Ik deed maar wat en zie: voortreffelijk gestroomd,
precies de gaten in van het luchtledige
tot het ook daar begon te kerken en het werd tijd
mijn priesterschap eraan te geven en te roken
zoals mijn schoorsteen, van het zozeer veelvuldige
waarin ik mij destijds wist: mysticus loquax.
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Aanschouw dan ook het werkelijk verbluffende
gebrek aan idealen,troost, inzicht en liefde,
Onze gedichten worden als bouwpakket geleverd,
dat scheelt ons inspiratie en u nodeloos begrip:
van het zuidwesten uit neemt de bevolking toe.

Hierin komt alles wat Schouten heeft geschreven terug. Vooral de laatste strofe is
tekenend voor de weg die hij inslaat. De boodschap is: geen idealen, troost, inzicht
of liefde. Het lijkt in alles de antithese van het lyrische ‘Ik dus’. Kennelijk heeft hij in
navolging van de dichters die hij bewondert omdat ze ‘scheef kijkende individualisten’
zijn, besloten ook zijn eigen kijk op de werkelijkheid een aantal graden bij te stellen.
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Marije Zomerdijk
Geulgraverij
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Oké dan.
Laat mij die klus maar klaren.
Op een ochtend, aan het ontbijt, zei mijn vader: ‘Het is de hoogste tijd dat er weer
een geul wordt gegraven in de voortuin.’
Ik keek op van mijn cornflakes en richtte mijn blik naar buiten. De lucht hing
doodstil tussen de bladerloze bomen. Misschien zou het nog gaan regenen vandaag.
Maar voorlopig niet.
‘Oké dan,’ zei ik stoer, ‘laat mij die klus maar klaren.’
Dit was het soort taal waar ik van hield. Klussen klaren, varkentjes wassen,
handschoenen opnemen, beladen uitdrukkingen voor grootse daden die in het
verschiet lagen. En grootse daden, daarnaar verlangde ik. Een stempel drukken op
het aanzien van de wereld. Waar beter te beginnen dan in de voortuin van het
ouderlijk huis?
Ik at nog een extra bruine boterham met rookvlees en ging naar de schuur, die
vlak achter het huis stond. Daar trok ik mijn vaders overall aan en een paar laarzen.
Zowel de overall als de laarzen waren veel te groot, maar dat gaf niet. Beter te groot
dan te klein. Ik greep een schop en liep met grote passen naar de voortuin.
De voortuin van mijn ouderlijk huis was nauwelijks drie meter lang en net zo breed
als het huis. Hij werd in twee gelijke helften verdeeld door een pad van rode
klinkertjes, dat in een rechte lijn naar de voordeur liep. Ik besloot mijn geulgraverij
te beperken tot de ene helft van de voortuin, omdat de andere helft nog aan het
herstellen was van een vorige geul. (Hoe lang was dat al niet geleden? Drie
maanden? Een half jaar? Ik wist het niet meer.) Ik plantte mijn schop in de klei en
nam het geheel eerst eens goed in me op. De geul zou het meest op zijn plaats zijn
in het midden, waar nu nog de buxus en het appelboompje stonden. Anderhalve
meter breed zou wel voldoende zijn, misschien iets breder mocht ik besluiten wat
verder de diepte in te gaan. Maar de uiteindelijke diepte van de geul zou natuurlijk
pas blijken als ik eenmaal bezig was. Die hing helemaal af van de bodemstructuur
in dit gebied van de voortuin en de aan- of afwezigheid van belemmerende
voorwerpen (iedereen kent immers de verhalen van nietsvermoedende geulgravers
die stuiten op gasleidingen, antieke kolenkitten of massagraven).
Vol goede moed begon ik de beplanting te verwijderen. Dit alles ging zeer
voorspoedig omdat het om pas geplante bomen en struiken ging. Het gras liet ik
liggen, dat zou ik wel meenemen als ik eenmaal aan de daadwerkelijke geul was
begonnen. Met de rand van de schop trok ik twee zo recht mogelijke lijnen van de
voor- naar de achterkant van de tuin, ongeveer anderhalve meter uit elkaar. Deze
lijnen begrensden het gebied waarbinnen ik zou gaan graven.
Nu de voorbereidingen klaar waren, kon het echte werk beginnen. Ik aarzelde
even voordat ik de schop in de bodem stak. Hoeveel geulen had ik al gegraven?
De eerste schep bleef altijd een beladen moment. Allerlei gedachten speelden dan
door mijn hoofd. Positieve, maar ook negatieve. Het was echter net als bij het
doorbijten van een zure appel. Na die moeizame eerste schep kwam een tweede
en een derde, en weldra was de schop een verlengstuk van mijn lichaam geworden
dat moeiteloos de ene na de andere lading klei verplaatste. De berg aarde op de
rode klinkertjes groeide gestaag. Als een razende groef ik, hijgend en zwetend. Mijn
hoofd werd een vrijplaats voor de meest opmerkelijke gedachten. Maar geen enkele
gedachte, hoe krankzinnig ook, kon mij afhouden van mijn doel, van het ritme
waarvan ik slaaf en meester was. Het lichaam belast, het hoofd verlicht, dat was
waar het bij de geulgraverij om draaide.
Af en toe stopte ik even om het zweet van mijn gezicht te wissen en de lucht
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te bestuderen. Maar nooit lang. Zodra ik zeker wist dat het voorlopig droog zou
blijven, groef ik weer verder. En zo had ik tegen de middag al een geul gegraven
waar zelfs een professionele geulgraver trots op kon zijn. Tot aan mijn schouders
kwam de rand al, een diepte van toch zeker een meter of anderhalf.
Ik was echter nog niet tevreden. De echte geulgraversgeest was ondertussen in
mij gevaren en er was geen weg meer terug. Deze geul zou nog dieper worden,
misschien wel twee meter! Ze zouden me eruit moeten helpen. Ik groef verder.
Maar nu begon de zware lichamelijke arbeid dan toch zijn tol te eisen. Het waren
vooral mijn schouders en mijn handen die mij dwongen steeds vaker een moment
te pauzeren. Op een gegeven moment moest ik zelfs even gaan zitten. Ik liet me
neerzakken in de vochtige klei en leunde gehurkt tegen de rand. Ik haalde diep en
vertraagd adem. Mijn handen gloeiden. Handschoenen! Zoiets basaals dat ik ze
domweg vergeten was. Daar moest ik nu voor boeten.
‘Zeg!’ klonk het ineens, ‘hoe vordert de arbeid?’
Hoog boven mij torende de buurman uit, naast hem zijn kooikershond Aegir, die
nieuwsgierig zijn kop over de rand stak.
‘Ach,’ verzuchtte ik, ‘u weet hoe dat gaat. De man met de hamer is zojuist langs
geweest.’
‘Versaag niet!’ zei de buurman, ‘ook Rome werd niet in één dag gebouwd!’
‘Toch zou ik deze geul graag vandaag nog voltooien,’ zei ik, ‘morgen heb ik andere
verplichtingen.’
‘Waar een wil is, is een weg. En je bent al goed op weg, lief buurmeisje!’
Aegir zette deze woorden kracht bij door twee keer te blaffen. Toen vervolgden
zij hun weg, ongetwijfeld naar het poepveldje om de hoek. Ik stond op. De woorden
van de buurman hadden me goed gedaan. En Aegirs blinkende hondenoogjes
brachten zoals altijd een warme glimlach op mijn gezicht. Twee meter, dan zou ik
stoppen. Nog eenmaal keek ik naar boven, naar de lucht die zoveel verder weg leek
dan vanmorgen. Nee, waarschijnlijk zou het toch echt droog blijven vandaag. En
dat was goed.
Ik stak de schop in de bodem en probeerde het ritme weer op te pakken. Dat lukte
wonderwel. Eigenlijk was het net als breien, bedacht ik. Insteken, omslaan,
doorhalen, af laten glijden. Alleen was het eindresultaat hier geen lekker warme
sjaal of modieuze trui, maar een geul die, als het goed was, zou uitblinken in
glorieuze perfectie! Met dit beeld voor ogen groef ik door, mijn knorrende maag en
de stekende pijnen in mijn rug negerend. Stoppen was er niet meer bij, omdat ik
wist dat het, wanneer ik eenmaal zou stoppen, extra zwaar zou blijken de draad
weer op te pakken.
Het begon te regenen. Totaal onverwachts. Dit zou voor ongewenste complicaties
kunnen zorgen, besefte ik. En dat gebeurde ook. Langzaam maar zeker werd de
bodem van de geul nog vochtiger, tot zich plassen begonnen te vormen. Het kostte
me steeds meer moeite mijn schop weer uit de bodem te trekken en ook mijn laarzen
werden gulzig door de natte klei vastgezogen.
Het cruciale moment was gekomen. Het moment waar elke geulgraver vroeg of
laat mee te maken krijgt. Het moment van de verstrekkende beslissingen. Stoppen,
of doorgaan? De geul was in principe diep genoeg, ik durfde zelfs te beweren dieper
dan menig geul die ik in mijn hoogtijdagen gegraven had. Maar het kon altijd nog
dieper! Bovendien: had mijn vader, in zijn tijd een zeer begenadigd graver van niet
alleen geulen maar ook putten, niet eens gezegd: ‘Graaf elke geul (of put) alsof het
je laatste is! Alleen dan kun je later in tevredenheid
Zeg! hoe vordert de arbeid?
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terugkijken en zeggen: “Het is volbracht.”’
Wel verduiveld! Ik besloot dat ik als een echte vrouw deze geul zou voltooien,
hoelang dat ook nog zou moeten duren. Ik was moe, natuurlijk was ik moe, en
natuurlijk deed alles zeer, maar dat was niet belangrijk. Mijn wil was sterker. Het
goddelijke ritme riep. Ik hief mijn hoofd naar boven, de regen stroomde neer en
vermengde zich met mijn zweet. Het kon niet, het was onmenselijk om deze klus
te voltooien. Maar ik zou het klaarspelen! Bij alles wat mij lief was, ik zou het
klaarspelen!
En toen was ik opeens niet meer moe, en had ik geen pijn meer. Moeiteloos
slingerde ik de ene na de andere schep klei de hoogte in. Doorgraven, dieper, dieper!
Geulgraverij tot in de eeuwigheid! En ja, het stopte met regenen. En de al duistere
lucht werd helder en onthulde een smal maantje. Mijn adem vormde kleine wolkjes,
die langzaam omhoog zweefden. Ik hoorde alleen nog het ritme van mijn ademhaling
en het zompige geluid van een schop die aan de kleigrond onttrokken wordt, telkens
weer.
En ja, o glorie, op een gegeven moment, ik had net een extra grote lading klei
naast de geul doen landen, wist ik: het is goed. Een warm gevoel kwam over mij,
de trots dat ik de juiste beslissing had genomen op het cruciale moment, de
overtuiging dat ik mijzelf weer had bewezen, dat ik het werkelijk in mij had. Met
schorre stem riep ik mijn vader, die mij uit de geul hielp. Staande aan de rand keken
we zwijgend naar de geul, en toen naar elkaar. Zag ik een traan blinken in mijn
vaders ogen? Er was geen plaats ter wereld waar ik liever wilde zijn dan aan de
rand van deze geul.
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Kees Versteeg
Noordereiland
Misverstanden tussen Oost en West ontstaan omdat oosterlingen onze ogen van
rechts naar links lezen.
Je kunt pas echt zeggen dat literatuur leeft als je bij Bas van der Heijden asocialen
met een kar vol romans bij de kassa ziet voordringen.
De voornaamste taak van het humanisme is om religies te vergeven.
Wees niet bang van pijn. Het is de verlegen manier waarop God met ons contact
zoekt.
De oorlog met de islam begint als je een formatie Perzische tapijten uit het oosten
ziet naderen.
Zoek in de bieb nooit oogcontact. Je leest meer pulp dan ziel.
Ik vind dat Europa uiteindelijk niet meer moet omvatten dan zo'n 85 landen in vier
werelddelen.
Zet de tv aan en ergens op aarde begint de werkelijkheid zich ontzettend aan te
stellen.
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Said El Haji
Filantropie in tijden van waakzaamheid
Ik ben een filantroop en in die hoedanigheid kan en wil ik niet wantrouwig zijn. Zelf
vind ik dat een mooie eigenschap, want ik voel me er menselijker door. Naïef? Te
goed voor deze wereld? Ach, zo ben Ik nu eenmaal. Ik prijs me gelukkig dat ik ben
zoals ik ben, al realiseer ik me al te goed dat er op de wereld van die snoodaards
rondlopen die daar zonder de minste wroeging misbruik van maken. Dat maakt me
niet mismoedig of cynisch. Welnee! Ik neem de wereld zoals hij is: niet perfect, maar
met al zijn onvolkomenheden toch ook aardig om in te wonen.
Sinds we 11 september jl. waakzamer zijn geworden, ben ik de kluts echter een
beetje kwijt. Zonder overdrijven, de waakzaamheid die door de wereld betracht
wordt heeft de buitensporige vorm aangenomen van een misdaad tegen de
mensheid. In de strijd tegen terrorisme lijkt alles geoorloofd. Ik wil er niets mee te
maken hebben, ziet u wel, en waak er hartstochtelijk voor niet al te wantrouwig te
worden. Een complexe, verwarrende zaak, moet ik erkennen.
Op een koude avond, enkele weken geleden, werd bij mij aangebeld. Het bleek
een wat kalende, drukgebarende man met ontwijkende ogen en de voortdurend
heen en weer jagende kaken van een malende koe. Niet bepaald iemand die je snel
in vertrouwen neemt, maar een mens puur beoordelen op zijn uiterlijk is ook zo
onnozel. Ik schatte hem op zo'n vijfendertig jaar of daaromtrent. Ik zou zweren dat
ik hem nog niet eerder had gezien.
Hij begon een heel verhaal op te hangen over dat hij zijn jas op zijn werk had
laten liggen, waardoor hij nu zonder telefoon zat om familie of vrienden te bellen,
zonder sleutels om zijn huis in te kunnen en zonder geld om wat dan ook te doen.
Hij kon ook niet naar zijn werk terugrijden om die jas te halen, zei hij, want, nu ja,
ha, haha, dit klonk misschien ongeloofwaardig, maar heel toevallig, ja héél toevallig
zat hij ook zonder benzine. Haha! Of hij dus vijfentwintig gulden van me kon lenen,
als het me bliefde, ja alleen als het me bliefde.
Neen, dat bliefde mij helemaal niet. Maar omdat ik voelde hoe mijn gezicht zich
in een grijns van ergernis en minachting samentrok, was ik overdreven beleefd
tegen hem: ‘Meneer, excuseert mij. U denkt toch niet dat ik zomaar vijfentwintig
gulden aan een volslagen onbekende ga uitlenen!’
Nee, dat begreep hij ook wel.
‘Mooi,’ zei ik, ‘dan zijn we uitgepraat. Een goede avond nog.’
Hij drong aan: ‘Maar u krijgt het over anderhalf uur terug! Echt waar! Ik ben
praktisch je buurman. Ik woon een paar deuren verderop, hoor.’
‘O ja?’
‘Ja.’
‘Waar dan?’
‘Daar.’
‘Ik heb u nog niet eerder gezien hier in de straat.’
‘Nee, maar ja, dit is de stad, hè. In de stad zijn we allemaal vreemdelingen
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van elkaar, u kent het wel. Bovendien woon ik er nog maar pas.’
‘Waarom probeert u het niet bij de snackbar hiernaast?’ stelde ik voor.
‘Dat heb ik al geprobeerd, maar die vent wil niet. Toe, u krijgt het over anderhalf
uur terug.’
‘En daarnaast?’
‘Ach, buurman, alstublieft! Ik ben al twee uur bezig! Heb al werkelijk overal
aangebeld, maar niemand die mij het geld wil lenen.’
‘Nogal wiedes. Wat zou u in zo'n geval doen?’
‘Vijfentwintig gulden maar!’
‘Heeft u het ook aan de overkant geprobeerd?’
‘Ja.’
‘En daar?’
‘Ook.’
‘En daar dan?’
‘Ook.’
‘Maar daar heeft u het vast nog niet geprobeerd.’
‘Waar?’
‘Nou, daar.’
‘Jawel, ook daar heb ik het geprobeerd.’
Afijn, dit ging zo door totdat ik alle huizen van de straat had aangewezen.
‘Dus als ik het goed begrijp, heeft u het al overal geprobeerd behalve bij mij?’
Hij bevestigde.
‘Waarom heb je mij overgeslagen dan?’ huilde ik, hevig verbolgen. ‘Ben ik te min
voor je? Te Marokkaans of zo? Dacht je soms dat ik het je toch niet zou geven?’
Hij zweeg, wist niet hoe ik het bedoelde.
‘Nou, ik zal je eens wat laten zien!’ riep ik. Verontwaardigd, beledigd en woedend
trok ik mijn beurs en overhandigde hem een briefje van vijfentwintig. Ik had wat te
bewijzen. ‘Hier! En nu wegwezen, mannetje!’
Verrast een idioot bereid te hebben gevonden zich zo'n relatief groot bedrag
afhandig te laten maken, nam hij het briefje dankbaar aan en liep weg. Ik weet niet
hoelang ik daar in de deuropening, beduusd de situatie analyserend, heb gestaan.
Het was de kou, of beter gezegd de buikpijn als gevolg van de kou die mij uiteindelijk
naar binnen joeg.
Misschien overbodig om het te zeggen, het anderhalf uur is al lang om, weken
geleden al. Maar de man heb ik vooralsnog niet teruggezien. Overigens heb ik nog
wel op zijn vermeende adres aangebeld, maar daar bleek een jong paar te wonen
met een grote, waakzame hond die me direct van top tot teen begon te besnuffelen
toen de deur openging. Het paar vertelde mij dat die vreemde snuiter ook op talloze
andere dagen ook bij talloze andere huizen heeft aangebeld, steeds weer met
hetzelfde voorwendsel, ieder keer weer bedelend om vijfentwintig gulden en altijd
is hij de buurman van een paar deuren verderop. Zozo, meneer maakt er dus een
sport van. Meneer is een echte sportman.
Niettemin blijf ik goede hoop houden. Elke keer als de bel gaat, hoop ik dat hij
het is die het geleende geld komt teruggeven. Beter laat dan nooit, nietwaar? Begrijp
me goed, het gaat me niet om het geld, maar om het vertrouwen dat ik in de
medemens móet blijven houden. Zeker weten doe ik het echter niet, want ik voel
me toch ook behoorlijk genomen.
Ik heb u nog niet eerder gezien hier in de straat.
Nee, maar ja, dit is de stad, hè.
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Jack Nouws
Geen brandende liefde in de literatuur
Ergens het late voorjaar van 1993 waren Roos en Arnie in een aflevering van Goede
Tijden Slechte Tijden mijn marionetten. In één scène zeiden ze wat ik had
opgeschreven. Eén scène, dat was mijn hele productie na drie maanden
scenarioschrijven en ik kreeg er nog niet eens voor betaald ook. Tegen de tijd van
uitzending was ik allang vertrokken bij ‘De Eerste Nederlandse Scenario School’
Doctor Proctor van Rogier Proper. Met droge ogen.
Op dramagebied staat de soap onderaan de ladder. Ook bij mij. De oneindige
traagheid, het acteren voor de achterste rijen, de eeuwige talking heads, de
betekenisvolle blik aan het eind van een scène, het doet mijn dingetje niet groeien.
Goedheid wordt beloond, slechtheid gestraft. Dat die straf voor het slechte
seizoenenlang uitblijft, is niet meer dan de delayed fuck die de boel gaande houdt.
Waarom ik dan toch had gesolliciteerd als soapschrijver? Ik hoopte er iets van te
leren. Scènes opbouwen, spanningsbogen strak houden, dialogen bedenken,
gedisciplineerd werken. De Eerste Nederlandse Scenario School hanteerde echter
de methodiek van trial and error, zodat ik wel te horen kreeg dát het beter moest,
maar niet hóe het beter moest. Ik dacht ook dat het gemakkelijk geld was, duizend
gulden voor een avond werk per week. Het bleek verdomd moeilijk. Niet vanwege
de strakke regels waaraan soapschrijven is onderworpen. Er is iemand die de
verhaallijnen doet, er zijn mensen die dat omzetten naar scènes, waarna de
scriptschrijvers het uitschrijven in dialogen. De scènes moeten een bepaald verloop
hebben, de dialogen moeten een bepaalde toon hebben. Daarvan wordt niet
afgeweken. Een soap is een format en dat valt best onder de knie te krijgen. Maar
na drie maanden schreef ik voortdurend parodieën, zoals Proper mij verweet. Ik
moest het wel serieus nemen. Dat was het moeilijkste: ik kon het hele genre niet
serieus nemen.
Dat kwam ook door de sfeer die er hing. De schrijvers keken neer op de manier
waarop de acteurs (met name Reinout Oerlemans, met zijn onvergetelijke huilscènes)
hun teksten vlak en onverstaanbaar uitbrouwden. De acteurs keken neer op de
pretentieuze schrijvers met hun meerlettergrepige woorden en Proper keek neer
op iedereen. ‘De regie is niks en de acteurs zijn niks. Als dan de tekst ook niks is
blijft er helemaal niks meer over,’ zei hij en voor straf moesten we nablijven en
slechte afleveringen van GTST bekijken.

Paradoxaal
Buiten Martin Bril weet ik van geen schrijvers die soapscenario's hebben geschreven,
dus misschien had ik beter kunnen beginnen als schrijver van ‘romantische lectuur’,
de tegenhanger in boekvorm van de soap. Ik vraag me af alleen of ook dit soort
driestuiverromannetjes een goede schrijftraining bieden. Ik zou waarschijnlijk alleen
maar parodieën schrijven. De weinige schrijvers die toegaven zich met dit soort
werk bezig te houden heb ik nog nooit op een literaire shortlist zien staan. Je kunt
je beter met andere vormen van broodschrijven bezig houden: Elsschot en Van
Kooten waren copywriters en Nobelprijswinnaar Garcia Márquez is begonnen als
columnist.
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Op soaps en romantische lectuur wordt neergekeken. ‘Cultureel dédain’, heet dat.
Uit onderzoeken (Kraaykamp en Kalmijn, 1998) is gebleken dat deze genres
voornamelijk een laag-opgeleid, minder dan modaal verdienend publiek met een
lage sociale status aantrekken. Zeg maar de grootste groep Nederlanders. Ik ken
daarnaast genoeg hoog-opgeleide consumenten van soap en Bouquetreeks, maar
voor hen is het camp of cult.
En daar zit iets paradoxaals. De GTST-scenario's werden (en worden) geschreven
door academici onder leiding van een VPRO-coryfee. In tegenstelling tot mij namen
zij het genre wel serieus. Ik ben ook ooit een half televisieseizoen jurylid geweest
bij ‘Sandra's Verjaardagsshow’, een productie van John de Mol waarin Sandra
Reemer twee jarige kandidaten zeven moeizame spellen liet spelen. Ook hier in de
redactie: de ene Neerlandicus na de andere historicus. Noem een debiliserend
Endemol-programma en er zit een universitaire of hooggeschoolde redactie achter,
of het nu de Surprise Show is of Big Brother.
Ik neem aan dat dit allemaal VPRO-leden zijn met een abonnement op de NRC
of de Volkskrant, een vaste ligstoel op het strand van Bloemendaal en de nieuwste
Houellebecq op het nachtkastje. Maar ook zij schijnen het genre serieus te kunnen
nemen.
Het is opvallend dat de ‘brood-en-spelen’-programma's gemaakt worden door
mensen die niet uit de doelgroep komen. Waarschijnlijk had Proper gelijk. Het
programma is niets, de presentatie is niets en als de redactie dan door tante Truus
uit Assen wordt gedaan blijft er helemaal niets over.

Bekendheid
Ben ik een hautaine intellectueel die met cultureel dédain neerkijkt op soap en
‘romantische lectuur’? Misschien, maar in het najaar van 1999 maakte ik iets grappigs
mee.
Ik werd door Perdu, podium te Amsterdam, gevraagd een bijdrage te leveren aan
de opening van het literaire seizoen 1999/2000. Het thema was kitsch en romantiek.
Het leek mij aardig een verhaal in gepaste romantische stijl te schrijven. In een
kringloopwinkel kocht ik voor een paar kwartjes een stapel boekjes om de clichés
onder de knie te krijgen.
Ik werd niet verrast door de carrièrevrouwen die ik erin tegenkwam. Ook niet door
de prentbriefkaartlandschappen die beschreven werden. Ook niet door de manier
waarop vreugde en verdriet werden beschreven. Maar wel door de nauwelijks
verbloemde seks. In plaats van me te laten inspireren besloot ik een aantal verhalen
tot een romantisch pornoverhaal te gaan sampelen. Maar waar moest het verhaal
heen? Door de boekjes bladerend kwam ik de onschuldige uitspraak ‘Welterusten,
papa’ tegen. Zo ontstond het in Passionate sep/okt gepubliceerde ‘Brandende liefde’:
een verhaal in de clichématige trant van afstoten en aantrekken, overweldiging en
overgave in herkenbaar idioom. Maar pas met de allerlaatste zin wordt duidelijk dat
het over een vader gaat die zijn dochter neukt.
Ik werd die avond in Perdu ook niet verrast door de reactie van de zaal. Het literair
getrainde publiek was eerst afwachtend, moest dan lachen om de opeenstapeling
van clichés: de zwoegende boezems, de peil-
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loos diepe ogen én de bizarre omschrijving van het geslachtelijk verkeer, de
lichaamsdelen en de zaadlozing. Na de laatste zin ging er een schokgolf door de
zaal. De luisteraars voelden zich gepakt. Ze hadden gelachen om incest.
Ik heb het nu een paar keer voorgelezen en de reactie is telkens hetzelfde.
Maar wat ook iedere keer hetzelfde is, is de enorme bekendheid van het publiek
met het genre. Als je de stijlbloempjes niet kent kun je er ook niet om lachen. Ook
werd ik in Perdu door een bezoekster erop gewezen dat het vertelperspectief altijd
vanuit de vrouw is en zeker niet wisselt, zoals in ‘Brandende liefde’. Iedereen volgt
wel eens een soap, iedereen leest wel eens een Bouquetreeks.

Schematisch
Playboy weigerde ‘Brandende liefde’ te publiceren. In Seventeen was het een ranzig
verhaal geweest. Maar in Passionate, een literair tijdschrift, was het blijkbaar weer
wel op zijn plaats.
Is het me daarmee gelukt geen romantische lectuur maar romantische líteratuur
te maken? Ik denk het niet, maar daarvoor moet ik eerst uitleggen wat volgens mij
het verschil is tussen ‘literatuur’ en ‘lectuur’, zoals ik horror-, thriller-, science-fictionen romantisch lectuur even zal samenvatten.
Dit zijn mijn geadopteerde definities.
Literatuur ontregelt, lectuur bevestigt. Literatuur geeft de lezer iets waarvan hij
niet wist dat hij het miste, lectuur geeft de lezer precies wat hij wilde. Literatuur
vermijdt of ontstoft clichés, lectuur maakt en gebruikt ze schaamteloos. Literatuur
roept vragen op, zonder de lezer met onbeantwoorde vragen achter te laten, lectuur
beantwoordt alle vragen. Literatuur overschrijdt grenzen, lectuur blijft erbinnen.
Literatuur maakt van het particuliere het universele, lectuur van het universele het
particuliere. Literatuur is een gevecht waarin de lezer teleurgesteld is als hij wint
omdat hij de slagen van ver ziet aankomen, lectuur is een gevecht waarin de lezer
om dezelfde reden voldaan is. Literatuur is met smaak vreten wat de pot schaft,
lectuur is friet met kip op je verjaardag en niks anders.
Laten we er eens van uitgaan dat deze definities deugen, dan nog mag je als
schrijver alleen maar hopen dat het je lukt te ontregelen, vragen op te roepen,
grenzen op te rekken en slagen uit een onverwachte hoek te laten komen. En dan
bidden dat dat tien jaar later nog dezelfde uitwerking heeft... Wat leest het publiek
over vijftig jaar nog uit deze tijd: Harry Mulisch of Lulu Wang? Abdelkader Benali of
Connie Palmen? Marcel Möring of Leon Gommers?
Literatuur komt voort uit de durf al experimenterend je nek uit te steken. Uit de
drang iets op te schrijven zonder te bedenken of iemand er behoefte aan heeft het
te lezen, terwijl je ondertussen voelt dat je er toch iemand mee zal raken. De schrijver
van literatuur neemt zijn lezer niet aan de hand, spreekt hem niet belerend toe, gaat
niet op de knieën, maar laat hem in een intellectuele worsteling zelf het verhaal
ontvlechten.
Zo niet in de lectuur, al moet ik een voorbehoud maken. Er zijn science-fiction-,
horror- en thriller-boeken die de grens met de literatuur ernstig doen vervagen.
Stranger in a strange land van sf-auteur Robert Heinlein bijvoorbeeld of Misery van
Stephen King (ik geloof overigens dat het oeuvre van Stephen King gebaseerd is
op zijn frustratie dat hij literair niet serieus genomen wordt). Wat doe je met De
donkere kamer van Damocles, door John le Carré een van de beste na-oorlogse
thrillers genoemd? En horen thrillers, science-fiction en horror de lezer ook niet uit
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een onverwachte hoek te pakken? En waarom komen er tegenwoordig geen
schrijvers, maar RTL-coryfeeën uit het Propria Cures-kamp?
Het is een vervaging die toegestaan is. Maarten 't Hart die De Gouden Strop wint
is niet gekker dan Ronald Giphart als disc-jockey op 3FM.
De literatuur blijft echter hermetisch gesloten voor de romantische lectuur. De
damesroman, de driestuiverroman, de kasteelroman, de doktersroman, de
bouquetreeks.
De romantische lectuur is het meest schematisch. Het is de soap onder het
leesvoer. Kan het in de andere genres nog pagina's duren voor je weet of je op
Mars, in zombieland of in een terroristisch opleidingskamp bent, in de wereld van
de romantische lectuur ben je vanaf de eerste zin. Precies zoals je bij het zappen
in een flits ziet dat je in ‘Mooi en Meedogenloos’ bent terechtgekomen.

Het laagste van de fictie
In het verhaal ‘Op kamers’, dat ik in 1989 voor de Volkskrant maakte, beschrijf ik
de eerste keer van twee studenten in de taal van romantische lectuur:
's Ochtends, elkaar kussend onder het warme water van de douche, lauw
vergeleken met onze brandende hartstocht, beslisten we dat deze onwaarschijnlijke
plaats de plaats van onze eerste keer was. En op het
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moment dat onze lichamen elkaar beslissend raakten, werd er op de deur van de
douche gebonkt.
Toen het verhaal gebundeld werd struikelde gelegenheidsrecensent Sander van
Walsum van het Utrechts Universeitsblad, door deze clichés verontwaardigd, over
zijn woorden. De sukkel had de ironie van de stijlbreuk niet gezien, maar het maakt
wel duidelijk dat de muur tussen literatuur en romantische lectuur hoog opgemetseld
is.
Ik hou er wel van als iets op de rand balanceert. Het is die opwindende nabijheid
van de kitsch die veel proza (Van der Heijden) en poëzie (Ingmar Heytze), schilderijen
(Hopper) en foto's (Martin Parr) van de onverteerbare ernst redt.
Maar waarom word je gestraft als je personage vol overgave het bewijs van zijn
verlangen doorslikt? Literatuur moet immers grenzen oprekken. Een kruisbestuiving
zou een opwindend resultaat kunnen hebben.
Maar niet met de romantische lectuur, dat kan niet meer. Zoals soap het laagste
van het drama is, zo is romantische lectuur het laagste van de fictie.
Zoals je een soapscenario kunt schrijven op vakmanschap en routine, zo kun je
ook een romantisch boekje schrijven. (Zelfs een pornoboekje: zowel de porno als
de romantische lectuur gaan volgens vastgebaande paden naar hetzelfde doel. Het
maakt niet uit of dat ‘een colporteur die met zijn dikke tamp een strak kutje volpompt’
is, of ‘een zelfstandige vrouw die zich vol overgave stort in de sterke armen van de
weduwnaar-arts’.)
Zoals ik al zei, het genre is schematisch. Dat verklaart misschien het grote aandeel
van academici in de productie. Het vereist vakmanschap, omdat je begrijpelijk
Nederlands moet kunnen schrijven en moet kunnen spellen. Maar het vereist geen
creativiteit. Niet iedereen kan schrijven.
Het verdient de naam genre niet eens. Het is een schrijfstijl. Het is een flauwe
afspiegeling, een slap aftreksel van literatuur. Woordkeuze, personages en verhaallijn
zijn zo herkenbaar en star dat ze zich onmiddellijk lenen voor parodiëring. Er heerst
een stilistisch vacuüm in de romantische lectuur, die elke vermenging stopt. Stan
Laurel en André van Duin zouden ook een waardeloos duo zijn (al vraag ik me af...).
Romantische lectuur is de Blokker van het design, de Xenos van het exotisme,
de Privé van de journalistiek. Het is olieverfschilderen op nummer, Tong Picasso
eten bij Van der Valk. Eén Disney-achtige navertelling van de wereldliteratuur:
Madame Bovary, Effie Briest, La Regenta en Anna Karenina, maar dan met een
happy end.
Geen Spoorloos, maar The vanishing.

Weinig verschil
Wij, elitaire Volkskrantlezende, filmhuisbezoekende, Proustverslindende intellectuelen
zijn ons daar heel erg van bewust. Juist omdat we zo goed in staat zijn beide genres
te herkennen en op zijn tijd te appreciëren, willen we dat literatuur en lectuur streng
gescheiden blijven. Carpaccio van frikandel is lekker, maar het moet wel een grap
blijven.
En ja, al werden in ‘Brandende liefde’ grenzen verlegd en heeft de titel een dubbele
laag en kwam de klap uit een onverwachte hoek en is er ontregeld en is incest een
Verantwoord Literair Thema, dat maakt van ‘Brandende liefde’ nog geen literatuur.
Het verhaal is een parodie, een poging de lezer op het verkeerde been te zetten.
Een grap die over de schreef gaat, een literaire practical joke. Nog net geen stand-up
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comedy. Zoiets als onder een Arabische fantasienaam zeggen dat Allah lelijk als
een aap is, om de hysterische aandacht voor knuffelallochtonenliteratuur op de hak
te nemen.
Tot slot. Ik weet niet of ik gerechtigd ben te spreken met slechts één roman en
één bundel op mijn naam, maar ik ben heel nuchter over literatuur. Een vriendin
vroeg eens: ‘Geef mij eens een reden waarom ik jouw boek moet lezen.’ Tot haar
verbijstering weigerde ik dat. Als je een reden nodig hebt om te lezen moet je niet
lezen. Ik kan zelf bijvoorbeeld geen reden bedenken om naar een voetbalwedstrijd
te kijken.
Een boek lézen, dat is net zo'n tijdverdrijf als een halve marathon lopen, naar een
Wasteland Party gaan of Die hard with a vengeance in de bioscoop zien. Het is
allemaal amusement, iets wat je alleen kunt doen als je vrije tijd hebt.
Wie soaps wil kijken of kasteelromans wil lezen mag dat van mij, ik zal er geen
woord vuil aan maken. Ik heb respect voor de mensen die het serieus nemen en ik
kan er wel met cultureel dédain op neer kijken, maar gezien de oplages (literatuur
heeft een oplage van tienduizenden, lectuur van miljoenen), lopen de producenten
toch lachend naar de bank.
Zolang je er maar uithaalt wat je erin zoekt, is er weinig verschil tussen de romance
van Dokter Chimay of de nagelaten bekentenissen van een vijftiende-eeuwse
Albanese monnik.

Passionate. Jaargang 9

24

Rense Sinkgraven
drie gedichten
Mis-en-scène
Vogels
klankkarkasjes
in alle toonaarden.
Wind een
ingetogen trekharmonica.
Water
kabbelend metronoom.
Kikkers
ritmisch monotoon.
Instrumentarium
mortuarium in:
Ondergang
van een zonsondergang.

Roes
Drank doordrenkt.
Hersens opgestuwd tot
ongekende hoogte.
Decompressiekamergedachten
van het Genie
getransponeerd in termen
als Socratisch Sadomasochisme,
Xanthippekittelaar en
het Onnoembare.
Dehydratatiehamerslagen
op de holle denktank
is al wat rest.

Jachtveld
voor Kees H.
Wij speelden
- ik Arendsoog, jij Witte Veder geboende prairie.
De kogel vriendelijk pauw zei.
De boog breekbaar gespannen.
De dood eenvoudig kinderspel.
Blijf je taal noch teken?
Komma punt puntkomma
puntje puntje puntje
rooksignalen?

Passionate. Jaargang 9

25

Passionate. Jaargang 9

26

Pieter Boskma
De aardse komedie
(fragment)
1. Sweet ol' Manahatta
Manhattan bloeide uit de heiige zonsondergang
en de passagiers dromden vol verwachting samen
op de voorplecht van de ferry. Als een piramide,
waaraan alleen nog maar de piramidion ontbrak,
drongen de machtige torens ter sterre en leken
wel een gespiegelde canyon, de ontkenning
aller zware achterhaalde wetten der natuur.
Te midden van tientallen talen en de flitslichtjes
der camera's, voelde Hera zich zowel ontroerd
als opgewonden, zowel moe als energiek,
het gebruikelijk gespletene van wie
na lange tijd weer nieuwe grond bereikt.
Mexicanen en Chinezen, Afrikaan en Indiër,
de Russen, de Fransen, de krijgersgeesten
uit Berlijn, en de onvermijdelijke Hollanders
natuurlijk, want ook dit eiland, als zovele, was
eens hun eigendom, ontfutseld aan de Indianen
voor wat spiegeltjes en kralen - elk liet zich
kieken tegen de betonnen achtergrond,
die triomf over de schaduw van de Overkant.
Zij legden aan, het boegluik ratelde neer
en de drommen stoven uiteen als herten
bij het kraken van een schot. De schemering
rookte uit Battery Park, de sterrenkussers
pinkten hele melkwegen van lichtjes aan
en zachtjes daalde een elegante regen
langs het geblakerde staal van een brandtrap.
Maar in het plantsoen op Union Square bleven
de beter gekleden hun vuistdikke boeken lezen
en schaakten de Georgiërs onverstoorbaar voort.
In de verte, boven Long Island, zetten de Boeings
hun daling in, streken met schijnwerpers over
de golven en landden op de punt van Queens.
Toen drong het lieflijk-beklemmend gegrom
van airconditionings weer tot haar door,
uit stratenroosters wolkte warm Parijse wasem
uit de jaren vijftig, en de wandelaars stroomden
als vissen door de brede Avenues, elkaar
behendig ontwijkend, een excuus op de lippen,
niet in het minst geïnteresseerd om bloed te zien.
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Vanuit haar hotel zag Hera de glimmende spits
van het Chrysler-gebouw, onechter nog
dan de menselijke vleermuis zelf, die joker
der projectontwikkelaars van Gotham City...
Straks werd het door een meteoor in de flank
geraakt, keek zij naar een echte rampenfilm,
zou die chromen spits naar beneden suizen
en zich als een speer in het asfalt boren...
Weemoedig, bijna goeiig, huilden de sirenes
langs Seventh Avenue, langs de drommen
die ineens vertraagden in hun haast,
als stolde hun beweging in een lucht
van taaie stroop, langs de zware bas
van verre, langgerekte stemmen als
een waarschuwing die aarzelde
te worden uitgesproken, O klem van
alle mensen, en Hera viel in slaap.
Over haar bed, in onderkoelde kleuren,
trok al gauw haar eerste droom
van afscheid en vaarwel.
De volgende ochtend ontbeet ze
bij ‘Schlotzky's Altijd Vers’, op de hoek
van Central Park en Sixth Avenue.
De eigenaar schudde op foto's
generaals- en presidentenhand
maar aan de tafeltjes smakte
gewoon de blanke smeltkroes
in zijn middenkaderoverhemd
en haar muisgrijs mantelpak.
Bacon, eggs & hash browns
mengden zich door koffiegeur
en alsof zij nog sliep hoorde Hera
opnieuw die wonderlijke draaikolktaal
die niemand thuis kon brengen.
Ja, het Engels wankelde, nog even
en men zou hier zelfs Nederlands
verstaan - dan was de verwarring
der spraken een feit, landde men
weer voor het eerst op Manhattan
met de dromen van een Vanderbilt.
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Naast haar nam een jongen plaats, hooguit
zeventien, die aan elke vinger twee of drie
gouden ringen droeg, maar wel gewoon
gekleed ging in een korte broek, een vale,
iets te grote baseballpet en een t-shirt met
de opdruk van een groene krekel, uitgelaten
housend op het yin en yang symbool.
Hij legde haar uit dat de zuivere weg uit de
spraakverwarring die hij rond zijn torso droeg
vier dollar kostte en of zij interesse had?
Hij toonde zijn stapeltje handel. Hera kocht
de krekeldans in large, bij wijze van pyjama.

2. Van de putsteen en de bron
Voor de zoveelste keer nam zij afscheid van haar doden:
in overvolle dromen kwamen zij nog maar eens langs.
Sommigen beweerden uit het graf te zijn herrezen,
maar de meesten spraken van rust en licht, werden
wat zij zeiden, een deining van blauwen en gouden,
een luchtig prisma achter hoog opbollende vitrages,
en men hief de glazen naar een raam dat altijd
open stond op zonnige gedachten, tot Hera
die gedachten dacht en haar ogen opende.
Koel zoemde het metalen dier. Lichteffecten

cola miller icecream macy elton john in madison
dansten langs het rolgordijn. ‘Het is begonnen’.
Zij schrok van haar stem en de waarheid.
‘Het is begonnen. Het is nu echt begonnen.’
Onder het vertekende web vluchtte gelovig
de kruisspin en danste de ontkruisigde
als nabeeld van een motje om een plots
gedoofde lamp. Zij dacht aan Amsterdam,
de kapel van de Vrouwe van alle Volkeren,
God mag weten waarom, en waarom nú,
dacht aan het park daarachter met zijn Zenboeddhistisch bruggetje, hardhouten prieeltjes
uit de jaren zeventig en puimstenen pinguïns
van postmoderne snit, een stuk of zeven
in gelid langs een schelpenpad dat haast
vooroorlogs knisperde, al met al een nogal
curieuze combinatie, je moest er maar
om lachen, er komt nooit een eind
aan de verzinsels van een mensenkind,
en zij zag weer voor zich hoe zij in dat park
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een keer een jonge dichter had ontmoet
die ernstig overspannen van een permanente
doodsangst van plan was om zich op te laten
nemen in een rusthuis, sinds in het onvolprezen
Polder-paradijs voorwaar een Fonds Tegen De Dood
bestond dat zoiets betaalde, en waarom ook niet,
er is al zoveel vóór... Zij hadden op een bankje
in het goudlicht van een najaarsdag urenlang
gesproken van de eenvoud des geloofs
die aan ieder vers voorafging,
en dat de atheïsten slechts de buitenkant
bezongen van de bomen en dieren des velds,
van opperhuid en haardracht, maar nooit
de sappen van een duizendjarige sequoia
of het zoete otterbloed van een pasgeborene
en dus nimmer het binnenste bloeien betrapten,
woestenij in de oase, open cirkel in het woud,
witte bloemkelk in de morgen van het bleek
ontvouwend licht, nimmer de zucht van de
putsteen, laat staan één toon uit de bron.
Nou ja, zo eenvoudig was het dus: je gaf
een kus aan een steentje en wierp dat in
het water. Dan was er geen weg meer terug.
Je tuimelde door rivieren, langs terugdeinzende
kades waar de roofvogelschaduw van de duikers
nog werd ingezet om je van de bodem te lichten,
maar niemand besefte dat juist licht je bodem was
en men verloor je spoor tussen fietskarkassen,
lege kluizen, roestige motoren, het bezinksel
van de leeggeroofde welvaartsaap,
en je rolde al de zee in, rolde in de snaterbek
van een tuimelaar die opzwom naar Amerika,
tuimelde langs de torens van...
Sweet ol' Manahatta
zong een neger op straat maar toen je
keek, bleek het een blanke, en je trok
de grijns van Hera in de Nieuwe Wereld, Hera,
hoedster van de rots, koningin van deemoed
over de levende slaap van haar doden, die met
een diamanten driekroon op de naakte schedel.

Bovenstaand fragment is afkomstig uit het romangedicht De aardse komedie, dat
in maart verschijnt bij uitgeverij Prometheus.
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Suzanne Brink
Vogelkop
Mijn hoogste hakken ooit. Zelfs dat lullige stukje naar de supermarkt is een opgave.
Bij het brood komt de eerste blaar op mijn rechterteen opzetten en bij de wijn broeien
allebei mijn hielen. Voor de tijdschriften schiet me pas te binnen dat de uien op zijn.
Dat is tien meter teruglopen, dus laat maar. Mijn rechterknie kraakt ook al. Ik leg
twee vrouwenbladen in mijn mandje. Informatie over kleren en crèmes. Een
wekelijkse gewoonte. Maar ik laat ze nooit door mijn woonkamer slingeren want
eigenlijk ben ik te slim voor zoveel ijdelheid.
Thuis schop ik de schoenen door de kamer en val op de bank neer om in de
bladen foto's van de mooiste vrouwen ter wereld te bestuderen. Het is natuurlijk
heel vervelend dat er lippen zijn die voller zijn dan de mijne en strakkere billen en
grotere ogen. Toch ga ik de confrontatie aan. Ik ben een realist, denk ik. Een man
hoeft mij niet zomaar te vertellen dat ik de mooiste ben. Ik moet feitelijk aantoonbaar
de mooiste zijn en kan dat alleen maar zeker weten als ik een beeld heb van wat
er verder aan mooie vrouwen rondloopt. Simpel. Bovendien is schoonheid maakbaar.
En ik wil weten hoe het gemaakt wordt.
Ik ken inmiddels alle trucs.
Toch is er één man ongevoelig voor mij. Dat weet ik sinds een paar weken. Theo
is een broer van Ceciel, een goede vriendin van mij. Bleek, mager en een hoofd als
een vogelkop. Zijn neus is zo krom en scherp als een snavel. Gelukkig zie ik hem
bijna nooit.
Dat hij van zichzelf kan houden. Want het is duidelijk dat Theo dat doet, van
zichzelf houden. Hij voelt zich het meest op zijn gemak als hij midden in een kamer
vol mensen staat en luid dingen beweert. Een broodmagere man met een broek
die elk ogenblik van zijn kont af kan glijden. Verder morsige schoenen en te veel
om op te noemen dat lelijk en slordig is.
Theo zegt wel vaker wat.
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Ik had het jou ook niet moeten vertellen natuurlijk.
Ik zou me in een hoek van de kamer verstoppen. Ik zou niet geloven dat iemand
naar me kon kijken zonder misselijk te worden. Mij zie je niet op straat met natte
haren. Als ik verkouden ben of een grote puist heb, blijf ik zoveel mogelijk thuis. Ik
trek twee keer per dag schone sokken aan en dat is niet alleen omdat ik zelf dat
beetje klamme vies vind, maar ook omdat er mensen zijn met scherpere neuzen
dan ik.
Theo heeft geen last van zulke angsten. Het maakt niet uit of hij een grote jusvlek
op zijn bloes heeft en een spinaziesliertje tussen zijn voortanden. Dat
overrompelende van hem kan trouwens soms goed uitpakken. Als hij feestjes
binnenwandelt gaan ze leven. Op een bepaalde manier is dat iets om jaloers op te
zijn.
Ceciel vertelde me dat Theo me niks vond. Midden in een gesprek zei ze: ‘Weet
je wat Theo zegt? Lara, daar vind ik niks aan.’
Later zei Ceciel dat ik het niet zo serieus moest nemen: ‘Theo zegt wel vaker wat.
Ik had het jou ook niet moeten vertellen natuurlijk.’
Daar was ze dus mooi te laat mee. Ceciel lult wel vaker over dingen die ze beter
voor zich kan houden. Ik weet niet wat ze allemaal over mij doorverteld heeft. ‘Lara?
Daar vind ik niks aan.’ Als ik me Theo voorstel terwijl hij dat zegt, met die lelijke
haviksneus en dat witte vel, springen de tranen me in de ogen. Ik voel me
weggeworpen en uitgestoten. Andere mensen moeten ze jaren in een isoleercel
opsluiten om ze geestelijk te breken. Ik ben van een enkele opmerking kapot.
Ceciel is 10 juni jarig. Dat is de eerste keer dat ik Theo weer zal zien. 's Middags
lig ik in bikini op het balkon. Naast me een onaangeroerd boek. Op mijn kuit zitten
nog wat haartjes die ik bij het ontharen over heb geslagen. Sommigen zijn onder
de huid gaan groeien. Ik krab eraan tot het bloedt. Was ik maar van onverslijtbaar
plastic. Wat ook zou helpen was als er alleen maar kaarslicht bestond. Felle zon is
alleen leuk zolang niemand je ziet.
Theo ligt vast niet in de zon. Die doet gewoon waar hij zin in heeft. Stel dat hij me
vanuit een hoge flat in mijn dooie eentje kan zien. Daar lig ik dan, glimmend van de
zonnebrand en het zweet, met misschien wel de gladste benen van West-Europa.
Ik wuif nog eens een vlieg weg en draai me op mijn rug.
Mijn plan is om tot vijf uur te blijven liggen. Steeds als ik op de klok kijk is het nog
maar vijf minuten later. Ik loop naar binnen om water met ijsklontjes te halen, duw
mijn nagelriemen terug en kijk waar de kat van de overburen heengaat. Even over
vieren geef ik op. Als ik opsta zie ik vlekken van de zon. Een koude douche moet
helpen. Mijn anti-roosshampoo verstop ik achter andere flesjes. Roos heb ik altijd
smerig gevonden. Als ik zo'n shampoo bij anderen zag staan, hield ik meer afstand
bij de afscheidszoenen. En nu heb ik het zelf.
In de kastjes en op de wasmachine in de badkamer staan tientallen tubes, doosjes
en potjes. Voor elk lichaamsdeel een ander potje. Ik hou van smeren. Met mijn
vingertop dip ik licht in een yoghurtachtige substantie en breng die draaiend aan op
mijn wangen. Van mijn wangen naar mijn neus en van mijn neus naar mijn voorhoofd.
Van smeren ontspan ik. Voor mijn rij-examen heb ik wel twee uur gesmeerd. Niet
alleen op mijn gezicht, maar op mijn hele lichaam. Geurend naar Oil of Olaz heb ik
het papiertje gehaald.
Soms ben ik het ook ineens zat. Dan heb ik uren voor de spiegel gezeten en
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Ja, perfect.
Je staat er zo filmisch bij in dat witte gordijn.
valt me ineens op dat mijn linkeroog een fractie kleiner is dan het rechter. Ik kan
niet meer in de spiegel kijken, zo afzichtelijk. Hoe gepolijster ik eruit zie, hoe groter
mindere details groeien. Bewegen, praten of lachen kan ook zo het beeld verprutsen.
Dan vloek ik. Ik duw mijn bovenlip naar boven tot het tandvlees bloot ligt en knijp
mijn ogen samen totdat ik niet meer op mezelf lijk. Of wel op mezelf maar op mezelf
in blote barens-, klaarkomens- of doodsnood. En daarvan houden kan ik niet. Daarom
heb ik nooit seks.
Om acht uur pak ik de fiets om naar Ceciel te gaan. Het is nog steeds warm buiten.
Ceciel zal vast fakkels aansteken op haar balkon. Ik hoop dat Petra er al is. Misschien
had ik me in moeten drinken.
Ik heb nooit veel met Theo gepraat. Het enige wat ik me kan herinneren is een
gesprek over Portugal, een land waar we allebei geweest waren. Het was al laat op
de avond. Misschien ben ik bezopen overgekomen, maar ik hoor altijd dat ik alleen
maar leuker word met wat drank op. Het kan daar niet aan liggen.
Ik heb trouwens nog nooit gemerkt dat iemand me niet moest. Op welk moment
zou hij dat besloten hebben? Misschien wist hij het pas de volgende dag. Hij werd
laat wakker, kwam langzaam bij en wist ineens dat hij me niet kon uitstaan. Omdat
ik een leren jas aanhad of omdat ik in de weg stond?
Wil ik wel weten waarom hij me niet moet?, vraag ik me af. Ik ben bang voor de
reden. Misschien zit er wel wat in. Ik kan genoeg redenen bedenken. Mijn eeuwige
getwijfel bijvoorbeeld, mijn voorzichtigheid. Of de manier waarop ik een appel eet;
ik kan het niet zachtjes. Ik kan alleen niet geloven dat Theo genoeg van me weet
voor die goede en juiste redenen om een afkeer van mij te hebben. Het moet iets
met mijn gezicht zijn. Ik kijk soms als een koe. Een grazende, kauwende koe.
Ik zorg die avond dat ik rechts van Theo kom te zitten, zodat hij de moedervlek
boven mijn rechterwenkbrauw niet ziet. Theo lacht niet om mijn grappen. Hij heeft
de neiging om zich naar Ceciel te draaien. Dan staat zijn linkerschouder voor mij.
Een klein stukje, maar ik weet genoeg. Ook zonder dat Ceciel het me verteld had,
zou ik door hebben gekregen dat Theo iets tegen me heeft.
Ik begin wel zinnen, maar krijgt de kans niet ze af te maken. ‘Laatst was ik...’
Dwalende blikken. Niemand luistert.
Het is niet druk. Hooguit vijftien mensen zitten bij elkaar in Ceciels kamer. Het is
een grote kamer van vijf bij zes meter en de deuren naar het balkon staan open.
De meeste gezichten ken ik van vorige jaren. Met een aantal van hen heb ik twee
jaar geleden zelfs een zeiltocht gemaakt. Toen we van boord gingen, namen we
ons voor vaker dingen samen te doen. Nu weet ik niet eens meer zeker of Moniek
wel Moniek heet of anders Maaike.
Het is waanzin dat ik me op dit feest zo ongelukkig voel. Ik ken Ceciel al tien jaar,
vanaf mijn eenentwintigste. Maar het is of door Theo de hele groep zich als één
man tegen me keert en of zelfs Ceciel met andere ogen naar me kijkt. Toch kan ik
niet weggaan. Ik wil de aandacht niet op me vestigen door op te staan en iedereen
te groeten. Op een horloge zie ik dat het pas tien over elf is. Uren later is het half
twaalf.
Er wordt gedronken en steeds bijgeschonken. Ik bedank: ‘Ik heb nog.’
Broodnuchter ben ik.
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‘Pas vroeg de ober in een restaurant me wat voor water ik wilde,’ vertelt een
jongen. ‘Soft of medium.’
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‘Doe normaal. Wat zei je toen?’ Een roodharige vrouw gilt het bijna uit. Haar
wenkbrauwen trekt ze op tot ze bijna haar haarlijn raken. Iedereen doet zo expressief.
Diepe groeven in het voorhoofd, monden die open worden gesperd tot ze bijna
scheuren en veel rollende oogbollen.
Vijf over twaalf pak ik mijn sigaretten en loop naar het balkon. Een dun wit gordijn
waait om me heen en strijkt langs mijn blote kuiten.
De nacht is donker en wolkenloos. Het duizelt van de sterren. Het gepraat vanuit
de kamer klinkt na een tijd als het kabbelen van golven. Zonder dat ik vergeet waar
ik ben.
Wat is het eigenlijke probleem? Ik moet niet panieken. Ik blaas het op, maar ik
kan niet meer op eigen houtje terug. Als Ceciel maar wat tegen me zou zeggen.
Alleen maar: ‘Vind je het een beetje leuk?’
‘Lekker koel hier,’ zegt een man.
‘Ja, perfect.’
‘Je staat er zo filmisch bij in dat witte gordijn,’ glimlacht Theo.
Heeft Ceciel het hem verteld? Hij kijkt schuldig aardig. Als hij het weet, ga ik weg
en hoef ik Ceciel nooit meer te zien. Met mijn armen over elkaar trap ik een steentje
weg en kijk onverschillig de nacht in.
Theo leunt op de balkonreling. ‘Weet je iets van sterren, Petra?’
‘Wat zeg je?’
‘Of je wat van sterren weet.’
‘Dat bedoelde ik niet, maar volgens mij noemde je me Petra. Zo heet ik niet. Petra
is dat meisje met die paarse jurk. Daar staat ze, achter Ceciel.’
‘Zij? Stom van me. Ik denk al jaren dat jij Petra heet. Ik vind jou een echte Petra,’
zegt Theo. Hij staat erg dichtbij en kijkt me zonder knipperen aan. Ik draai mijn
schouders weg.
Hij slikt. Ik zie het klokken van zijn keel. ‘Een Petra is een diva, een vrouw uit een
stuk. Eigenzinnig. Ik vind het ook echt iets voor een Petra om even aan het feest te
ontsnappen en naar de sterren te kijken. Maar hoe heet jij dan?’
‘Lara.’
‘Ik dacht altijd dat dat roodharige meisje Lara heette. Als Ceciel het over Lara
had, had ik haar in gedachten.’
Ik lach ongemakkelijk en schuif voorzichtig een stapje op naar de kamer. ‘Dan
noem ik jou voortaan maar Dennis. Zo heet jullie andere broer, toch? Die blonde
jongen?’
Theo moet nu wel de kamer in kijken. Hij heeft roofdierogen. Veel te lichtblauw
en zonder wimpers. Er zijn niet veel mensen van wie zelfs de ogen lelijk zijn. Ik word
misselijk bij de gedachte dat hij me aan wil raken, dat hij die vochtige lippen op mijn
mond wil drukken en bloot op me wil gaan liggen om vloeistoffen te spuiten. Hij heeft
vast overal van die zwarte krulharen, net insektenpootjes, die aan de wc-pot blijven
kleven. Hij mag niet aan me denken. Hij moet altijd minstens vier meter bij me
vandaan blijven. Mensen die zo lelijk zijn moeten ze naar een eiland verbannen.
Het is onbeschoft om met mij in een ruimte te zijn. Ik ruik hem. Ik probeer geen
adem meer te halen. Hij praat, maar ik reageer niet. Mijn kaken hou ik stijf op elkaar.
Ik hoor niks en wacht stil tot hij weg is.
De rest van het feest is nog heel leuk. Als ik naar huis fiets fluiten de vogels zelfs
al.
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Vrouwkje Tuinman
Tegen de verdringing
Goed beeldspreken is vooral het doorbreken van verwachtingen - zonder dat een
van beide media de ander overschaduwt. Een reactie op Mathijs Deens ‘Words fail’
(Passionate nov-dec 2001).
Tijdens de laatste Lowlands-editie hadden we bij Beeldspraak - een festival dat de
positie van literatuur in de beeldcultuur verkent - om elf uur 's ochtends ineens
zevenhonderd mensen in de zaal. Buiten scheen de zon en was het een graad of
dertig, binnen luisterden mensen naar Serge van Duijnhoven. Naar dj FAT. En keken
ze naar felle kleurvlakken, vooroorlogse filmfragmenten, home-made porno,
animatie... Met zeer veel beats per minute erachter en de hallucinerende poëzie
van Van Duijnhoven ervoor was het een heleboel tegelijk. Naderhand was iedereen
drijfnat van het zweet. En dat bij literatuur - de wonderen zijn de wereld nog niet uit.
Een heleboel tegelijk dus, en van een heleboel kanten. Letterlijk en figuurlijk: het
gezelschap, beter bekend als Dichters Dansen Niet, nam bezit van het hele podium
en hoewel Van Duijnhovens gedichten de indruk gaven ook op zichzelf te kunnen
staan, koos de auteur er duidelijk voor ze liever van een verwarrende,
kaleidoscopische context te voorzien.
Nu ben ik zelf zo iemand die een compositie van een uur mooi kan vinden om
één akkoordje. Die een gedicht de hemel in kan prijzen om één zinnetje - of liever
nog één woord. Waarschijnlijk had ik in het geval van Dichters Dansen Niet ook wel
genoegen genomen met alleen de muziek. Of alleen de beelden. Het gedicht had
ik ook zelf van een context kunnen voorzien. Maar zo was het niet, en dat was niet
erg. De combinatie van elementen zorgde weliswaar voor een andere beleving van
de losse ingrediënten, maar daarom nog niet voor een mindere.
Er wordt onder het motto van crossoverkunst en interdisciplinaire samenwerking
veel op het podium gezet waarvan het nut mij niet direct duidelijk is. Er is bijna geen
dichter onder de veertig te vinden die niet minstens een ritmebox of een VHS-je met
marcherende soldaten bij zich heeft. Daar is niets op tegen, maar vaak lijken het
vooral krampachtige pogingen om aan te sluiten bij het huidige (zapgeneratie)
tijdsbeeld. Minstens een van de gekozen media delft vaak het onderspit - zij het de
korrelig gekopieerde jaren zestigfilm, die wellicht voor de dichter zelf heel bijzonder
is, maar voor de gemiddelde beeldstudent overbekend materiaal, zij het de
voordracht, die half wegvalt achter de zelfgeprogrammeerde dreunende bas.
In kunst wordt het geheel meestal gedefinieerd door het detail. Een goed kunstwerk
(compositie, gedicht) heeft, om zijn kwaliteit te bereiken, eerder weinig dan veel van
die details nodig. Anders gaan ze elkaar maar overschaduwen. Bovendien heeft
het iets verdachts, al die impulsen. Wellicht overstemmen ze slechts een te
confronterende ideeënarmoe. Je kunt je verder afvragen of de kijker / luisteraar zich
met al het audiovisueel geweld nog wel ergens op kan concentreren.

Verwachtingspatroon
Maar niet iedereen is zoals ik, en neemt genoegen met een Leitmotiv om daarover
wegdromend de rest van het Gesamtkunstwerk voor lief te nemen. Bij de doorsnee
bezoekers van literaire avondjes kom je daar niet mee weg. Zij wensen een keurige
voordracht die door niets onverwachts wordt verstoord. En de thuisblijvers (het gros
van de mensheid) zijn al helemaal niet makkelijk te paaien. Zij schijnen prikkeling
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nodig te hebben. Makkelijk makende elementen. Spannende afleidingsmanoeuvres
die de te moeilijke inhoud als stroop naar binnen doen glijden.
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Nu is het een utopie dat je cultuur zou kunnen verspreiden onder mensen die daar
eigenlijk geen zin in hebben. Iets saais wordt niet boeiend door een felknipperende
verpakking. En iets complex niet begrijpelijk door er af en toe je broek bij te laten
zakken. Wat ik wél heb geleerd is dat de grens tussen verwachting en vooroordeel
vaak gevaarlijk dun is. Wanneer onvoorspelbare elementen het verwachtingspatroon
van begin af aan doorbreken, blijken er vaak veel meer aanknopingspunten te zijn
dan je denkt. Verbindingen met je eigen leven en interesses. Los van de
kwaliteitsvraag, blijk je van iets wat je eigenlijk links zou laten liggen zomaar iets te
kunnen vinden. Dat is ongeveer wat we met Beeldspraak zouden willen.
Mathijs Deen is een wonderbaarlijke schrijver / filmmaker, die zich als geen ander
kan inleven in woord én beeld. Dat is precies de reden waarom hij op ongeveer de
helft van de Beeldspraak-edities tot nu toe een rol speelt. Mathijs illustreert geen
teksten met filmpjes. Mathijs legt geen film uit met woorden. Een voorbeeld.
Tegenover het gedicht ‘Begripsbepaling’ van Erik Nieuwenhuis stelt Mathijs beelden
van een lopende band in een wodkafabriek. De woorden vertellen over het alledaagse
in het leven, dat tegelijkertijd zo onwaarschijnlijk en oneindig is. Over de
onmogelijkheid dat je ene collega het woord cashflow laat vallen terwijl een ander
in zijn hoofd met zijn hobby origami bezig is. Onderwijl schuiven blauwe flessen
door het beeld, allemaal hetzelfde en toch allemaal verschillend. Allemaal met een
even willekeurig als strak vastgelegd lot. Ik hoop dat ik het enigszins beeldend heb
verwoord. Dat lukt me namelijk niet goed, met slechts woorden als instrument. Ik
vind het een prachtig uitgebalanceerd filmpje, waarin woord en beeld nergens te
veel tegen elkaar aanschurken, en ook nergens teveel tegen elkaar in werken.
Mathijs' artikel in de vorige Passionate is al even weloverwogen en mijn antwoord
erop is dan ook niet bedoeld om tegen hem in te gaan, slechts om zijn stellingen
aan te vullen - ik ben trouwens vooral blij dat er eens een zinvolle discussie over
de verbinding van woord en beeld is gestart.

Gemiste kansen
Ik zal iets uitleggen over Beeldspraak. Ooit ben ik er met dichter Ingmar Heytze
mee begonnen, onder de hoede van de Hogeschool van Utrecht. Het idee was ‘iets
te doen’ met literatuur en beeldende kunstvormen, op zo'n manier dat er raakvlakken
zouden ontstaan met de jongerencultuur anno eind twintigste eeuw. Dat werkte.
Niet in de zin dat de halve hogeschool ineens in Rutger Kopland geïnteresseerd
was, maar wel wat betreft het feit dat het festival in no time welkom was op Lowlands,
in EKKO en op andere plekken die normaal voorbehouden zijn aan de zapcultuur.
Inmiddels probeer ik zoveel mogelijk nieuwe samenwerkingen op te zetten. Tussen
schrijvers en filmmakers bijvoorbeeld, of tussen literatuur en animatie, computerkunst,
fotografie of webdesign. Ik geloof niet in een van begin tot eind risicoloos programma.
In Beeldspraak komen impulsen uit heel uiteenlopende hoeken, en staan beginners
en gevestigden naast elkaar. Een thuisgetekende animatie van vijftig seconden kan
opgevolgd worden door een professioneel multimediaal gezelschap met een strakke
set van een half uur. Er mag er ook wel eens iets de mist in gaan. Beeld en woord
zijn namelijk feilbaar. Soms is het vooral interessant om de frictie ertussen aan te
tonen.
Eén op één beeldspraken, waarbij het een het
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Onder het asfalt
De hitte kreunde als een hond
en door het hoge venster plensde
zonlicht op mijn Grote Bosatlas.
Ik kende Appelscha en India,
Amerika, New York en Wolvega
en bij de rode stip stond Stork.
De wereld, leerden wij, was rond
en loodrecht onder onze klas
in de beschutting van de dag
lag Nieuw-Zeeland, was het nacht.
Die middag kwam ik bij een zebrapad
waar ik de barsten in het asfalt las.
Daaronder is het donker, dacht ik,
en zag twee vissers turen bij een lamp.
De maan bescheen een open kluis.
Een plunderaar begroef zijn buit.
Ergens dreef een bleke slager
in zijn bloed de winkel uit.
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Wat wist ik van de streken van de nacht
wanneer je zonder geld of vrienden zat?
Ik keek weer op en wist niet beter
of de zon bestond alleen voor mij,
geboren in een onverwoestbaar dorp
in de oneindigheid van mei.

Rogier Taminiau, schilder en audiovisueel kunstenaar, maakte in 2000 voor
Beeldspraak een serie beeldmontages bij gedichten van Menno Wigman. Normaal
gesproken vele beelden per gedicht, hier een stilstaande selectie.
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ander beschrijft (of dat probeert), zijn gemiste kansen, zoals Mathijs terecht stelt in
zijn artikel. Niet dat ik me er nooit aan heb vergaloppeerd. Tijdens de eerste
Beeldspraak-editie waren we door omstandigheden nog verplicht een bijdrage van
studenten van de Hogeschool van Utrecht op te nemen. Op zich niks mis mee voor veel betrokken jongeren was het voor het eerst dat ze eens een gedicht lazen
en daar ‘iets mee konden’ (en dat nog voor een studiepunt ook). De studenten
kregen een stapeltje gedichten van vaderlandse grootheden, maakten daar onder
begeleiding een reeks foto's bij en terwijl die werden vertoond las Menno Wigman
de gedichten voor. Dat deed hij prima, en toch werkte het niet. Waarom? Vanwege
het één op één effect waar Mathijs het over heeft. Werd er door de dichter een boom
genoemd, dan zagen we in beeld een boom. Vloog er vervolgens in grote woorden
een zwerm meeuwen voorbij, dan verplaatste de camera zich direct naar zee, waar,
jawel, hetzelfde geschiedde. Het had, hoe goedbedoeld (en in sommige gevallen:
hoe esthetisch) ook, iets lachwekkends. Woord en beeld verdrongen elkaar totaal.
Het publiek zat nauwelijks te luisteren naar het gedicht, of te genieten van de foto's,
maar vooral te raden wat er nu weer in beeld zou komen. We hadden beter een
quiz kunnen organiseren.

Iets nieuws
De Beeldspraak-avond waar Mathijs over schrijft was er eentje die speciaal was
geprogrammeerd in het kader van het Nederlands Film Festival. Dat had tot gevolg
dat het evenwicht zoek was: er lag een speciale nadruk op cinema. Het idee
‘verfilming’ ligt dan verdacht in de buurt. Ik zal niet ontkennen dat enkele bijdragen
aan de avond zich meer op dat vlak begaven dan dat ze een werkelijke dialoog
aangingen met de tekst. Er zijn echter wel degelijk filmmakers die geen moeite
hebben hun eigen beelden gelijk te stellen aan woorden, in plaats van erboven.
Een voorbeeld is Gert de Graaff. Gelauwerd en geletterd filmmaker en bovendien
een uiterst charmant spreker. In 2000 brak hij bij het middelgrote publiek door met
het internationaal prijswinnende De zee die denkt. Eerder al maakte hij
documentaires, langere en kortere films, waarin literatuur vaak een grote rol speelt.
Zo is in Twee bijna twintig minuten ingeruimd voor een lang verhalend gedicht van
Rutger Kopland. Kopland leest het hypnotiserend sonoor voor, terwijl de camera
(opgehangen aan een weerballon) ons van een stoeptegel omhoog voert, ver
wegdrijvend over een polderlandschap. Het is bijna meditatief.
Tijdens Beeldspraak lieten we Gert iets gewaagds doen. De hele zaal kreeg een
stapel gedichten uitgereikt. Gert betrad het podium en ging in discussie met het
publiek. Zoals iedereen weet komt er dan doorgaans niets los. Dat was hier ook zo,
totdat Gert zijn eerste verfilming, ik meen van ‘Aan mijne landgenoten’ van Nicolaas
Beets, waarin uiterst actueel een Hollandse vlag van een duintop wordt geblazen,
vertoonde. Hij vertelde over de vragen die zich opwierpen tijdens de verfilming van
een gedicht. Over het idee dat je er überhaupt niet aan moet beginnen te willen
verfilmen - of juist wel. Over de emoties die literatuur bij hem teweeg brengt. Over
het vervolg dat bij hem al nadenkend over een gedicht, ontstaat. Over de nieuwe
context die hij geeft. Over het feit dat dat nooit een verbeelding is van de woorden,
maar altijd iets nieuws. Ineens had de halve zaal ook een mening.
Nu is Gert de Graaff meteen het beste voorbeeld hoe beeldspreken wél kan
werken. Niets is bij hem wat het lijkt - en wel heel letterlijk, aangezien zijn werk altijd
gaat over hetgeen er gebeurt tussen de bron van beeld, het oog van de kijker en

Passionate. Jaargang 9

de hersenen die het geziene verwerken. En idem: tussen het geluid, het oor en het
brein. Gert neemt niets voor waar aan, ook niet als het gevestigd is of misschien
zelfs wel ‘bewezen’.
En dat lijkt me nu een prettige attitude om eens iets mee te doen in het literaire
leven. Op die manier hoeven we tenminste ook niet de laatste ronde voor de
literatuur, waar Mathijs voor vreest, aan te kondigen. Nieuwe stromingen met ruimte
voor meer dan woorden alleen zijn wel anders, maar niet minder of meer. Ze zijn
een alternatieve benadering die wat mij betreft naast de traditionele kan staan. Wat
ze, in het geval van Beeldspraak in elk geval (tot nu toe, misschien wordt het ooit
ook nog wel een dichtgetimmerd gevestigd snobistisch instituut, God moge het
verhinderen) doen is wat meningen losmaken. Dat is het fijne aan experiment. Alles
mag naast elkaar bestaan en niets heeft exact de context die je zelf thuis al had
kunnen uittekenen. In het slechtste geval moet je je oren en/of ogen even dicht
doen, in een beter geval gaan die zintuigen voor de betrokkenen juist open.
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Thomas Blondeau
De Barmhartigheid
Hij lag op bed en om zijn angst te beheersen, dacht hij aan een beeld van vroeger.
Als kind geloofde hij dat de nacht zich onder het bed verzamelde. Als mensen moe
waren, gingen ze op de matras liggen en door hun gewicht vloeide het duister de
kamer in. Bedden als sponzen vol met inkt. De mensen waren zwaar van alle
gedachten die ze die dag hadden gehad. Dromen persten die gedachten uit, maalden
ze fijn en lieten ze wegwaaien. Zo werden de mensen licht en konden de bedden
zich weer vol zuigen met nacht. Het licht toonde zich en de mensen konden weer
gaan nadenken. Als je overdag onder je bed keek, zag je daar het zwart schuilen.
Het was beter om niet onder het bed te kijken.
Maar de herinnering hielp niet. Hij sloeg een kruisteken. En nog één en nog één.
En nog drie keer en daarna nog eens. Het hielp niet. Hoorde hij zijn naam?
Hij nam zijn paternoster en draaide die drie keer om zijn penis. Schoof de kraaltjes
heen en weer. Het vlees draaide zich vast in de schakels tussen de kraaltjes. Het
hielp niet. Hij wist dat hij gezondigd had. Niets gaat ongestraft voorbij. Toen het licht
zijn kamer inkroop, zag hij dat de paternoster dieprode vlekken naliet.
Door de verhuizing kwam hij aan als nieuweling in het vierde jaar van de middelbare
school. Zijn leeftijdsgenoten hadden hun eigen vriendenkring al gevormd en niemand
deed toen ook de moeite die stille te benaderen. De enige waarmee hij soms sprak
was Laetitia. Een klein rossig ding met springerige
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krulletjes. Ze hadden kennisgemaakt omdat ze in dezelfde straat woonden en zo
soms samen naar huis fietsten. Ze vond hem een rustige verschijning en zag dat
als een aangename afwisseling van het imponeergedrag dat jongens van zijn leeftijd
vertonen. Het bevreemdde haar dat hij nooit iets over zichzelf vertelde maar
misschien waren hun fietstochtjes daarvoor te kort. Deze korte momenten van
aandacht zorgden ervoor dat hij verliefd werd op haar. Voed een hongerige en hij
zal je vinger aflikken, nietwaar? Toen hij werd overgeplaatst naar een andere school
verloren ze contact met elkaar.
Hij bad haar terug te zien. Hij wist dat in gewassen wordt teruggegeven wat Hij
wegneemt van de kudde. Toen het bidden niet lukte, bedacht hij zijn eigen rituelen.
Wie dat echter doet, moet vergeten dat hij zelf de bedenker ervan is. Het is immers
makkelijk om meete zingen in een overvolle kerk. Maar wie doet zijn mond open
als de echo je stem laat weerklinken zoals je die zelf nooit hoort? En hij hoorde zijn
stem steeds ijler worden tussen steeds hogere zuilen.
Laetitia was 16 en hoewel ze niet onaantrekkelijk was, had ze geen vriendje. Dit
hinderde haar niet behalve als ze feesten ging en haar vrienden naar buiten trokken
om te zoenen. En soms, als ze in bed lag, voelde ze een soort droefheid die ze niet
wist te benoemen. Desgevraagd zouden haar vriendinnen haar omschreven hebben
met de woorden ‘spontane meid’ maar er werd weinig gepraat over haar. Veel was
er ook niet te vertellen. Ze werkte 's zaterdags in een sjofele supermarkt en gaf haar
loon dezelfde avond nog uit. Het was in die supermarkt dat ze hem twee maanden
na zijn overplaatsing terugzag. Hij wist al langer dat ze daar werkte. Zijn twijfel was
verdwenen. En zijn stem klonk sterker, de zuilen groeiden niet langer.
Hij bleef bidden. Van zodra hij wakker werd. Wist dat hij in tijden leefde waarin
diegenen die Zijn woord verkondigden slechts vossen waren, verdwaald in ruïnes.
Men moest zijn eigen pad volgen. Tijdens het bidden dacht hij aan haar lichaam,
voelde haar lichaam en sprak haar naam zo langzaam uit tot hij het proeven kon.
Alles om hem heen zong haar lof. Hij draaide de paternoster strakker en strakker.
Hij voelde zich gesterkt, wist dat hij geholpen zou worden.
Hij liep tussen de rekken van de supermarkt. Wachtte, liep terug. Hij was vlak voor
sluitingstijd de winkel in gegaan en kocht een appel om die door haar te laten
afrekenen. Hij vroeg wanneer ze klaar was met werken en stelde toen voor samen
naar huis te fietsen. Ze ging hiermee akkoord, het was alweer hoe lang geleden dat
ze elkaar gezien hadden? Ze sloot de winkeldeur en toen ze de kassa begon te
tellen, viel het op dat hij voortdurend naar haar handen keek. Even dacht ze dat hij
misschien het geld zou proberen te stelen maar ze verdrong snel die gedachte. Ze
haalde de la uit het kassablok en bracht die naar het kantoortje waar de kluis stond.
Hij bleef voor de deur staan wachten en ze voelde zich even schuldig dat ze gedacht
had dat hij misschien het geld wou stelen. Ze nam zich voor niet meer zo angstig
te zijn.
Hij zal op haar toelopen. Voor haar knielen, haar voet ontbloten en die kussen, hij
weet dat ze zal lachen, nee giechelen, maar dat ze uiteindelijk vertederd zal zijn.
Haar ogen wat zal samenknijpen zoals ze deed tijdens de fietstochtjes wanneer ze
iets grappig vond. Zo zal het zijn en niet anders. Als een schoonduiker die in het
water glijdt met zo min mogelijk opspattend water. Maar het water zal aanvoelen
als rode vruchten.
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Toen ze uit het kantoor kwam, wou hij net binnengaan. Omdat ze naar beneden
keek toen ze de deur opende, merkte ze hem pas op toen haar hoofd tegen zijn
borst stootte. Ze schrok en deed een stap naar achteren. Hij zoende haar. Ze schrok,
duwde hem weg. Hij zei een paar woorden die ze niet begreep. Ze zei dat hij even
rustig moest doen, haar chef zou het niet echt leuk vinden als hij hun tweeën hier
zou vinden. Hij sloeg z'n blik neer maar bleef in de deuropening staan. Toen ze hem
wou wegduwen, greep hij naar haar hand met de sleutelbos. Het snelle gebaar had
ze niet verwacht. Aan de sleutelbos zaten alleen een gewone sleutel en de
kluissleutel. Hij sloot de deur. Laetitia vroeg hem te stoppen met dit domme gedoe
en haar de sleutels te geven. Hij keek naar haar, zei niks. Nam haar handen die op
het bureaublad steunden waartegen ze stond. Ze gaf hem een knietje. Maar hij was
lang en haar knie had door het hoge reiken weinig kracht. Toch liet hij haar los en
deed een paar stappen terug. Ze duwde hem opzij. Hij had de sleutel laten vallen.
Ze boog voorover en reikte naar de sleutel.
Waarom gedraagt ze zich zo? Snapt ze het niet? Alles komt nu toch samen? Ze
moet dit begrijpen, ze moet toch zien hoe hij van haar houdt, haar naam op zijn hart
draagt als een zegel. Zet door, jongen. Kon ze zichzelf maar zien door jouw ogen.
Weten hoe je van haar wakker ligt. Voel hoe haar huid als de vacht van het eerste
dier is en zie hoe haar borsten als druiventrossen zijn. Kijk, haar mond staat open,
haar lippen staan bol van het bloed. Grijp je kans.
Hij duwde tegen haar billen waardoor ze met haar achterhoofd tegen de deur
vloog. Ze zag een witte schittering en proefde metaal. Ze viel op haar zij. Hij ging
met zijn knie op haar rechterarm zitten en haakte zijn hand achter haar bloes,
scheurde die. Het vlees van haar borst schokte even na. Hij wist dat ze dit wilde.
Laetitia sloeg met haar vrije hand en raakte zijn kaak. Door zijn woede sloeg hij
harder dan hij wou, eerst de linkerwang, dan de ander. Vervolgens stootte hij met
de palm van zijn hand tegen haar kin. Ze was verdwaald, ze moest geholpen worden.
Ze verloor haar bewustzijn niet maar de pijn leek haar hoofd te vatten in een metalen
mist. Haar bewegingen vertraagden en haar gezichtsveld vernauwde. Hij schoof
haar beha naar boven. Hij boog voorover, nam een tepel in zijn mond, zoog wat
vlees naar binnen en beet. Hij had zijn knieën naast haar bekken geplaatst. Met zijn
vlakke hand wreef hij over de andere borst. Laetitia rook de geur van zijn haar. Zijn
hand schoof tussen haar broeksrand en trok eraan, zijn knokkels duwden op haar
volle blaas. Ze piste. Toen de broeksband niet meegaf, liet hij de borst uit zijn mond
vallen en richtte zich op. Opende de riem en rukte aan de knoop. Schoof naar
achteren en trok haar broek naar beneden tot halverwege haar dijen. Haar
onderbroek schoof half over het schaamhaar. Hij schoof zijn hand tussen haar benen
en dacht dat de stof nat was omdat ze opgewonden was. Hij grauwde naar het vlees
door de stof heen. Hij voelde zich bijna klaarkomen. Rukte haar broek verder naar
beneden. Hij keek vluchtig naar haar. Haar armen opgetrokken, haar bovenlichaam
wat ineengedrongen, de benen uit elkaar. Hij opende zijn broek, schoof die onder
zijn billen en ging op haar liggen. Hij steunde op één hand toen hij met de ander
zijn penis bij haar naar binnen schoof. Hij glimlachte omdat ze zo nat was. Hij wist
dat vrouwen nat werden als ze verlangden. Ze wou dit. Bij de vierde stoot duwde
hij zijn bekken helemaal naar voren. Hij kwam klaar. Deze stoot deed Laetitia
kokhalzen.
Dank U. U heeft gelijk. Tot man en vrouw zijn wij geschapen. En de man dient
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de vrouw te vereren. Zij is een vogel tussen de krekels. Neen, een bezwete merrie.
Zie haar liggen. Haar geur alleen zou me dagen wakker houden. Hij trok zijn penis
terug en genoot van het geluid dat het maakte. Toen hij zag dat haar wangen een
vreemd soort rood kleurden, versnelde zijn hartslag weer. Voelde zich misselijk
worden. Hij stond op, trok zijn broek op en stapte de kamer uit. Laetitia zag hem
weggaan, maar hoorde niets. Pas vijf minuten later ging ze rechtop zitten. Toen ze
opstond, voelde ze in de vochtigheid tussen haar dijen een paar warme druppels
naar beneden lopen.
Hij was bang geworden, wilde naar huis. Nee, niet naar huis. Hij wilde nadenken,
bidden, slapen. Het was stil geworden, zo klinkt het zo als Hij je verlaten heeft. Zijn
stem klonk breekbaar en weergalmde tussen zuilen. Ze verdwenen tussen de wolken.
Toen Laetitia thuiskwam, ging ze zich wassen. Toen ze zich een paar uur later nog
steeds niet had laten zien, ging haar moeder naar de badkamer. Laetitia zat op de
badrand. Ze had een handdoek om zich heen geslagen, het haar ongekamd gelaten.
De moeder wist dat het stellen van vragen alleen maar een nog grotere
zwijgzaamheid zou veroorzaken. Ze begon Laetitia's krullen met olie in te wrijven
om ze te ontwarren. Laetitia voelde de koude olie en begon te huilen. Toen ze begon
te vertellen, vond ze de woorden afstandelijk klinken, ze leken alleen maar iets uit
te drukken wat anderen overkwam.
We zijn mens geworden door de zonde, door de zonde van een vrouw. Neen, Hij
maakt ons mens en de vrouw maakt ons door de zonde wetend. Het is een offer
dat gebracht moet worden. Het is zo voorbestemd. Neen, zo mag ik niet denken.
Het is een test. Er is een val voor me opgezet en ik ben er met open ogen ingelopen.
Ik heb gefaald. Ook ik.
Koning David zond een man naar het slagveld opdat hij zou sneuvelen. Enkel
omzijn weduwe te kunnen beminnen. David boette voor zijn zonden maar liet Hij
niet uit Davids stam de Mensenzoon geboren worden? Wat zegt dit? Dat er kans
is op redding. Ik dien mijn schuld te belijden en bereid te zijn mijn straf te ondergaan.
Veroordeel mij, vergeld mij naar mijn boosheid. Doe wat U nodig acht. U bent de
Barmhartigheid.
Toen de politie hem een paar dagen later thuis aantrof, maakten ze uit zijn kleding
op dat hij buiten geslapen had. Hij had geen schoenen aan. Later verklaarde hij
zich met één woord akkoord met Laetitia's verklaring. 's Nachts sliep hij op de grond
en at bijna niets. De psycholoog had nog nooit iemand ontmoet die zo overtuigd
was van zijn schuld. Er werd besloten niet over te gaan tot chemische castratie.
Ik besteed veel van mijn tijd met denken over hoe ik zo ver van het pad verwijderd
kon raken. Ik bid maar ben gestopt met vasten. Ze zeggen dat dat me meer kwaad
deed dan goed. Maar ik doe boete en ik voel het, ik word een beter mens. Ik dwaalde
en hoorde Zijn stem niet meer. Maar nu hoor ik alle koren. Ik weet het nu, ik word
weer een goed mens, Hij zal mij leiden en ik zal mij naar Hem richten, met heel mijn
hart en ziel, zo helpe mij God.
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Christina Vreeswijk
En de winnaar is...
een matennaaier
Er komt, geloof ik, weer een prijs aan, het halfjaarlijkse Nederlands Kampioenschap
romanschrijven, u aangeboden door AKO of Libris - ik vergeet altijd welke nou in
het voorjaar zit en welke in het najaar. Presentatie in handen van Maartje van
Weegen, Sonja Barend of Philip Freriks. Ik volg het via de kranten, dat kost me
minder tijd. Bovendien blijf ik zo beter bij over de relletjes. Ik ben namelijk meer
geïnteresseerd in Nederlandse schrijvers dan in Nederlandse literatuur. Dat komt
door mijn liefde voor kleinzieligheid. De standaardrel van de laatste tijd is, zoals
iedereen weet, het wegblijven van een der genomineerden, ‘omdat hij het zo'n circus
vindt’. Afgelopen herfst was het Jeroen Brouwers die verstek liet gaan, maar wel
het geldbedrag incasseerde.
Wat ik zo merkwaardig vind, is dat iedereen dit afdoet als een imagokwestie.
Sommige schrijvers vinden het bij hun publieksvriendelijke imago horen om netjes
mee te doen, anderen vinden dat hun recalcitrante karakter hun gebiedt weg te
blijven. In beide gevallen is het dus een vorm van ijdelheid, die uiteraard mede
ingegeven wordt door de gedachte dat je tegenwoordig als schrijver in de media
moet verschijnen om jezelf bij het lezende publiek te verkopen (Brouwers' gedrag
is ook gewoon een voorbeeld van mediageilheid, geen krant heeft hem tevergeefs
opgebeld om commentaar). Eens temeer een bewijs dat schrijvers net zulke
doorzichtige sukkels zijn als alle andere Nederlanders. Kortom, hier is helemaal
niks merkwaardigs aan.
Het rare zit in iets anders, namelijk het gedrag van de andere genomineerden als
een hunner wegblijft. Ook zij hebben het op zijn hoogst over ijdeltuiterij. Harry Mulisch
haalde inzake Brouwers nog een leuke anekdote aan over Socrates die zich
verweerde tegen de suggestie dat alleen een verzorgd uiterlijk een teken van ijdelheid
kan zijn, en bevestigde aldus zijn imago als society-intellectueel. Harry weet ook
wie Demosthenes is, maar over hem kan hij geen anekdotes vertellen, want dan
weet zijn omgeving niet over wie hij het heeft. Maar goed, daar gaat het nu even
niet om. Ik heb nog nooit een frontale aanval gehoord op de wegblijvers, en dat
verdienen ze wel, die uitvreters die over de ruggen van hun collega's proberen een
ton aan prijzengeld in de wacht te slepen.
Kijk, literaire prijzen zijn een circus, ze leiden af van het schrijven, enzovoort.
Maar je hoeft er niet aan meete doen. Een nominatie voor een prijs is namelijk niet
iets wat een schrijver ongevraagd overkomt. Hij is gewoon opgegeven door zijn
uitgever. Je mag toch aannemen dat die aan zijn auteur gevraagd heeft of hij dat
wel wil. Dat is het moment om te beslissen: ik doe wel mee, of ik doe niet mee. Wat
lieden van het type Brouwers uithalen is wél meedoen en dan zodra het echte werk
begint, de arbeid afwentelen op hun collega's. Ik zou daar als genomineerde, die
wél de moeite neemt op te komen dagen, die wél investeert in gelegenheidskleding,
die wél vriendelijk blijft glimlachen als Sonja een domme vraag stelt, dus ongelooflijk
pissig van worden. Doe je je best om de gênante vertoning met jouw aanwezigheid
een beetje op te leuken, gaat de zak met geld naar een zak met wind die niet eens
de moeite heeft genomen langs te komen. Alsof een missverkiezing gewonnen
wordt door een meisje dat is weggebleven, maar volgens de jury wel mooier is dan
alle anderen. Als je wilt winnen, dan doe je dat badpak aan en paradeer je over het
podium. Alleen mooi zijn is niet genoeg.
Wie een prijs wil winnen, moet bereid zijn ervoor te werken. Dat werk bestaat niet
alleen uit het schrijven van een boek, maar ook uit het meedraaien in het circus.
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Als alle schrijvers wegbleven, was er geen literaire prijs. De wegblijvers teren
simpelweg op de zak van de plichtsgetrouwen. Het is gruizig en oncollegiaal gedrag.
Nog geen schrijver dit horen beweren. Al verenigen ze zich duizend keer in de
groep Mak om hogere royalty's te eisen, de Nederlandse schrijvers hebben domweg
geen zakelijk instinct. Ze laten zich door een collega belazeren waar ze bijstaan.
Zat ik bij Maartje aan tafel, dan zou ik het wel weten. Onmiddellijk diskwalificeren,
die eikel die mij het vuile werk laat opknappen. En als die achterbakse pennenlikker
wint, dan krijgt hij van mij een rekening thuisgestuurd.
Enfin, zo zal het wel weer niet gaan. Daarom heb ik een subtieler voorstel voor
de dames en heren organisatoren van het NK romanschrijven. Eis van de uitgevers
dat ze alleen schrijvers voordragen die bereid zijn de consequenties van een
nominatie te dragen. Zondigt een schrijver alsnog, dan zijn alle auteurs van dezelfde
uitgever bij de volgende editie uitgesloten van deelname. Eens zien of de
matennaaiers er dan nog steeds zo gemakkelijk mee wegkomen.
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Write now!
■ Schrijf jij omdat je je de koning van de wereld voelt als je achter je pc zit?
■ Schrijf jij omdat je zo moe wordt van alles om je heen?
■ Schrijf jij omdat je gelezen wilt worden?
■ Schrijf jij omdat je anders gek zou worden?
■ Schrijf jij omdat je met woorden meer kunt dan Mozart met muziek?
■ Schrijf jij omdat je naast je helden in de boekenkast wilt komen?
■ Schrijf jij omdat je alleen op papier uit je woorden komt?
■ Schrijf jij omdat je vader liever heeft dat je zou voetballen?
■ Schrijf jij omdat je de nieuwe Donna Tartt wilt worden?
■ Schrijf jij omdat je geen leven hebt?
■ Schrijf jij omdat je je onbegrepen voelt?
■ Schrijf jij omdat je nu eenmaal een schrijver bent?
En zou je het niet erg vinden hier flink veel geld aan over te houden?
Ben je niet vies van een beetje eeuwige roem?
Doe dan mee aan Write Now!
De jaarlijkse schrijfwedstrijd van Passionate - tijdschrift voor de nieuwe letteren,
de SKVR Schrijversschool en de Rotterdamse Kunststichting. Voor iedereen van
15 t/m 24 jaar uit de regio Rotterdam die schrijft. Van proza tot poëzie, van rap tot
filmscript. Maximaal 2000 woorden, taal: Nederlands. Eerste prijs: eeuwige roem,
publicatie in Passionate + 250 Euro, 2e t/m 5e prijs: kortstondige roem + 50 Euro
(boekenbonnen!).
Inzendingen voor 1 februari 2002 naar stichting Passionate, o.v.v. Write Now!,
Postbus 25264, 3001 HG Rotterdam. Vermeld ook even je geboortedatum. Voor
meer info: www.passionate.nl of (kantoor Passionate, Erik Brus) 010-2762626 /
passionate@passionate.nl

Potentiële deelnemers kunnen op 12 januari 2002 een gratis workshop proza
en poëzie schrijven volgen, georganiseerd door de SKVR Schrijversschool.
Meer informatie op www.skvr.nl.
Grafisch ontwerp Write Nowl: Rotterdam DC (www.rotterdam-dc.com) / Illustratie:
Erik Kriek (m.d.a Shop Around!)
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Alex Boogers
Remy
(fragment)
Een tijd geleden bezocht ik regelmatig een dokter met wie ik over mijn zus, Estee
praatte. Hij moedigde me aan mijn herinneringen aan haar op te schrijven, omdat
dat helend zou werken. Maar wat ik had geschreven was niks dan aanstellerij. En
wie zit daar nou op te wachten? De dokter wist uit mijn verhaal op te maken dat ik
veel van haar heb gehouden; dat ik haar bewonderde, dus om wie ze was en wat
ze allemaal tegen me had gezegd toen ze nog leefde. Hij was een genie.
‘Nee, ik haat de trut,’ zei ik. ‘Iets op tegen? Ik haat haar meer dan mijn ergste
vijand.’
Toen begon die dokter te zeuren over mijn opgekropte woede en of ik echt vijanden
had en wie dat dan waren.
‘Misschien doe je er goed aan om aan sport te gaan doen,’ zei hij na een stuk of
veertig sessies. Wat een vondst. ‘Welke sport heeft je interesse?’ vroeg hij.
Ik had geen idee. Ik moest natuurlijk goed nadenken en me vooral niet haasten.
Ik had weinig interesse in sport. Oké, een beetje voetballen, verplicht gymles - ik
muntte uit in hardlopen, maar alleen omdat ik wist dat het weer voorbij was als ik
eenmaal de finish had bereikt - en heel af en toe een partijtje honkbal als een aantal
jongens uit de buurt vroeg of ik zin had om mee te doen. Dan stond ik in het veld
een eeuwigheid opeen bal te wachten. Ja, dat waren zo ongeveer de sporten die
ik af en toe beoefende.
‘Ik zou willen leren vechten,’ zei ik ten slotte. Ik wist niet eens waarom ik het zei,
het was niet dat ik er altijd al aan dacht, zo was het niet, maar toen ik het uitsprak
meende ik het. Ik wilde leren vechten.
De dokter sprak er tijdens de wekelijkse evaluatie met mijn moeder over, maar
die vond het een belachelijk idee. Dat kwam niet echt als een verrassing. Ze begreep
niet waarom je iemand zou leren vechten. Wat voor goeds zou daarvan komen?
‘We vechten al heel ons leven,’ zei mijn moeder. De dokter hing een verhaal op
over dat ik geen geboren prater was en dat ik nog een hoop leed te verwerken had,
en hoe sporten mij daarbij zou helpen en wat al niet meer.
‘Ach, iedereen lijdt,’ beweerde mijn moeder, ‘daar helpt geen moedertje lief aan.
De wereld is een open wond. En wat kost zo'n sport eigenlijk?’ Ze vroeg altijd hoeveel
iets kostte. En het was natuurlijk altijd te veel, daar kon je op wachten. Ze zei dat
ze zelf ook met een hoop onverwerkt leed zat. Moest ze nu ook aan een vechtsport
gaan doen?
‘Uw zoon heeft veel woede,’ zei de dokter. ‘Hij zou zich kunnen leren beheersen.
Jonge mensen hebben een uitlaatklep nodig.’
Een uitlaatklep.
Een maand later had ik mijn eerste taekwondoles. De dokter had me gehol-
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pen met het vinden van een juiste sportschool. Hij had een collega en die deed al
tachtig jaar aan taekwondo of zoiets. De collega had tegen hem gezegd dat als
beroemde advocaten kunnen judoën zonder dat iemand het vreemd vindt, dan mag
een niet al te bekende psychotherapeut aan taekwondo doen. Het was een grapje.
Die dokter en zijn collega hadden weinig gevoel voor humor. Maar zo kwam ik dus
aan die sportschool. Door de dokter.
De leraar was een geweldige neger. Tijdens mijn eerste les hield hij een
rechthoekig kussen vast. Het was zo'n kussen waar je tegen moest trappen. Hij had
het heel stevig vast bij de hengsels en nodigde me uit er een trap tegen te geven.
Ik had een afgeknipte joggingbroek aan en een gerafeld T-shirt en zag er uit als
een idioot. Een aantal jongens stond te wachten tot ik een trap tegen dat kussen
zou geven. Ik had eigenlijk helemaal geen zin meer om wat dan ook te doen. Ten
slotte nam ik na een paar aanmoedigingen van die neger een korte aanloop en
maakte een katachtige sprong in de lucht. Ik pletterde neer op de grond, naast die
neger en het trapkussen. Hij hielp me overeind en grijnsde.
‘Een echt natuurtalent,’ zei hij. ‘Dit kan nog leuk worden.’
Twee jaar later lag ik in het ziekenhuis. Ik had een zootje ruggenwervels verbrijzeld.
Het zag er niet goed uit. Juist toen ik een paar van die vechtsporten een beetje
onder de knie kreeg. Zo gaat het altijd.
Die neger had gezegd dat ik heel goed zou kunnen worden, als ik maar serieus
bleef en goed mijn best deed. Maar misschien zei hij dat tegen iedereen. Zoiets
weet je natuurlijk nooit. Mensen hebben nou eenmaal aanmoedigingen nodig, zelfs
als je weet dat ze nooit datgene zullen bereiken wat ze willen.
Mijn ruggenwervels lagen in elk geval als losse puzzelstukjes in mijn lichaam.
Geen complimentje zou daar iets aan veranderen.
Mijn moeder gaf zo'n beetje iedereen de schuld, maar toch vooral de jongens met
wie ik's nachts op pad ging. Ze huilde soms aan mijn bed als ze dacht dat ik sliep
en dan hoorde ik haar vragen of er iemand was die over mij kon waken. Dat was
vreemd, want ze gelooft in niks, behalve in de heilzame werking van de sigaret. Dat
is het enige waarin ze gelooft. Ze aaide me over mijn hoofd, maar alleen als ik
zogenaamd sliep, en dan voelde ik de eeltbobbels aan de binnenkant van haar
hand. Josefien had van die eeltige handen. Ze zat in de schoon-maakbusiness,
daar kwam het door. Het voelt niet prettig aan als iemand met van die eeltige klauwen
de hele tijd over je hoofd aait.
Ik baalde van die hele gebeurtenis en niet alleen omdat ik zo ongeveer met een
verbrijzelde rug in het ziekenhuis lag. Het was lang geleden dat ik weer zin had in
dingen en dat ik niet elke dag dacht aan die periode met Estee. Ik ging zelfs weer
naar school. Ik dacht erover na wat ik wilde doen met mijn leven. En heel soms zag
ik mijn moeder glimlachen. Dat had ik haar niet meer zien doen sinds die toestand
met Estee en de scheiding van Edward. Nu was dat allemaal weer veranderd. Ze
zat elke dag aan mijn bed met zo'n zorgelijk gezicht. Op een gegeven moment werd
dat nogal vervelend. Ik bedoel, wat moet je tegen je moeder zeggen? En wat ze
ook deed was dat ze elke dag een tas boeken meenam. Boeken die ik niet las.
‘Waarom lees je niets?’ vroeg ze. ‘Je weet hoeveel boeken we thuis hebben
liggen. Dan doe je tenminste nog iets nuttigs.’
Ze had gelijk, wat die hoeveelheid boeken betreft. Maar het waren niet mijn
boeken. Ze waren allemaal van Estee geweest. Maar die naam sprak mijn moeder
niet meer uit. Als ze kon zien dat ik alleen maar aan Estee dacht werd
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Misschien doe je er goed aan om aan sport te gaan doen.
Welke sport heeft je interesse?
ze hysterisch of ze begon in stilte te huilen. Maar die boeken vond ik niks. Allemaal
van die zware literatuur. Wat heb je eraan? Het had Estee in elk geval niet geholpen.
Ze was er alleen maar wanhopig van geworden. Moest ik nu ik in het ziekenhuis
lag, compleet gedrogeerd door de morfine, met slangen verbonden aan een
infuuszak, met drains die uit mijn rug staken, en met een catheter en een
vacuümpomp die aan mijn lul bungelden, moest ik nu ineens al die troep gaan lezen?
Woorden zeiden me niks. In elk geval niet de woorden die in die boeken stonden.
Bovendien waren het bijna allemaal Duitse schrijvers. Wat heb je daar nou aan? In
een van die boeken las ik een keer de zin: ‘Ik leer zien, ik weet niet waaraan het
ligt, alles gaat dieper bij mij naar binnen en blijft niet staan op de plek waar het
vroeger altijd ophield.’
Estee kon janken als ze zo'n zin las.
‘Vind je het niet mooi, Remy?’ kon ze dan vragen. ‘Luister dan toch - vind je het
niet mooi?’
Ik was jong en achterlijk en knikte haar toe.
‘Ja, mooi. Echt. Verpletterend!’
Woorden van een hopeloos figuur als je het mij vraagt. ‘Ik leer zien’ - wat een
gelul! Ik vond het prachtig dat Estee er in het begin zo gelukkig van werd, dus van
die boeken, bedoel ik, maar ik zag er niks in. Ik kon ook wel zoiets schrijven als: ‘Ik
zie het bed waarin ik lig, de ruimte die ik inneem, ik ben niks meer dan dit en betwijfel
of ik ooit nog meer worden zal.’ Ja, zoiets had ik ook wel kunnen schrijven en het
zou even wanhopig hebben geklonken.
Ik wilde ook niet al te veel meer aan mijn zus denken. Als ik aan boeken dacht
dan dacht ik aan mijn zus, en als ik aan mijn zus dacht raakte ik weer geïrriteerd
over van alles en nog wat en dan werd ik weer woest, en als ik woest was dan deed
ik mensen pijn en verdriet en daar werd ik weer triest van. Het hield nooit op.
Misschien had mijn moeder wel gelijk toen ze zei dat iedereen lijdt. Het is natuurlijk
geen openbaring, dat weet ik ook wel. Maar misschien moet je dan proberen om
niet altijd aan iedereen te denken die lijdt. Toen ik nog actief aan vechtsport deed
dacht ik zelden aan mensen die lijden of aan andere nare dingen. Ik dacht eigenlijk
helemaal nergens aan, behalve aan mijn sport. Ik zei toen vaak na een inspannende
training dat als ik op dat moment dood zou neervallen, ik het waarschijnlijk niet eens
erg zou vinden. Ik zou het natuurlijk niet leuk vinden. Maar zoveel genoot ik van die
trainingen, dat ik nergens anders meer om gaf.
Na het vijfde tasje met boeken vroeg ik aan mijn moeder of ze mijn videorecorder
uit mijn kamertje kon meenemen. Ik lag alleen in een kamer met een tv. De zusters
zouden het vast niet erg vinden als ik mijn videorecorder aansloot. Vanaf dat moment
nam ze elke dag een tasje met video's mee. Ik gaf haar de titels op. Ik was helemaal
gestoord van video's. Af en toe las ik strips en tijdschriften, en als ik boeken las dan
las ik boeken over vechtkunst. Maar het meest genoot ik van de video's die ik zag.
Ze hielpen me op de een of andere manier. Als ik dacht dat ik nooit meer zou kunnen
trainen of zonder pijn leven dan keek ik naar een video en dan dacht ik nergens
anders aan. Het was in elk geval beter dan die tasjes met die zware literatuur. Het
staat wel godverdoms interessant als je zulke boeken leest, maar het is zonde van
je tijd. En bovendien word je er alleen maar wanhopig van.
Bovenstaand fragment is hoofdstuk 1 uit de roman Remy, die in maart verschijnt bij
uitgeverij Podium. Zie ook p. 48-50.
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Erik Brus
Ten Slotte interview met Alex Boogers

foto: NL fotografie
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‘Mijn naam is M.L. Lee. Ik ben een meisje van de straat.’ Zo begon de brief waarmee
Alex Boogers drie jaar geleden enkele uitgeverijen benaderde. Het leidde tot de
publicatie van de debuutroman van ‘de jonge schrijfster M.L. Lee’. Inmiddels heeft
Boogers een vervolg geschreven, en staat hij op het punt zijn pseudoniem af te
leggen. Daarmee neemt hij afscheid van zijn zelfgekozen anonimiteit. De wil om op
eigen voorwaarden schrijver te zijn is echter onverminderd.
Alex Boogers (Vlaardingen, 1970) is niet het type schrijver dat zegt van jongsaf aan
te hebben gedroomd van het schrijverschap. Boogers: ‘Herman Brusselmans heeft
eens gezegd dat dergelijke uitspraken voor homo's en mietjes zijn. Spot, sarcasme,
misschien, maar in die opvatting herken ik me wel. Als jongen deed ik de dingen
die jongens doen. Niks literatuur. Ik hield me bezig met meisjes, met rondrijden op
mijn brommer, met voetballen op straat, met het geweld en het avontuur. Ik vocht
op straat, ik raakte er bedreven in. Later werd ik lid van een sportschool. Niks om
hysterisch over te worden. Op mijn kamer, als het stil was op straat, schreef ik wel
eens wat, maar ik sprak er met niemand over. Zoiets deed je niet.
‘Later realiseerde ik me dat literatuur net zo gewelddadig kan zijn als de
vechtsporten die ik beoefende. Mijn ouders namen me mee naar een voorstelling
van J.A. Deelder, en dat was een openbaring voor me. De razendsnelle manier van
praten van Deelder, dat vlammende ritme. Het is bijna geweld met woorden. Dat is
wat ik zoek in literatuur: woorden die zo dwingend zijn dat ze je meesleuren. Ik zoek
naar het ritme en de cadans. Tempo. Snelheid. Ik zoek die snelheid in films, in
cabaret, in muziek, en natuurlijk in de literatuur. Ik hou van het werk van J.D. Salinger,
die uitstoot van woorden, zijn gelijktijdige walging en bewondering voor de mensen
en dingen om hem heen. Of Charles Bukowski, met zijn zwartgalligheid maar ook
zijn humor. De grilligheid van het leven moet erin zitten.’

Geen auteur
Na zijn middelbare schooltijd begon Boogers aan diverse studies, waaronder
Nederlandse taal- en letterkunde in Leiden. De wetenschappelijke benadering van
literatuur sprak hem echter niet aan; na twee weken haakte hij af. In 1997 besloot
Boogers zich fulltime aan het schrijven te gaan wijden. Hij werkte aan een manuscript
dat tot zijn eerste roman moest leiden, maar liep ermee vast. Uiteindelijk zou dat
via een omweg tot zijn debuut leiden.
Boogers: ‘Ik had een ideetje en dat begon ik uit te werken tot een kort verhaal.
Dat werd steeds langer en uiteindelijk had ik een korte roman, maar ik was niet van
plan er iets mee te doen. Waarom zou ik? Ik dacht dat het een vingeroefening was.
Ik begon weer aan een ander verhaal, in de vorm van een brief van de hand van
een schrijfster. Mijn vriendin vond dat ik die brief naar een uitgever moest sturen.
Toen realiseerde ik me dat ik in die brief de schrijfster van mijn korte roman had
gecreëerd. Vervolgens heb ik de brief naar vijf uitgevers gestuurd, zonder de roman
meteen mee te sturen.’
De brief begon als volgt: ‘Mijn naam is M.L. Lee. Ik ben een meisje van de straat.
U kent waarschijnlijk niet veel meisjes van de straat. Ik ben geen hoer of iets
dergelijks, als u dat soms denkt.’ In de rest van de brief legt Lee uit waarom zij niet
meteen haar manuscript wil aanbieden. Ze spreekt haar afschuw uit over de
grachtengordelmentaliteit van de literaire uitgeverijen. Het bastion van macht dat
ze vertegenwoordigen.
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Boogers: ‘Alle uitgeverijen wilden het manuscript ontvangen, en vervolgens bleken
vier ervan geïnteresseerd het uit te geven. Ik heb voor uitgeverij Podium gekozen
omdat die het meest zakelijk reageerde. Zij gingen in op het manuscript, en niet op
M.L. Lee en de inhoud van haar brief. Podium stemde er ook in toe het boek onder
de naam M.L. Lee uit te geven. Moedig, want het betekende dat er geen auteur was
om interviews te geven of de roman aan te prijzen.’
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Project
Het boek Estee verscheen eind 1999. De roman gaat over de jongen Remy van
Sand en zijn oudere zus Estee, die op zoek is naar een zuivere manier van leven.
Informatie over de auteur werd tot een minimum beperkt; de achterflap maakte
slechts gewag van ‘de jonge schrijfster M.L. Lee’. Boogers: ‘Ik wilde zien of het boek
er op eigen kracht kon komen. Ik wilde niet in het keurslijf van de literaire markt
terechtkomen. Aparte eigenschappen van nieuwe schrijvers worden uitvergroot om
hun boeken aan de man te brengen. Voor je het weet ga je daar zelf aan meedoen.
Het is misschien naïef maar ik dacht: ik publiceer een boek en kijk wat er gebeurt.’
De literaire critici pikten het boek niet op. Wel werd het boek massaal aangekocht
door bibliotheken en kwam het ook op menig leeslijst van middelbare scholieren
terecht. ‘Nu denk ik: wat kon je anders verwachten. Aan de andere kant, het is toch
de taak van critici om boeken te bespreken? Ik ben toch geen zanger die op een
podium moet gaan staan? Ik blijf het vreemd vinden dat het blijkbaar nodig is je
boek uit te leggen.
‘Toch is het goed geweest dat ik op deze manier ben gedebuteerd. Het
pseudoniem M.L. Lee was voor mij een eenmalig project, een oefening in geduld
en afstand nemen. Ik weet nu wat me werkelijk beweegt om te schrijven, zonder
alle randverschijnselen eromheen. Het is de basis waarop ik nu, onder mijn eigen
naam, verder ga als schrijver. Ik zal het spel nu meespelen, op mijn manier.’

Eigen weg
Gedurende de afgelopen twee jaar heeft Boogers gewerkt aan een eerste vervolg
op Het boek Estee; in maart zal Remy uitkomen. Opnieuw draait het verhaal om
Remy, die inmiddels zeventien is. Hij is nog altijd aangeslagen door de zelfmoord
van Estee, de gebeurtenis waarmee Het boek Estee eindigde. Remy's zus was een
meisje dat zich niet wilde aanpassen aan de oppervlakkige, wezenloze manier van
leven die ze overal zag. Ze raakte in een depressie en zag uiteindelijk geen uitweg
meer. Remy, vervuld van woede en onmacht, gaat op zoek naar de kwaliteiten die
hij in zijn zus verloren heeft zien gaan.
Boogers: ‘Estee staat voor mij voor puurheid. Ik vind het heel belangrijk dat iemand
zich vasthoudt aan het doel dat hij of zij zich stelt. Ik leg ook voor mezelf de lat hoog.
Dat geldt voor mijn ambities als schrijver, maar ook voor mijn omgang met mensen,
in vriendschappen, relaties. Ik maak me al gauw boos als ik zie dat iemand zich laat
afleiden van zijn ideaal en besluit iets anders te gaan doen. Dat is zwak. Jammer
ook. Als je iets bereiken wil ga je door tot het bittere eind. Wat betekent verlies nu
helemaal? Je stelt jezelf een zuiver doel en daar geef je alles voor. Zo denk ik
erover.’
Wie beide romans na elkaar leest, ziet een opvallend verschil in hoe Remy
geportretteerd wordt. In Het boek Estee, waarin Remy ongeveer dertien is, is het
een rustige, wat laconieke jongen. Vier jaar ouder is hij veel scherper en kritischer
in zijn waarnemingen. Boogers: ‘De dood van Estee heeft hem wakker geschud.
Hij zoekt Estee overal. In de liefde, maar ook op straat. Zo ontmoet hij Saïd, een
vechter en thaibokskampioen. Op een gegeven moment zegt Saïd tegen Remy:
“Het leven gaat over jou.” Remy mompelt wat, sputtert tegen. Saïd zegt het nog een
keer: “Het gaat om jou.” Gedurende het boek komt Remy erachter dat hij inderdaad
zijn persoonlijke strijd zal moeten voeren.’
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Remy is nauwelijks voltooid, maar Boogers is al aan de opzet voor een nieuwe
roman bezig. ‘Ik ben nog maar net begonnen met wat ik wil zeggen. En over de
familie van Sand wil ik nog verschillende boeken schrijven. Als er een publiek voor
is natuurlijk. Net als bij mezelf zoek ik de strijd bij anderen. Het is natuurlijk
tegenstrijdig. Je wilt je eigen weg gaan en je door niets en niemand laten afleiden.
Tegelijkertijd vraag je je af hoe afwijkend jouw kijk op het leven is. Je wilt
gelijkgestemden bereiken met wat je doet. Ik ga er tenminste van uit dat die er zijn.
We kennen elkaar alleen nog niet.’
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oude nummers
Oude nummers van Passionate kunt u bestellen bij Stichting Passionate, telefoon
010 276 26 26. Prijs per nummer €5,55 (incl. verzendkosten). Hieronder informatie
over de drie meest recente nummers, informatie over oudere nummers op
bovenstaand telefoonnummer.
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

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.
jaargang 08 | nummer 06 | november/december 2001

Voorpublicatie uit Vanuit de lucht - de eerste generatie dichters van de 21e eeuw;
plus interview met samensteller Daniël Dee. Verder Bart FM Droog over literatuur
in Groningen; Mathijs Deen over woord en beeld; strips van Barbara Stok. En
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bijdragen van Machteld van der Gaag, M.L. Lee, Ingmar Heytze, Michael Persson,
Arnoud van Adrichem, Floris Paalman en Koen-Machiel van de Wetering.
aanbieding voor 11 euro tot 1 november 2002
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
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
Thomas Blondeau (België, 1978) is na een voortijdig afgebroken priesteropleiding
een half jaar werkzaam geweest als staljongen. Studeerde vervolgens in Leuven
en momenteel aan de Universiteit Leiden. Fabulist.
Alex Boogers (1970) publiceerde in 1999 de korte roman Het boek Estee onder
het pseudoniem M.L. Lee. Boogers schreef voor Passionate enkele verhalen en
gedichten, eveneens als M.L. Lee. Met het uitbrengen van Remy, het vervolg op
Het boek Estee, zal Boogers zijn pseudoniem afleggen. Remy verschijnt in maart
bij uitgeverij Podium.
Pieter Boskma (1956) is sinds zijn debuut Quest (1987) fulltime dichter. Zijn poëzie
verscheen 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). Het in deze Passionate opgenomen fragment
is afkomstig uit De aardse komedie, een omvangrijk ‘roman-gedicht’, dat in maart
2002 verschijnt bij uitgeverij Prometheus.
Suzanne Brink (1966) is freelance journalist in Utrecht en publiceerde al eerder
een verhaal in Passionate. Ze heeft kunstacademie gedaan en culturele antropologie
gestudeerd.
Robert Dorsman (1955) vertaalt Zuid-Afrikaanse literatuur. Hij werkt voor Meulenhoff
aan de vertaling van de nieuwe roman van Etienne van Heerden, Het zwijgen van
Mario Salviati. Met Adriaan van Dis maakte hij eerder een bloemlezing met
Zuid-Afrikaanse gedichten, O wye en droewe land. Hij stelde bloemlezingen samen
uit het werk van Wilma Stockenstrom en Antjie Krog. Dorsman recenseert
Zuid-Afrikaanse literatuur voor het dagblad Trouw.
Said El Haji (1976) is geboren in Isoufayen, Marokko, en groeide op in Berkel &
Rodenrijs. Hij studeerde Culturele en Maatschappelijke Vorming aan de Hogeschool
Rotterdam (niet afgemaakt) en Nederlandse Letteren aan de Universiteit Leiden
(ook niet afgemaakt). Hij won in 1999 de El Hizjra-aanmoedigingsprijs voor het korte
verhaal ‘De kleine Hamid’. Hij debuteerde in 2000 met de roman De dagen van
Sjaitan bij uitgeverij Vassallucci. Thans schrijft hij columns voor verschillende kranten
en bladen.
Jack Nouws (1960) maakte in 1997 zijn officiële debuut met De gemonteerde vrouw.
Hij schrijft voor bladen variërend van MacFan, Rails, Metro, Nieuwe Revu, Zone
5300 tot de Volkskrant. Zijn site: www.jacknouws.nl
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
poëziebloemlezingen samen.
Rense Sinkgraven (1965) is afgestudeerd filosoof en werkt als organisator bij de
Schrijversschool Groningen. Sinkgraven treedt regelmatig op en publiceerde in de
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bundels Het hogere Noorden, Dichter bij de stad en in de literaire bladen Rottend
Staal, Tzum, De hobbyrocker en Noachs Kat.
Vrouwkje Tuinman (1974) is journalist, columnist en cultureel organisator. Met
Ingmar Heytze publiceerde ze Verdomd interessant, maar gaat u verder - De taal
van Wim T. Schippers. Ook werken zij aan een drieluik bloemlezingen rondom seks,
drugs en rock ‘n’ roll.
Kees Versteeg (1959) is de vaste aforist van Passionate. Daarnaast hij is actief op
internetforums zoals Weerwoord www.weerwoord.nu en Maghrebonline
www.maghreb-online.com en Polinco www.polinco.net. Ook schrijft hij regelmatig
een dagboek voor het Rotterdam 2001-project www.rotterdamsdagboek.nl.
Christina Vreeswijk (1973) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde in Leiden.
Ze is hoofdredacteur van het uitgaansmagazine Het Leids Verzetje.
Marije Zomerdijk (1979) studeert geschiedenis en biologie in Groningen. Daarnaast
is ze lid van het Schrijflaboratorium van Ronald Ohlsen. Ze bewondert Britney Spears
en Herman Brusselmans, maar wil niet gezien worden als een kruising van die twee.
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In het volgende nummer:
C.B. Vaandrager

SPECIAL OVER LEVEN, WERK EN BETEKENIS VAN DE LEGENDARISCHE
ROTTERDAMSE SCHRIJVER EN DICHTER.
MET HANS VERHAGEN, MARTIN BRIL, HANS SLEUTELAAR, MENNO WIGMAN,
MUSTAFA STITOU, RIEN VROEGINDEWEIJ, FRANS VOGEL, HENK HOUTHOFF,
AUGUST HANS DEN BOEF, ROB SCHOUTEN EN DIRK VAN WEELDEN.
C.B. VAANDRAGER HERLEEFT IN HOTEL NEW YORK
OP 13 MAART 2002 WORDT DE VAANDRAGER-SPECIAL FEESTELIJK
GEPRESENTEERD IN HOTEL NEW YORK, ROTTERDAM. MET VOORDRACHTEN
VAN AUTEURS DIE MEEWERKTEN AAN DIT THEMANUMMER, FILM EN
MUZIEK.
VOOR ACTUELE INFORMATIE: WWW.PASSIONATE.NL OF BEL KANTOOR
PASSIONATE - ANNEMARIE SLEE (OF GIEL VAN STRIEN): 010 - 276 26 26
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[nummer 2]
In den beginne
Richard Dekker

Vaandrager, 1967 foto Philip Mechanicus

Ik heb hem zien lopen, eind jaren tachtig. Iemand wees hem aan: ‘Zie je die vent
met die plastic tassies? Dat is een bekende schrijver.’ Wie het dan precies was,
wist hij ook niet. Ik had toen niet echt het gevoel, die plotse ingeving die je ziet in
de wervingscampagne van de NS (‘Opeens heb je het:/Je wordt conducteur.’), dat
ook ik schrijver wilde worden.
Uit diezelfde tijd stammen de opnamen voor de documentaire EXITing van Neon
film/tv. Bob Visser en Rob Keers volgen hem op zijn strooptochten door de stad.
Het is een ontluisterend portret, geen film om met de borrelnootjes op tafel te
bekijken. Tot een gewone narratieve conversatie lijkt de dichter niet meer in staat.
Hij is een taalmachine geworden die alleen nog in dichtregels praat. Hij gaat bij zijn
vriend Frans Vogel op bezoek en tijdens het eten van een paar beschuitjes zegt hij,
misschien tegen Vogel, of wie weet de filmploeg, maar waarschijnlijk woorden
proevend, associërend voor zichzelf: ‘Ja die zwervers, die gaan allemaal toch eh
met de herfstbladeren mee. Over boulevards. Genadeloos zijn ze. Paris vous parle’.
Zet u de regels even logisch onder elkaar en u hebt een gedicht.
Toch is EXITing geen goede documentaire. Het geeft een veel te eenzijdig beeld
van een leven in verval. Nergens aandacht voor de verdiensten van deze
taalspeurder, die er als kind van droomde journalist te worden, of detective. Hij
leefde voor het experiment; als geen ander heeft hij gezocht naar de grenzen van
de nieuwe zakelijkheid. Hij probeerde de alledaagse stadse realiteit in haar eigen
banale taal te vangen. Wars van romantiek, maar daarin juist turboromanties. En
zelfs al blijkt de weg die hij heeft afgelegd, dat halsstarrig onbewerkt overnemen
van de werkelijkheid, achteraf een doodlopende straat in de literatuur, toch is het
voor de literaire traditie belangrijk dat ook deze doodlopende straat in kaart is
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gebracht. Aan het rücksichtslos kopiëren van gevonden tekstflarden zullen weinig
dichters zich nog wagen. Maar het gebruik van samples en letterlijke citaten uit de
krant, songtekst en reclame is mede dankzij zijn exploratie inmiddels gemeengoed
geworden.
Wanneer je een literair tijdschrift maakt, moet je je er wel van bewust zijn dat je
voortbouwt op een tijdschriftentraditie. De redactie van het in Rotterdam gemaakte
§ voelt zich speciaal verbonden met de eveneens in Rotterdam gemaakte bladen
als Hard Werken en vooral Gard Sivik, het tijdschrift uit eind jaren vijftig/begin zestig
waarop hij als redactielid en schrijver een belangrijk stempel drukte. Niet om § nu
een Rotterdams tijdschrift te noemen, maar net als het karakter van een mens mede
gevormd wordt door de stad waarin hij opgroeit, zo is het volgens mij niet toevallig
dat de bedoelingen van § aansluiten bij de opvattingen van Gard Sivik en opvolger
De Nieuwe Stijl. Het tempo van deze tijd, de grootstedelijkheid, de tv-cultuur, de
multimediale grenzeloosheid, al deze aspecten probeert § in literatuur te vangen.
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1. Met Simon Vinkenoog, 1985

2. Met Frans Vogel, plm. 1990

3. Bibliotheektheater Rotterdam, plm. 1987 Foto's Hansje de Reuver

§ wil de portfoliobeheerder van de literaire snapshots van deze tijd zijn.
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Dat doen we in dit nummer via de omweg van een terugblik. Met nooit eerder
gepubliceerde gedichten en zo goed als vergeten korte verhalen. Uit een kant en
klaar manuscript van Vaandrager uit 1968 hebben we een aantal readymade-teksten
weer aan de stad teruggegeven. Het blad is gevuld met unieke foto's van de dichter
met de architectonische kaaklijn. Rob Schouten schreef een artikel over zijn poëzie,
August Hans den Boef over zijn urbane romans.
We kijken niet alleen maar terug, we zijn ook benieuwd naar de betekenis van
deze schrijver/ dichter en het gedachtegoed van de Zestigers voor de dichters van
nu. In artikelen van Dirk van Weelden en Bertram Mourits en gedichten van onder
anderen Menno Wigman, Ingmar Heytze en Mustafa Stitou.
Tien jaar na zijn dood brengt De Bezige Bij zijn twee romans De reus van
Rotterdam en De hef in één band uit. Poetry International besteedt in haar komende
festival aandacht aan hem. Maar voor zijn verzamelde gedichten Vaandrager's totale
poëzie zal u nogal wat tweedehandsboekenwinkeltjes moeten aflopen, ben ik bang.
Ook als u na het lezen van deze § naar een vuistdikke biografie zou willen grijpen,
moet ik u teleurstellen. Die is er niet.
Wat bij de totstandkoming van dit nummer opviel is dat er nog maar tien jaar na
zijn dood al zoveel gaten in het verhaal zijn ontstaan. Een biograaf zal haast moeten
maken, wil hij niet alleen van slecht onderhouden archieven afhankelijk zijn. Dit
nummer is vooral het werk van §-eindredacteur Erik Brus geweest. Met dank aan
het beduimelde maar o zo kostbare adresboekje van Passionate's gastredacteur
Martin Bril heeft Brus het afgelopen half jaar boven op de huid van de stugge dichter
geleefd. Vooral voor een bewonderaar gaat zoiets je niet in de kouwe kleren zitten.
Het was alleszins de moeite waard en ik ben trots op dit nummer, ik ben ook blij dat
het erop zit.
Tot slot nog een anekdote van Frans Vogel die nog maar eens de bijzondere
associatieve werkwijze van de dichter bevestigt. Frans gaat bij hem op bezoek.
‘Omdat op de plaats waar zich normaal de huisbel bevindt alleen maar een groot
gat is te zien, bonk ik een paar keer met mijn vuist tegen de buitendeur.’ Hij hoort
gestommel van iemand die de trap af komt. De deur gaat open en in de deuropening
verschijnt hij (want ik heb het over hem) in ontbloot bovenlijf, dat onder de zwarte
vegen en olievlekken zit, om zijn nek een fietsketting en in zijn rechterhand een
levensgrote baco. ‘Op mijn vraag wat er met de bel aan de hand is, geeft hij het
onsterfelijke antwoord; “Geen bel, ja. No bell: een mens moet wat doen om die Prijs
te krijgen...”’
Een belangrijke literaire prijs heeft hij nooit gekregen. Toch is zijn naam meer dan
een voetnoot in de Nederlandse literatuur. Dát willen we met deze § aantonen.

Passionate. Jaargang 9

6

Het nieuwe realisme van C.B. Vaandrager
Erik Brus
Cornelis Bastiaan Vaandrager wordt op 26 augustus 1935 geboren op de Pretorialaan
te Rotterdam-Zuid. Hij is enig kind van Kees en Jannie Vaandrager. Vader is
postbesteller bij de P.T.T. Cor, zoals zijn roepnaam luidt, beleeft een rustige, sobere
jeugd in een tijd van wederopbouw. Hij is nogal gesloten van aard, en veel vrienden
heeft hij niet. Later zal hij het in zijn roman De reus van Rotterdam zo typeren: ‘een
jongetje, onopvallend en onopgemerkt opgroeiend in het naoorlogse Rotterdam’.
Al ligt het niet voor de hand in het arbeidersmilieu waarin Cor Vaandrager opgroeit,
zijn ouders laten hem studeren aan het Charlois Lyceum. Hij blijkt een zeer goed
leerling in talen; wis-, natuur- en scheikunde gaan hem veel moeilijker af. Hij redigeert
de schoolkrant, waarvoor hij korte verhalen schrijft, en artikelen over films en muziek.
In zijn jongensdromen ziet hij zichzelf als journalist of detective: hij wil speuren, de
essentie vinden van dingen. Het lezen van Gerard Reve's De avonden is een
openbaring. Ook literatuur, realiseert Vaandrager zich, is een manier om de
werkelijkheid te onderzoeken. Vanaf zijn vijftiende, zestiende is hij een gulzig lezer.
Van Homerus bouwt hij een grote verzameling uitgaven en vertalingen op. De manier
waarop Homerus het alledaagse met het mysterieuze combineert spreekt hem erg
aan.
Naast literatuur is Vaandrager geïnteresseerd in jazz. Hij werkt mee in de
organisatie van jazzconcerten op zondagmiddag in het Rotterdamse Emporium. In
1952 treedt in Emporium een jazzband op, met saxofonist Hans Sleutelaar.
Vaandrager spreekt Sleutelaar na het concert aan, en er ontstaat onmiddellijk een
band: ze hebben dezelfde leeftijd en houden allebei van literatuur en jazz. Sleutelaar
is leerling van de Willem de Zwijger HBS te Rotterdam, en bestiert er de schoolkrant.
Ze publiceren in elkaars blad: Sleutelaar levert gedichten, Vaandrager korte verhalen.
Ze worden boezemvrienden. Ze praten veel over literatuur en stimuleren elkaars
ambities als schrijver. Vaandrager ziet het schrijverschap als een alternatieve manier
van leven. Hij ervaart het milieu waarin hij opgroeit als verstikkend en burgerlijk, en
wil eraan ontsnappen. Vaandrager en Sleutelaar voelen zich op elkaar aangewezen,
want een literaire cultuur heeft Rotterdam nauwelijks. Er wonen begin, jaren vijftig
in Rotterdam slechts twee landelijk bekende schrijvers: Anna Blaman en Alfred
Kossmann. Grote literaire uitgeverijen zijn er al
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Cor in de schoolbanken

Pasfoto, 1955 Collectie Letterkundig Museum

helemaal niet. Het artistieke milieu van Nederland is voor het overgrote deel
geconcentreerd in Amsterdam.
Vaandrager behaalt zijn einddiploma gymnasium alfa met onder andere een tien
voor zijn Griekse vertalingen (Homerus, Herodotus). De rector adviseert hem verder
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te studeren, maar Vaandrager wil schrijver worden. Hij volgt nog een korte tijd de
School voor Taal- en Letterkunde in Den Haag, maar hij voelt zich daar niet thuis.
Copywriting lijkt hem een zinvollere manier om zich in het schrijven te bekwamen.
De Nederlandse reclamesector staat nog in de kinderschoenen, en veel (beginnende)
schrijvers hebben er een bijbaantje. Vaandrager en Sleutelaar komen in contact
met auteur en reclameschrijver Ferdinand Langen. Hij helpt hen met een
proefopdracht voor Lintas, het officiële reclamebureau van concern Unilever.
Vaandrager en Sleutelaar worden allebei aangenomen. Met het schrijven van
reclameteksten voor Unilever-producten als margarine en wasmiddelen leren ze de
principes van het doelgericht en economisch schrijven. Het zal een ideale
voedingsbodem blijken voor hun literaire teksten en opvattingen.

Proefschrift
In 1955, als hij een jaar bij Lintas heeft gewerkt, wordt Vaandrager opgeroepen voor
militaire dienst. Hij belandt bij de parate troepen. Na een half jaar schrijft hij een
brief naar het ministerie, waarin hij uitlegt dat het gebrek aan uitdagend werk voor
hem letterlijk geestdodend is. Hij vraagt om overplaatsing naar een zinvollere positie
die beter bij zijn geestelijke vermogens past. Het is een tactiek die werkt, hij wordt
uit militaire dienst ontslagen.
Inmiddels hebben Vaandrager en Sleutelaar een tijdschrift opgericht, bij gebrek
aan een podium voor hun literaire werk. Ad Donker jr, zoon van een plaatselijke
uitgever, neemt de productie op zich. In september 1955 verschijnt het eerste
nummer van Proefschrift, met de ondertitel ‘maandblad van de nieuwe generatie’.
De redactie - in totaal zeven personen - beweert in het voorwoord geen literaire
revolutie te willen prediken. ‘Dit soort revolutie verkeert metterdaad in haar tegendeel’,
en leidt tot ‘opname in het museum’. Belangrijker dan een artistieke stellingname,
meent de redactie, is een leefwijze die gekenmerkt wordt door openheid van geest.
Zo wordt een vrije literaire ontwikkeling mogelijk gemaakt.
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Er verschijnen elf uitgaven van Proefschrift, en Vaandrager publiceert in bijna elk
nummer een verhaal. Het is duidelijk dat hij zijn identiteit als schrijver nog niet
gevonden heeft. Sommige verhalen hebben een absurdistische inslag, andere vallen
vooral op door plechtstatig taalgebruik. Invloeden van Kafka en het Franse
existentialisme zijn merkbaar.
Proefschrift bevat voornamelijk werk van nog weinig bekende generatiegenoten
van Vaandrager en Sleutelaar. Reeds bekendere auteurs als Hugo Claus en Harry
Mulisch publiceren er echter ook in. Een groot succes wordt Proefschrift niet, maar
het helpt Vaandrager en Sleutelaar wel contacten te leggen in de literaire wereld.

Gard Sivik
Ze zoeken aansluiting bij het Vlaamse literaire tijdschrift Gard Sivik, dat eveneens
vooral jonge schrijvers plaatst. Gard Sivik is in 1955 opgericht met als doel ‘de
avant-garde kunst te propageren’. Het bevat voornamelijk experimentele literatuur.
In de latere edities van Proefschrift verschijnt werk van de Gard Sivik-redacteuren
Gust Gils en Paul Snoek, op uitnodiging van Vaandrager en Sleutelaar. Daarmee
is een begin van samenwerking gemaakt.
In september 1956 verschijnt het laatste nummer van Proefschrift. Vaandrager
en Sleutelaar worden gevraagd toe te treden tot de redactie van Gard Sivik, dat tot
dan toe een vrij marginaal bestaan heeft geleid en versterking zoekt in Nederland.
Vanaf Gard Sivik nr 8, 1957, kent het tijdschrift een Nederlands bruggenhoofd op
de Essenburgsingel 117a, Sleutelaars huisadres. De redactie spreekt het doel uit
‘een tijdschrift te maken dat zowel Nederlands en Vlaams is en wel zozeer dat deze
nationaliteiten enkel toevallig ter sprake komen.’
Vaandrager schrijft veelvuldig voor Gard Sivik, maar begint ook elders te
publiceren. In ‘Botsende jeugd in de Maasstad’, een serie van vijf artikelen voor het
Algemeen Dagblad (juli 1957) signaleert hij de opkomst van een nieuwe, rebelse
generatie jongeren. Zij hangen rond op straat, luisteren naar jazz, organiseren
illegale feesten en hanteren een vrije seksuele moraal. Hoewel Vaandrager de
‘botsende jeugd’ zeker niet verheerlijkt, maken zijn artikelen bij de AD-lezers
geschokte reacties los.
Voorjaar 1958 ontmoeten Vaandrager en Sleutelaar de Nederlandse kunstenaar,
dichter en journalist Armando. Zij kijken op tegen Armando, die ouder is
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en reeds een spraakmakend figuur in de beeldende kunstwereld. Vanuit hun
gezamenlijke drang tot vernieuwing in de kunst besluiten ze samen te werken.
Armando publiceert gedichten in Gard Sivik en zal het volgend jaar toetreden tot de
redactie.
Onder invloed van de drie Nederlanders begint Gard Sivik te veranderen.
Vaandrager, tot dan toe vooral schrijver van verhalen, publiceert zijn eerste gedichten
in Gard Sivik. Nr 12, najaar 1958, bevat zijn beroemd geworden gedicht ‘A foggy
day in Rotterdam’, dat beschouwd kan worden als eerste aankondiging van een
nieuwe, objectieve poëzie. Ook de gedichten van Sleutelaar en Armando in Gard
Sivik worden gekenmerkt door hun koele toon en de afwezigheid van lyriek. Voor
het uitspreken van een literaire standpuntbepaling is het echter nog te vroeg.

Debuut
Naast zijn redacteurschap van Gard Sivik pakt Vaandrager zijn werk als copywriter
weer op. In 1958 woont hij een half jaar in Amsterdam, waar hij werkt bij het bureau
Prad. Vaandrager denkt dat zijn verblijf in Amsterdam, het centrum van de
Nederlandse literatuur, goed is voor zijn kunstenaarschap, maar hij kan er niet
aarden. In Rotterdam, waar hij al enige
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Reclamebureau Labey, v.l.n.r. Vaandrager (2×), Jan van Mastrigt, Hans Sleutelaar

faam heeft verworven, willen lokale schrijvers en kunstenaars zich graag met hem
afficheren. Maar in Amsterdam is het de omgekeerde wereld. Vaandrager is niet
iemand met een vlotte babbel die aanpapt bij de juiste personen. Hij wil er wel bij
horen, maar op zijn eigen, tegendraadse manier. Ik zei niks/ Ik sloot me aan bij de
vorige spreker/ Ik was stug/ Ik wou opvallen zal hij in 1962 dichten in de ‘cyclus in
de verleden tijd’.
Vaandrager keert terug naar Rotterdam en zal er nooit meer vertrekken. Hij krijgt
een betrekking bij reclamebureau Labey, gevestigd aan de Coolsingel. Hans
Sleutelaar en Vaandrager werken er allebei halve dagen. Later zullen ze gezamenlijk
verder gaan als freelance tekstschrijver.
De zomer van 1959 brengt hij samen met Sleutelaar door op Ibiza, een populair
vakantieoord voor kunstenaars waar ze herhaaldelijk zullen terugkeren. Vaandrager
werkt er aan de novelle Leve Joop Massaker, waarvan hij al fragmenten in Gard
Sivik en Maatstaf heeft gepubliceerd.
In 1960 verschijnt Leve Joop Massaker bij De Arbeiderspers. Vaandrager noemt
het zelf een sterk autobiografisch portret van zijn jeugd. Hoofdpersoon is de
twaalfjarige Casper Benjamin Lampe, een gesloten en wat eenzame jongen uit
Rotterdam, die vriendschap sluit met de veel ruigere Joop Massaker. De opwinding
die zijn omgang met Joop met zich meebrengt, staat in scherp contrast met het
benauwde milieu waarin Casper opgroeit. De novelle wordt geprezen om de
trefzekere, laconieke stijl en de vervreemdende, raadselachtige sfeer. Hans Warren
spreekt van ‘een debuut met klassieke allure’, en het NRC maakt een vergelijking
met Gerard Reve's Werther Nieland, waarbij ‘Vaandragers novelle als prestatie
weinig achterblijft’. Er zijn ook beschuldigingen van obsceniteit, vanwege de nogal
openhartige beschrijvingen van seks en masturbatie. Met de overwegend goede
kritieken, plus behoorlijke verkoopcijfers, is Vaandragers prozadebuut een succes.
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Opgeruimde tijd
De ontwikkelingen rond Gard Sivik krijgen een nieuwe impuls. In 1960 ontmoeten
Vaandrager en Sleutelaar in een Rotterdams café Hans Verhagen, journalist bij het
Algemeen Dagblad en aankomend dichter. Ze vragen hem gedichten te publiceren
in Gard Sivik, wat later dat jaar voor het eerst gebeurt. Verhagen schrijft vanuit een
romantischer levensgevoel dan Vaandrager en Sleutelaar. Mede onder invloed van
zijn nieuwe vrienden rond Gard Sivik - in 1962 zal hij tot de redactie toetreden
-worden Verhagens gedichten koeler in toon en woordkeus.
De redactie begint - naast het tijdschrift- met het uitbrengen van boekjes in de
Gard Sivik-reeks, geschreven door ‘uitsluitend jonge, veelbelovende Vlaamse en
Nederlandse auteurs’. In 1961 wordt in deze reeks Vaandragers eerste dichtbundel
Met andere ogen uitgebracht. Opnieuw zijn de meeste kritieken positief. Net als
Leve Joop Massaker, hebben Vaandragers gedichten nog een betrekkelijk
traditioneel, verhalend karakter. Anders dan in zijn latere werk schrijft hij vanuit het
gezichtspunt van herkenbare personages, die met een zekere vervreemding in de
werkelijkheid staan. De nadruk op waarneming boven het gevoelsleven wijst echter
al vooruit naar zijn latere werk.
Het is een opgeruimde tijd voor Vaandrager. Hij geniet van de bekendheid die hij
als schrijver verworven heeft; zeker in Rotterdam heeft hij een groeiende schare
bewonderaars. Hij krijgt vriendinnen, al komt daar nog geen langdurige relatie uit
voort. Verder is hij erg actief in het Rotterdamse artistieke milieu; hij organiseert
feesten en houdt
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openbare, drukbezochte bijeenkomsten met de redactie van Gard Sivik. Zijn
vriendschap met Hans Sleutelaar, en in toenemende mate met Hans Verhagen, is
erg belangrijk voor hem. Het zijn kameraden in de strijd tegen de kleinburgerlijkheid.
Hij legt goede contacten met opkomende schrijvers van de tegencultuur zoals Simon
Vinkenoog en Jan Cremer, die in Gard Sivik zijn debuut maakt. Vaandrager wil het
leven leiden van een bohémien; hij experimenteert met drugs en identificeert zich
met alternatieve helden uit de literatuur en de jazz, zoals William Burroughs en Miles
Davis.
Vaandrager is ook productief. Hij publiceert verhalen, gedichten en columns in
Gard Sivik en diverse andere tijdschriften als Podium en Randstad. Een aantal van
deze verhalen keert terug in zijn derde boekuitgave: De avonturen van Cornelis
Bastiaan Vaandrager 1 verschijnt in 1963 bij Nijgh & Van Ditmar. De bundel bevat
autobiografische verhalen over een jongen die opgroeit in het naoorlogse Rotterdam.
De verhalen gaan vaak over alledaagse gebeurtenissen, maar door de sobere en
laconieke schrijfstijl krijgen ze een dreigende lading. De hoofdfiguur vangt nu en
dan een glimp op van de geheime, opwindende wereld van volwassenen, maar is
te jong om uit de veiligheid van het gezinsleven te breken. Het langste verhaal is
een nieuwe, nog compactere versie van Leve Joop Massaker. Het boek krijgt
opnieuw veel aandacht, maar over de kwaliteit zijn de critici verdeeld. Sommigen
vinden de beschreven gebeurtenissen wel erg alledaags. Cees Buddingh' prijst in
Het Parool Vaandragers stilistische verfijning en spreekt de wens uit dat hij zijn
verhalen aanvult tot een roman, waarmee hij: ‘wellicht de beste roman over eigen
jeugd op zijn naam zou brengen, die onze literatuur kent’.

Nieuw realisme
Gard Sivik kent inmiddels - sinds 1962 - vier Nederlandse redactieleden. Vaandrager,
Sleutelaar, Verhagen en Armando bepalen de koers van het tijdschrift. Een aantal
van de Vlaamse redacteuren stapt op, zij herkennen zich niet meer in hun blad.
Armando, die in Amsterdam woont en enigszins buiten de vriendschap van zijn
Rotterdamse mederedacteuren staat, vervult vooral de rolvan ideoloog. Armando
en Sleutelaar beginnen pamfletachtige teksten te publiceren waarin zij pleiten voor
een nieuwe vorm van literatuur en beeldende kunst. De maker daarvan verkiest de
dagelijkse werkelijkheid
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boven zijn persoonlijke gevoelens. Armando formuleert het als volgt: ‘Begin van wat
men noemt Het Nieuw Realisme. Voor het eerst in de kunstgeschiedenis levert de
kunstenaar geen commentaar op de werkelijkheid. Hij aanvaardt de werkelijkheid.’
(Gard Sivik nr. 32, 1963).
Vaandrager is geen man van theoretische beschouwingen, maar uit de gedichten
die hij publiceert in Gard Sivik spreekt steeds sterker deze kunstopvatting. Ze zijn
vaak gebaseerd op readymades, onbewerkte teksten uit de werkelijkheid. Vaandrager
gebruikt van alles: teksten uit reclamefolders, een spreuk die hij op een openbaar
toilet aantreft, tijden uit het spoorboekje. Hij registreert slechts, of isoleert bepaalde
fragmenten en geeft ze op die manier een nieuwe lading. Interpreteren doet
Vaandrager daarbij nauwelijks. Zijn gedichten bestaan vaak uit slechts enkele regels.
In een interview met Het Vrije Volk (19 okt. 1964) geeft hij een voorbeeld van zijn
werkwijze: ‘Ik loop op straat en ik hoor een jongen roepen tegen een voorbijgaande
moeder en dochter: “Hee moeder, als je je dochter verloot, krijg ik dan 'n lootje?”
Dit isoleer ik en zet ik tussen aanhalingstekens (...) Leg dat nu naast de wartaal van
de Vijftigers. Dan zult u duidelijk
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Redacteuren van De Nieuwe Stijl, v.l.n.r. Armando, Hans Verhagen, Vaandrager, Hans
Sleutelaar. Amsterdam 1966 Foto Wim van der Linden Collectie Letterkundig Museum

het verschil zien.’
De Vijftigers is de aanduiding van de dichtersgroep uit de vorige generatie Campert, Elburg, Kouwenaar - waartegen Gard Sivik zich steeds explicieter afzet.
De Vijftigers leggen de nadruk op de bijzondere emoties van de kunstenaar, en
gebruiken een dichterlijke taal. Bovendien willen zij zich verheffen boven het dagelijks
leven, iets wat Gard Sivik juist wil omarmen. Vaandrager en zijn maten poseren op
foto's als coole zakenmannen, kortgeknipt en strak in het pak. Zij zien er niet uit als
artistiekelingen, maar wijzen liever op hun werk als reclameschrijver (Vaandrager
en Sleutelaar) of journalist (Verhagen en Armando).

Wrijving
Binnen de ‘bende van vier’, zoals ze ook genoemd worden, ontstaan echter
spanningen. Vaandrager identificeert zich sterk met het zakelijke karakter van Gard
Sivik, maar in zijn gedrag en uiterlijk is hij eerder beatnik dan zakenman. Met name
Armando ergert zich aan Vaandragers drugsgebruik. Ook Sleutelaar vindt Vaandrager
niet zakelijk genoeg. Hoewel ze inmiddels samenwerken als freelance copywriters,
wil Sleutelaar hem niet meenemen wanneer hij klanten bezoekt. Vaandrager ziet
er met zijn zonnebril en zwartleren pakken te excentriek uit. Vaandrager voelt zich
gekrenkt. Daarbij komt Sleutelaars bewondering voor de poëzie van Verhagen, wat
Vaandrager als een bedreiging ziet. Het is niet meer vanzelfsprekend dat Sleutelaar,
zijn boezemvriend, achter hem staat. Vaandrager ziet dat de vriendenclub, wat Gard
Sivik in belangrijke mate voor hem is, verandert. Het maakt achterdochtige trekken
in zijn karakter los.
In 1964 verschijnt Gard Siviks laatste nummer, getiteld ‘Een nieuwe datum in de
poëzie’. Op de omslag staat een verkeersbord met een dikke, symbolische streep
door ‘50’. De redactie besluit dat een verbreding van de beweging noodzakelijk is
en zoekt aansluiting bij de internationale kunststroming Nul, waar Armando al deel
van uitmaakt. Een jaar later verschijnt het eerste nummer van De Nieuwe Stijl, met
‘werk van de internationale avantgarde’. De redactie bestaat uit ‘de bende van vier’
plus beeldend kunstenaar Henk Peeters. De Nieuwe Stijl bevat poëzie,
programmatische teksten, foto's en reproducties van kunstwerken.
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De Nieuwe Stijl verschijnt slechts twee maal. Naast de wrijvingen in de onderlinge
verhoudingen, groeit
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men in artistiek opzicht uit elkaar. Hans Verhagen en Armando raken uitgekeken
op de steeds verder doorgevoerde zakelijkheid en versobering. Sleutelaar vindt dat
de groep zijn statement gemaakt heeft. Alleen Vaandrager wil verder. Als de redactie
besluit De Nieuwe Stijl op te heffen voelt hij zich erbuiten gesloten.
Ieder gaat zijns weegs. Hans Verhagen en Armando verrichten baanbrekende
journalistiek bij de Haagse Post. In hun artistieke werk gaan ze een romantische
richting op. Ook Sleutelaar werkt inmiddels bij de Haagse Post, en net als Verhagen
verhuist hij naar Amsterdam. Vaandrager blijft als enige in Rotterdam achter.
Hij kan zijn teleurstelling over de onderlinge verwijdering niet verkroppen. De
vriendschap met Verhagen eindigt in een ruzie tijdens een treinreis. Ook met
Sleutelaar komt het tot een uitbarsting. Tijdens hun laatste gezamenlijke verblijf op
Ibiza, in 1966, gaat Vaandrager Sleutelaar te lijf. De aanleiding is een snerende
opmerking die Sleutelaar maakt over de gierigheid van Vaandrager, die bekend
staat als ‘Cor met de knip’. Na de vechtpartij houden ze bij vlagen nog contact, ze
zullen zelfs nog samenwerken. Van vriendschap is echter geen sprake meer.

Schijt aan poëzie
In 1966 ontmoet Vaandrager in een Rotterdamse club de beeldend kunstenares
Marianne Groen, en ze krijgen een relatie. Er ontstaan echter al snel spanningen,
omdat Vaandragers leven in toenemende mate door drugs wordt bepaald. Hij gebruikt
voornamelijk speed, maar ook allerlei andere middelen waarop hij de hand kan
leggen. Marianne Groen verbreekt de relatie na een jaar, maar verdwijnt niet
voorgoed uit zijn leven.
Aan schrijven komt Vaandrager weinig toe in deze periode. Wel verschijnt zijn
tweede dichtbundel Gedichten (De Bezige Bij, 1967) die bestaat uit werk uit de
laatste Gard Siviks en uit De Nieuwe Stijl: het meest radicale werk dat Vaandrager
tot dan toe geschreven heeft. Het inleidend woord over de auteur meldt: ‘De maker
heeft schijt aan poëzie’, en om dat te benadrukken toont de omslag een bord met
twee kroketten, ei, tomaat en sla. De ontvangst is verdeeld. Riekus Waskowsky
juicht in het NRC Vaandragers artistieke uitgangspunt toe: ‘De maker is niet langer
iemand die zijn kiespijn sublimeert; de maker verwijst naar de buitenwereld.’ Er is
echter ook kritiek en zelfs hoongelach. Sommige critici vinden Vaandragers
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Vaandrager en Hetty Smink op hun trouwdag, 1971

ultrakorte gedichten - de meeste pagina's bevatten slechts enkele regels - zonde
van het papier. Wim Gijsen noemt Vaandrager in het Utrechts Nieuwsblad ‘een
oplichter die knollen voor citroenen verkoopt’.

Reporter
Op een feest ontmoet Vaandrager in 1967 de 21-jarige bibliothecaresse Hetty Smink.
Ze trekt direct bij hem in. Hetty is elf jaar jonger en nog onbekend met de alternatieve
kringen waarin Vaandrager verkeert. Aanvankelijk gaat ze mee in zijn levensstijl.
Ze zijn verliefd en Vaandrager voelt, na de breuk met Sleutelaar, Verhagen en
Armando een nieuwe, positieve energie. Cor en Hetty verloven zich en in 1971
trouwen ze.
Hoewel nog steeds sterk aan de verdovende middelen, begint Vaandrager aan
een nieuw boek. Hij schrijft nieuw werk en verzamelt daarnaast allerlei documenten:
bestaande teksten, oude stukken van hemzelf, krantenberichten, folders, brieven.
Opnieuw werkt hij volgens het readymade principe, maar ditmaal in de vorm van
proza. Vaandrager werkt enkele jaren aan het boek, maar hij weet het niet goed af
te ronden. Hij besluit de afleidingen van de grote stad tijdelijk te ontvluchten.
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Vaandrager met zijn dochter Isis

Van november 1968 tot april 1969 huurt hij samen met Hetty een boerderij in het
Overijsselse dorp Paasloo. Onder Spartaanse omstandigheden, en met gebruik van
veel speed, werkt Vaandrager hard aan zijn manuscript. Sleutelaar, met wie hij af
en toe nog contact heeft, komt hem eenmaal opzoeken. Aanvankelijk maakt uitgeverij
De Bezige Bij maandelijks geld over om Vaandrager te onderhouden, maar stopt
daarmee in het voorjaar. In april zijn de schulden - bij de verhuurder van de boerderij
en de plaatselijke middenstand - zo hoog opgelopen dat ze moeten vertrekken. Ze
moeten geld lenen om een kaartje terug naar Rotterdam te kopen. Vaandrager heeft
inmiddels een zeer lijvig prozawerk samengesteld, maar het manuscript raakt zoek
als hij zijn diplomatentas in de trein laat liggen. Maanden later duikt de tas met
inhoud op bij de afdeling gevonden voorwerpen van de NS.
De Reus van Rotterdam verschijnt begin 1971, met de ondertitel ‘stadsgeheimen’.
De 160 veelal korte hoofstukken zijn snapshots uit Vaandragers leven en dat van
andere, vaak naamloze stadsmensen. Het is 282 pagina's dik, ongeveer de helft
van het oorspronkelijke manuscript. Enkele recensenten blijken diep onder de indruk.
Jacob Groot spreekt in Het Parool van ‘een ongekende sensatie’; Adriaan van der
Veen schrijft in het NRC: ‘ik heb me in de laatste jaren zelden meer bij een boek
betrokken gevoeld’; Johan Phaff in Vrij Nederland vindt dat Vaandrager de Nieuwe
Stijl principes heeft verrijkt met een mededogen met de gewone mensen. Andere
critici vinden dat Vaandrager de werkelijkheid al te klakkeloos heeft geregistreerd,
er geen vorm aan heeft gegeven.
Over zijn verhouding tot de werkelijkheid zegt hij bij het uitkomen van het boek
in De Telegraaf (13-3-1971): ‘Ik ben primair realist. Wat dat inhoudt? Precisie in de
emoties en in de gebeurtenissen. In het te boek stellen van, bedoel ik. Geen
vaagheid. (...) De kopij in De reus van Rotterdam is helemaal gelijkgeschakeld, niets
erin is meer of minder belangrijk. (...) Ik voel me eigenlijk verslaggever of reporter.’
Vaandrager droomt hardop van een bestseller, al weet hij dat het een zeer
ongewoon boek is. Maar De reus van Rotterdam blijkt, ondanks de goede ontvangst,
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geen verkoopsucces. Vaandrager hoopt op een uitgebreide reclamecampagne,
maar de promotie door de uitgever blijft beperkt. De waardering komt voornamelijk
van andere schrijvers en journalisten, en na een korte periode van media-aandacht
wordt het stil rond De reus van Rotterdam. Het draait op een grote teleurstelling uit.

Navolgers
Met zijn volgende uitgave gooit Vaandrager het over een heel andere boeg. Martin,
waarom hebben de giraffe... (1973) is een verzameling gedichten over het leven
van alledag, gezien door de ogen van kinderen. Opnieuw schrijven collega-auteurs
als J. Bernlef en Cees Buddingh’ lovende recensies. Maar het bundeltje, uitgegeven
door de Rotterdamse Kunststichting, verkoopt slecht.
Privé is het een moeilijke tijd voor Vaandrager. Zijn relatie met Hetty komt onder
spanning te staan. Al is zijn gezin belangrijk voor hem - in 1972 is dochter Isis
geboren - hij kan en wil zijn levensstijl, een onlosmakelijk deel van zijn schrijverschap,
niet aanpassen. Zijn drugsgebruik heeft hij steeds minder in de hand. Hij krijgt er
psychoses door en wordt herhaaldelijk opgenomen in de psychiatrische kliniek Delta.
Zelfs daar probeert hij echter aan drugs te komen. Later zal hij wel pogingen doen
af te kicken, maar zonder blijvend resultaat.
De spanningen met Hetty worden verder vergroot doordat hij hun huis volstouwt
met afval en
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Uitreiking Anna Blaman-prijs, stadhuis Rotterdam 1981, v.l.n.r. Frans Vogel, Hans Sleutelaar,
Marianne Groen, Vaandrager en zijn ouders Foto Wim de Boek

afgedankte spullen die hij op straat vindt. Vaandrager heeft, naast zijn literaire werk,
ambities als beeldend kunstenaar. Hij wil het gevonden materiaal selecteren en er
kunst van maken - net als de readymades in zijn literaire werk. Soms ordent hij het
afval, of maakt het schoon. De hoeveelheid is echter te groot; het huis wordt
langzamerhand onleefbaar.
Het is een periode waarin diverse Rotterdamse schrijvers - J.A. Deelder, Bob den
Uyl, Arie Gelderblom - succes beginnen te krijgen. Vaandrager ziet het met lede
ogen aan. Hij beschouwt hen als navolgers die van zijn pionierschap profiteren.
Daarbij versterkt zijn drugsgebruik waarschijnlijk de paranoïde trekken in hem.
Vaandragers afgunst richt zich in de eerste plaats op Deelder, die tot Rotterdams
bekendste dichter zal uitgroeien. (Later zal Vaandrager hem eens te lijf gaan,
overigens zonder ernstige gevolgen.) Vaandrager, die vooral in de lokale drugsscene
verkeert, heeft weinig contact meer met de - zeer kleine - Rotterdamse literaire
wereld. Hij voelt zich miskend. Zijn verbittering om de breuk met zijn Nieuwe
Stijl-vrienden, uit de periode dat hij succes had, wordt des te sterker.

Scheiding
Vaandragers schrijft op speed een nieuw prozaboek: De hef. Het is een zeer
persoonlijk werk waarin hij zijn verbittering de vrije loop laat. Terwijl De reus van
Rotterdam veel humoristische en anekdotische passages kent, is De hef (1975)
een grimmig boek. Niemand ontziend, ook zichzelf niet, portretteert hij het
Rotterdamse artistieke milieu sinds de opkomst van Gard Sivik. Het einde van zijn
vriendschap met Sleutelaar, de miskenning van zijn literaire pionierswerk, het succes
van zijn vermeende imitators, het wordt allemaal in een razende, staccato stijl
beschreven. De hef, net als De reus van Rotterdam een uniek prozawerk binnen
de Nederlandse literatuur, treft hetzelfde lot als zijn voorganger. Lof van critici, lage
verkoopcijfers.
Na de voltooiing van De hef voelt Vaandrager zich leeggeschreven. Hij begint
nog wel aan een nieuwe roman, CAID, maar dat loopt dood. Hij weet niet hoe het
verder moet met zijn schrijverschap. Het succes dat hij met zijn laatste boeken zo
graag wilde terugwinnen, is niet gekomen. Vaandrager mist zijn vrienden van weleer,
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maar tot een verzoeningspoging is hij niet in staat. Hij zit vol wrok. Hans Verhagen,
die inmiddels bij de VPRO-tv werkt, maakt twee maal een
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Vaandrager met Marianne Groen en zijn ouders, 1985 Foto Hansje de Reuver

uitzending met Vaandrager. Tot een herstel van hun vriendschap leidt dat echter
niet.
Vaandrager zwerft door de stad, verzamelt afval en scoort drugs. Periodes van
afkicken in Delta helpen niet. Hetty is het ontregelde leven met hem zat en raakt
zelf ook uit balans. Ze probeert de relatie te verbreken, maar Vaandrager dreigt met
geweld. Ze vertrekt toch, keert nog eenmaal terug, maar er komt geen verbetering.
In 1976 scheiden ze. Vaandrager verschijnt niet op de hoorzitting; de voogdij over
Isis wordt toegekend aan de vader van Hetty. Vaandrager is zijn gezin, dat hem nog
enigszins in het gareel hield, kwijt. Zijn huis vervuilt zodanig dat de reinigingsdienst
het pand ontruimt. Opnieuw wordt hij in Delta opgenomen. Hij verblijft op de gesloten
afdeling, al mag hij af en toe weg. Hij wordt opnieuw gedwongen af te kicken. Twee
maal doet hij een zelfmoordpoging, maar het personeel vindt hem tijdig.

Comeback
Marianne Groen, zijn vriendin van jaren terug, zoekt hem herhaaldelijk op in Delta.
Vaandrager krijgt in 1980 toestemming bij haar in te trekken, en ze pakken hun
relatie weer op. Het drugsgebruik is enige tijd onder controle, maar hij vervalt in een
sterke apathie. Dagenlang zit hij thuis op de bank, voor zich uit starend of tv kijkend,
terwijl Marianne voor hem zorgt.
Schrijven doet hij nauwelijks. Wel krijgt hij in 1981 de Anna Blaman-prijs
toegekend, een tweejaarlijkse prijs voor auteurs uit het Rijnmondgebied. De prijs
van 10.000 gulden is bedoeld als stimulans voor Vaandrager om een nieuwe bundel
gedichten uit te brengen. Die zal echter nog jaren op zich laten wachten. Wel
verschijnen bij De Bezige Bij zijn verzamelde gedichten; aan Vaandrager's totale
poëzie (1981) wordt echter nauwelijks aandacht besteed.
Er gaan jaren overheen, maar langzaam knapt hij op. Enkele malen gaat hij met
Marianne op vakantie, naar Italië en Ibiza. Hij leeft regelmatiger en gebruikt alleen
softdrugs. Langzamerhand keert de zin om te schrijven terug.
Voorjaar 1986 begint Vaandrager weer gedichten te produceren, verschillende
per dag. De ontdekking dat hij niet is uitgeschreven geeft hem een enorme impuls.
Het wordt het begin van zijn comeback. Hij stuurt zijn nieuwe werk naar Hans
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Sleutelaar, die hij nog altijd zijn ‘beste lezer’ noemt. Sleutelaar is onder de indruk
van het zeer eigenzinnige, fonetische taalgebruik dat Vaandrager heeft ontwikkeld.
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Sleutelaar redigeert de gedichten, die het volgend jaar zullen verschijnen bij De
Bezige Bij. Vaandrager is echter ongeduldig. Bij de lokale uitgeverij Bébert brengt
hij daarom de bundel Zij het gehavend uit, in een kleine oplage. Vaandrager geeft
bij die gelegenheid diverse interviews. Hij verklaart zich in Het Parool (21-11-1986)
nog steeds trouw aan de Nieuwe Stijl principes: ‘Mijn nieuwe poëzie is weer in De
Nieuwe Stijl. Stadspoëzie, flarden uit het echte leven. Elke regel moet op straat
worden buitgemaakt.’ Hij spreekt vrijuit over zijn zelfmoordpogingen en de angst
die zijn leven beheerste. Met Sleutelaar heeft hij zich verzoend. Ook zegt hij
Verhagen en Armando te willen opzoeken. Dat zal er echter niet van komen.
Wel probeert hij een stimulerende rol te spelen voor jong literair talent in
Rotterdam. In een column in Het Vrije Volk (17-7-1986) pleit hij voor een ‘department
of youth’ binnen de Rotterdamse Kunststichting. Daarnaast kondigt hij in deze column
- opnieuw - zijn nieuwe prozaboek CAID aan, maar dat zal niet meer verschijnen.
Voorjaar 1987 begint hij een serie columns in Het Vrije Volk, ‘Fenomenen’, waarin
hij voornamelijk nieuwe Rotterdamse kunstenaars portretteert. Daaronder bevinden
zich Erik Elhorst, een jonge dichter die zich in zijn werk door Vaandrager laat
inspireren, en popzangeres Frédérique Spigt. Na een paar maanden laat Het Vrije
Volk Vaandrager weten dat zijn columns niet toegankelijk genoeg zijn, te ‘dopey’,
en stopt de serie.
Vaandrager krijgt in deze periode een expositie, waarmee zijn wens zich als
beeldend kunstenaar te manifesteren in vervulling gaat. Het gaat om panelen met
asbakken en frisbees, en collages en zeefdrukken die hij samen met Marianne
gemaakt heeft. Opnieuw past hij het readymade principe toe. Het werk wordt echter
niet verkocht.
Metalon verschijnt in 1987, zijn eerste nieuwe dichtbundel bij een grote uitgever
sinds twintig jaar. De reacties zijn verdeeld; veelal vindt men Vaandragers nieuwe
werk moeilijk toegankelijk. Thomas Verbogt prijst in Tubantia Vaandragers vitaliteit
en humor, Michaël Zeeman (Leeuwarder Courant) vindt in Metalon, tussen veel
meligheid door, slechts een ‘sporadische opflakkering van het bizarre talent dat in
Vaandragers eerdere werk zo op de voorgrond trad’.
Vaandrager is terug, maar erg succesvol zijn zijn initiatieven niet. Hij valt terug in
verbittering en achterdocht. Er ontstaan spanningen in zijn verhouding met Marianne.
Haar huis vervuilt door het afval dat Vaandrager meeneemt, en hij begint weer speed
te gebruiken. De situatie wordt onhoudbaar en Marianne beëindigt de relatie. Ze
blijven elkaar wel regelmatig zien, totdat Marianne zelf haar huis verlaten moet.

Volharding
Vanaf nu leidt Vaandrager een min of meer zwervend bestaan. Via een dealer
betrekt hij een leegstaand pand, maar dat gaat in vlammen op doordat hij een kaars
laat branden. Hij trekt vervolgens in bij zijn moeder in Hoogvliet - zijn vader is kort
tevoren overleden. Ook dit huis brandt af. Zijn moeder ligt op dat moment in het
ziekenhuis, zelf weet hij zich te redden. Korte periodes is hij dakloos, dan weer vindt
hij onderdak bij kennissen of in een krotwoning. Frans Vogel, de Rotterdamse
publicist en dichter met wie Vaandrager ooit nog op reclamebureau Labey
samenwerkte, en diens vriendin Hansje de Reuver, fotografe, behoren tot degenen
met wie hij nog contact heeft. Andere kennissen haken af; sommigen hebben de
indruk dat hij bewust op zijn ondergang afstevent.
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Vaandrager ondergaat deze laatste jaren over het algemeen gelaten, met een
stoïcijnse volharding. Hij blijft schrijven. Bij gebrek aan een typemachine of papier
doet hij dat desnoods op kalenders of bierviltjes. Er komt zelfs nog een laatste
dichtbundel. Sampleton verschijnt onder redactie van Hans Sleutelaar en Martin
Bril, schrijver en bewonderaar van Vaandrager. Sampleton (1990) wordt in de
schaarse kritieken vooral gezien als het product van een schrijverschap in ontbinding,
al is er ook waardering voor de volstrekte eigengereidheid van zijn werk.
Filmmakers Bob Visser en Rob Keers beginnen aan een portret van Vaandrager.
Ze filmen hem tijdens zijn omzwervingen en verzamelen materiaal uit eerdere
periodes. Hoewel de opnames niet helemaal afgerond kunnen worden, zal EXITing
in 1995 in première gaan op het International Film Festival Rotterdam.
Vaandrager takelt lichamelijk sterk af. Hij eet slecht en leeft vooral op speed. Na
een aanrijding met een brommer hinkt hij door de stad met zijn voet in het gips. Hij
raakt onwel en wordt naar het Dijkzigt ziekenhuis gebracht. Daar ligt hij een week
lang zonder dat zijn kennissen op de hoogte zijn. Een vriendin komt hem uiteindelijk
opzoeken, maar is net
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V.l.n.r. Isis Vaandrager, Hetty Smink, saxofonist Roy Campbell, Simon Vinkenoog, Edith
Ringnalda en Yvonne van Doorn (weduwe van Johnny) bewijzen Vaandrager de laatste eer
Foto Hansje de Reuver

te laat. Vaandrager overlijdt op 18 maart 1992 aan longontsteking, ontstaan door
uitputting en algehele verwaarlozing.
Vaandrager wordt begraven in Rotterdam-Zuid. Op zijn grafsteen staat ‘CAID’,
de titel van zijn nooit voltooide roman en Arabisch voor ‘leider’. Naar de begrafenis
komen naast familie en oude vrienden, vooral kennissen uit de drugsscene en
culturele underground van Rotterdam. Veel collegaschrijvers zijn er niet, wel J.A.
Deelder en Simon Vinkenoog, die gedichten van Vaandrager voordraagt op de
herdenkingsbijeenkomst.
Tientallen kranten en tijdschriften berichten over Vaandragers overlijden. Over
het algemeen geeft men hoog op van Vaandragers vroege proza en poëzie, dat
bovendien historisch belangwekkend is, en beschouwt men zijn latere werk als
ontoegankelijk en uiteindelijk - letterlijk - onnavolgbaar. Sommigen - Rien
Vroegindeweij in het Rotterdams Dagblad, Henk Blanken in de Volkskrant - vinden
dat Vaandrager zijn missie tot literaire vernieuwing tot op het laatst heeft
volgehouden, zij het met steeds minder volgelingen.
Het past uiteraard niet aan Vaandragers dramatische laatste jaren enige betekenis
toe te kennen. Afgezien daarvan, een geregeld bestaan wilde hij in ieder geval niet.
Hij wilde onderzoeken, zowel in zijn werk als in zijn persoonlijke leven, en
beschouwde alles als gevonden materiaal. De meningen mogen verschillen over
de vraag in hoeverre Vaandrager de controle erover verloor. In ieder geval paste
de rol van wereldse, coole reporter die hij - vooral in het begin - wilde zijn niet bij
hem; hij had er het karakter niet voor. Geleidelijk werd hij een schrijver vanuit de
marge, maar dat heeft zijn literaire opvattingen niet wezenlijk veranderd. Want in
de werkelijkheid van alledag, zoals hij bij herhaling gezegd heeft, heeft hij zijn
materiaal tot op het laatst toe bevochten.
Met dank aan Martin Bril, Marianne Groen, Hansje de Reuver, Hans Sleutelaar,
Hetty Smink, Isis Vaandrager en Hans Verhagen.
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C.B. Vaandrager

Vaandrager, 1963 Foto Philip Mechanicus

East coast
De aanval is in volle nachtelijke gang
de overgave laat
niet lang meer op zich wachten.
Klanken verstard tot fossielen
worden gebrandschat
de handen zijn warmgelopen
de woorden uit de mond gehaald
een kruisverhoor is niet denkbeeldig
Er zal een uitvaart zijn
van zeer lang gezochte geliefde
tenslotte gevonden voorwerpen
De liefde zal niet langer blind zijn
de mond niet langer machteloos - woordblind
maar de mond zal in opspraak zijn
de spraak uit het hart gegrepen
Wij achterhalen de voorwaarden
stellen voorgangers terecht aan de kaak
Te hecht werd ons de kazerne
de klanken te zwaar op de hand
het spreken misdeeld
in het hoofd dat hongert
en van koude omkomt
In huizen waar zelfs doden luisteren
verwachten wij de hoogtijdag
Ons lied zal een hooglied zijn
het hoge woord moet er uit
het sprookje
dat zichzelf vertellen gaat
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Cor B. Vaandrager sings.......
Ontvouwen zich handen vol hete as
boven onze koele geremde hoofden
Warmbloedig poeder in elke porie
lachende olie in de liezen
Dochter van de wind
schroeit met haar schoeisel
de grond van de moskee
De manke gaat wandelen
steunend op speren
diep in de oksels gedrongen
de bultenaar verheft zich ten hemel
kamelen danken de bloedsomloop van de zon
En onze vragen
die door wraak gedragen werden
vervliegen tot stof
Wij kennen geen tijd dan ijstijd
en daarin elk jaar een rampjaar
maar wij verdragen elkaar
verzoenen ons om
een mensenmond
wij willen onze eigen ouders zijn
We laten onze oren hangen
naar een fabel uit het oosten
Wordt verzocht
dit bericht verder te zingen
daar zijn lente stervende is
overkomst dringend gewenst
herhaling:
daar zijn lente stervende is
overkomst dringend gewenst

Hals- und Beinbruch
Vlagen, veldtochten,
spelden.
De door u verwachte blanke sabel. Mondeling.
Aarzelend.
Toerisme?
Het landschap (zie ook Guide Bleu)
is vlees, is letsels. ls
riskant,
blijft riskant,
ontdarmd te worden
als een paard. Slag bij Waterloo.
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Romantiese zweep?
Sigaret?
Sportief blijven.
Nonchalance, een lancet.
Facelifting.
Achtergrond:
elektriese guitaar.
:
(Hals- und Beinbruch)
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Verrukkelijk vergeefs, ik savoereer!
De verzoeking van Cornelis Bastiaan Vaandrager
Rob Schouten

Vaandrager, 1963 Foto Philip Mechanicus
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De eerste, tevens laatste keer dat ik Cornelis Bastiaan Vaandrager in levende lijve
zag was op 30 mei 1975. Op een prehistorische poëzieavond in het Amsterdamse
Concertgebouw. Ze waren er allemaal nog en hoe! Een erg dronken Alain Teister
moest door een jonge smakelijke vriendin het podium opgeduwd worden, Gust Gils
stak tijdens zijn voordracht bij wijze van ‘special effect’ de microfoon in zijn mond,
Vaandrager droeg een klein helrose zonnebrilletje. Uit het publiek werd voortdurend
geschreeuwd, wat spreekstalmeester Geert Lubberhuizen met flauwe grapjes
probeerde tegen te gaan. Het hele gezelschap van zo'n veertig dichters had eerst
ten overstaan van het publiek op het podium een maaltijd genuttigd, hetgeen een
merkwaardige scheiding veroorzaakte tussen de zaal, captive audience, en de
dichters die op het podium steeds boller en dronkener werden. Het was een
onvervalste pan en, achteraf bezien, wellicht de laatste keer dat het publiek de
poëzie van zo dichtbij als een liederlijke aangelegenheid mee naar huis mocht
nemen. Misschien waren dichters en publiek allemaal nog niet zo gewend aan
massale optredens; later werd het met de Nacht van de Poëzie en zeker Poetry
International in elk geval een stuk ingetogener en beschaafder.
Vaandrager maakte bij die gelegenheid vooral indruk op mij vanwege een soort
mentale afwezigheid, die door het giftige brilletje werd versterkt. Alsof hij er niet bij
hoorde maar tegelijkertijd door die houding er juist weer wel bij hoorde. Ik weet zeker
dat ik bij de gedichten die hij voordroeg zijn alom bekende verslavingen optelde. Ik
was net van Rotterdam naar Amsterdam verhuisd, om mijn puberteit om te zetten
in studententijd, en in Rotterdam was Vaandrager een begrip, als dichter maar ook
als junk.

Eigenaardig verloop
Wat hij die avond precies voorlas weet ik niet meer, maar het zal iets zijn geweest
uit zijn bundel Martin, waarom hebben de giraffe..., die toen net anderhalf jaar uit
was. Dat daarna een groot grafachtig zwijgen zou invallen wist nog niemand maar
ik denk toch dat je het gezien de aard van zijn ‘presentie’ al kon bevroeden.
Bij herlezing van zijn Totale poëzie komt ‘Citroen’ me opeens bekend voor.
Misschien las hij het wel voor:
Appel, appelsien, sinaasappel,
zure appel, noot, kers, mandarijn,
peer, perzik, tomaat.
Eieren, eitje, paaseieren, spiegelei.
Er al heel ver van af: zure bom.

Een opsommingsvers, zoals er door het neorealisme zoveel zijn gefabriceerd, bijna
altijd als poging om aan een al te groot metafysisch kader van poëzie te ontsnappen.
Die hele bundel Martin grossiert in eigenaardigheden van de taal. Alsof de dichter
zich met zijn grotendeels in een soort fonetisch Rotterdams opgetrokken gedichten
voortdurend afvraagt wat je voor taal en communicatie in deze wereld nog kunt
kopen.
‘Citroen’ geeft op diverse manieren een raar rijtje. In de eerste plaats omdat de
vrucht waarnaar het gedicht nu genoemd is er juist niet in voorkomt - of probeert
Vaandrager aan de hand van al die andere ronde vruchten en voedingsbestanddelen
als het ware de citroen te benaderen? In de tweede plaats omdat het om allemaal
‘vriendelijk’ voedsel gaat, op die laatste zure bom na, die als het ware doet schrikken
maar tegelijk ook het element levert waardoor de citroen tenslotte af lijkt te zijn. Nou
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ja, je kunt er nog lang genoeg naar kijken om er toch een eigenaardig verloop in te
zien.
Niet veel lezers van Vaandragers gedichten doen dat overigens. Het lijkt of de
Nederlandse dichtkunst nooit goed raad heeft geweten met zijn poëzie. Leve Joop
Massaker mooi, leuk boekje. De reus van Rotterdam, aardige hectische collage van
het grotestadsleven, maar wat moeten we met Vaandragers gedichten? Kees Fens,
die er natuurlijk veel te netjes voor was, vond er in Literair Lustrum 1 van 1967,
sprekend over de bundel Met andere ogen het volgende van: ‘de geconcentreerde
anekdote blijft een anekdote, hetgeen het gevolg is van gebrek aan vormkracht en
evenzeer van gebrek aan inhoud. In feite heeft Vaandrager als dichter nauwelijks
iets te zeggen. Wat hij onder stroom wil zetten is te oppervlakkig om te “pakken”.’
Erg fundamenteel is de kritiek niet maar ze bepaalt wel Vaandragers plaats,
bezijden de canon. Ook in grote bloemlezingen van de Nederlandse poëzie, zoals
die van Hans Warren en Gerrit Komrij komt hij nauwelijks aan de beurt, met
minimumscores van respectievelijk twee en één opgenomen gedicht. Hoe komt
dat?
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Vaandrager plm. 1961

Overdreven genieten
Er is van meet af aan iets ongrijpbaars in Vaandragers poëzie, iets waardoor hij
zich als vanzelf lijkt te onttrekken aan een mooie plaats in de Nederlandse
poëziegeschiedenis. De ontwikkelingsgeschiedenis van zijn naaste collega's lijkt
die rol welhaast te accentueren. Hans Verhagen, Hans Sleutelaar en Armando
raakten, na aanvankelijk ook de nodige weerstand te hebben opgeroepen, vanaf
de jaren zeventig langzaamaan gedomesticeerd, maar Vaandrager ging tenslotte
helemaal ten onder. Karakteristiek is dat zowel Verhagen als Armando in de
tentoonstellingsgeschiedenis van het Letterkundig Museum 't Is vol van schatten
hier hun eigen hoofdstuk kregen maar Vaandrager niet. Niet interessant genoeg
kennelijk.
Er lijkt dan ook wel een soort gezocht bederf door zijn gedichten te sluipen. Hoe
langer ik heb zitten kijken in zijn Totale poëzie, om maar te zwijgen van die aller
laatste oprisping vlak voor het eind van zijn leven, Sampleton, hoe meer ik ervan
overtuigd ben geraakt dat we eigenlijk met een van de zwartste dichters van
Nederland te maken hebben. Misschien moet je eerst maar eens in zijn debuutbundel
Met andere ogen rondkijken om het op z'n persoonlijkst te proeven, want daar is
Vaandrager nog niet de haast onaanraakbaar geworden observant en buitenstaander
van later. Hier en daar proef je zelfs zoiets onrealistisch als melancholie.
Het bekende eerste gedicht, ‘A foggy day in Rotterdam’, zet de toon; daarna komt
het nooit meer helemaal goed, de schrijver is een ‘rebel with a cause’, er is een
‘griezelige sexgenote’, in ‘Zes overwegingen op weg naar de zesde etage’ proef je
een flinke liftangst en tegen bedtijd komt de doodsangst:
Nu vallen de meeste doden.
Nu willen ook de meeste doden vallen.
Het lijzige uur.
Het slaapuur.
Men gaat bij voorbaat
in het zwart gekleed.
Men valt neer op een straathoek.
Kalkmuren bladderen.
Een syphon sputtert.
Een kralengordijn.
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En niet eens zeker is het
of zich onder de sombrero's wel hoofden bevinden.

Dit is een nachtmerrie, een visioen van Tondalus, een verzoeking van de Heilige
Antonius. Eenmaal op dat spoor gezet zul je steeds weer nachtzijden in Vaandragers
werk aantreffen, tot in de meest onpersoonlijke, uit de werkelijkheid geïsoleerde
teksten toe.
Toegegeven, het oogt ook wel eens wat lichter, bijvoorbeeld in ‘Writers at work’
met de zin: Verrukkelijk / vergeefs. Ik / savoereer! Maar juist dat nadrukkelijke, haast
overdreven genieten wijst op iets heel anders. En waarom schrijft hij in ‘Groeten uit
Ibiza 2’, dat na een ogenschijnlijk zonnig begin (Het betere werk: / bergen verzetten
en... / óóg voor de natuur - is dit even leven!) algauw finaal ontspoort, hij laxeert /
duchtig in zijn echt niet elektrische stoel.? Het ontkennen van die elektrische stoel
roept het ding natuurlijk juist op. Zoals in het uitbundig getitelde Leve Joop Massaker
de vrolijke uitroep juist de wrangheid van het begrip ‘massacre’ lijkt te willen
uitdrukken.
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Verandering van perspectief
Voortaan vormen Vaandragers gedichten vooral een hellevaart die, zoals het de
ervaren rakende reiziger betaamt, in steeds koeler bewoordingen wordt ondergaan.
In zijn eerste bundel deed Vaandrager er alles aan om onverschillig voor de traditie
over te komen met formuleringen als ‘zwaar klote’ en ‘het was pezen’ in een gedicht
dat met de titel ‘Des femmes disparaissent’ juist naar een beschaafder verleden lijkt
te verwijzen. Maar in feite valt het allemaal nog wel met de geijkte lyrische traditie
te verbinden. Daarna wordt het allemaal kouder en meer van de hyperrealistische
soort waarmee zijn lijfblad Gard Sivik de literaire geschiedenisboeken heeft gehaald.
De emoties gaan in de uitverkoop:

E.H.B.O.
Binnen 1 maand
mocht ik ooggetuige zijn
van 2 verkeersongevallen.
Tram rijdt rechterbeen van jongeman af.
Bromfietser door auto gegrepen.
Het moet toch mogelijk zijn
de beschadigde onderdelen te repareren
met een minimum aan oponthoud,
een minimum aan medelijden.
Pijn is pijnlijk
en lichamelijk letsel gênant.

Ondanks het epaterende karakter blijf je iets van kwellingen voelen. Het zijn niet
zomaar de zelfmoord van Marilyn Monroe of een baby waarin een speld wordt
geprikt die op het programma staan. Zo bezien past zelfs een gedicht als ‘Strafwerk’
ondanks z'n vrolijke karakter (Ik zal het nooit meer doen. / Ik zal geen bedscenes
meer beschrijven) bij een zekere tortuur.
Maar laten we niet overdrijven. We moeten niet alleen maar zwartgalligheid willen
zien. Het is nu eenmaal ‘Hemel en hel’, zoals een van deze gedichten heet en er
valt ook het nodige te lachen. Het zijn niet vaak de hele gedichten van Vaandrager
die je ‘pakken’ maar zo nu en dan schreef hij regels die in hun kortheid werkelijk
onweerstaanbaar zijn, zoals het begin van ‘Tijd voor teenagers’: Simon Vinkenoog
was hier. / ‘Wat een gekke week hè?’. Of een dito aanvang uit ‘Gelukkige dagen’:
Gisteravond naar Beckett geweest. / Dat gaf te denken. Toch, helemaal opluchten
doen ze nooit, die regels.
Vaandrager zelf heeft ook iets opgemerkt over de verandering van perspectief,
die sinds zijn eerste bundel uit 1961 zichtbaar wordt. Met ingang van het volgende
jaar lijkt alles leger, illusielozer, onmenselijker geworden:

1962Er is iets gebeurd
met mijn dromen.
Was er van 1935-1962
voornamelijk een chaos van rupsbanden,
bagagedragers
(spitsuren?), zodra ik mijn ogen sloot,
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nu kijk ik, zodra ik mijn ogen sluit, uit
over een boulevard,
waar zo goed als geen hond te zien is.
Ik vermoed mensen in de huizen
die hun redenen zullen hebben
om niet op straat te verschijnen.

Natuurlijk, deze objectieve en ‘lelijke’ poëzie valt ook heel goed te verklaren vanuit
de koele, observerende, onromantische Gard Sivik-poëtica maar er lijkt wel degelijk
ook een paradijsje teloor te zijn gegaan: alleen wordt de pijn met stoere en
onbewogen taal zó verdrongen dat je er niks meer van merkt. Een psychiater zou
zeggen: meneer onderdrukt zijn gevoeligheid achter een ondoordringbaar
penose-pantser.
Dat bentgenoten Verhagen en Armando vanuit soortgelijke posities later
verantwoorde poëzie-posities gaan innemen, lijkt me, al is het circumstantial
evidence, wel iets te zeggen voor die theorie van een generatie die zich op dat
moment nu eenmaal per se nog niet wilde laten kennen.
Bij Vaandrager voel ik in de afrekening met het verleden, die de korte tekst ‘Andere
kostuums, andere emoties’ uit 1964 is, enig ongemak: ‘en Kouwenaar en zo, vinden
jullie daar opeens niks meer aan?’ Ook Charlie Parker, waarvan de jazzkant in
Vaandragers eerste gedicht ‘A foggy day in Rotterdam’ nog onmiskenbaar doorklinkt,
moet dan maar bij de vuilnis: ‘Met alle respect hoor, maar laten we nu eens luisteren
hoe ze het tegenwoordig doen.’ Verplichte vadermoorden.
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Concretisme
Vaandragers bundel Gedichten uit 1967 heeft waarschijnlijk zijn meestgelezen
gedichten opgeleverd in de vorm van readymades als ‘Het sexuele leven’, Hé
moeder, / als je je dochter verloot, / krijg ik dan een lootje, en de reeks ‘Made in
Madurodam’: De kroketten in het restaurant / zijn aan de kleine kant. Het is het
meest geciteerde en gebloemleesde deel van Vaandragers werk. Maar wie om deze
evergreens heenkijkt ziet opnieuw de nodige kwelgeesten. Zoals een ‘Cyclus in de
verleden tijd’, bestaande uit een lijstje onbecommentarieerde onvolwassen angsten,
zoals Ik had klamme handen. / Ik schaamde me. / Ik had geen geduld. Maar het
meeste angstzweet, al is het dan ook volkomen uitgeperst en opgedroogd, zit 'm in
de cyclus ‘De ontzetende lievde’, bestaande uit een aantal genummerde readymades
van crimes passionels, kennelijk gebaseerd op processenverbaal. Ze hebben in
hun emotieloze kaalheid wel iets weg van De Sade op z'n extreemst, als diens
teksten alleen nog maar uit waslijsten van martelingen bestaat.
Een kort voorbeeld:

No. 14
30 jaar, moeder van 2 kinderen, koopvrouw.
Man, dronkaard, sinds 10 weken overspelig.
Reist naar woonplaats medeminnares, vindt haar in
kamer
logement, steekt haar met mes in borst, vlucht in
naastgelegen huis.

Met ingang van Martin, waarom hebben de giraffe... en vooral in Sampleton naderen
Vaandragers gedichten de waanzin en wartaal steeds dichter. Met hun in een
mengeling van Rotterdams en kindertaal verwoorde impressies doen ze nog het
meest denken aan het concretisme van veel zwervers. Zeker, wie het literair wil
zeggen ziet dat ze de lezer die probeert er nog een traditioneel touw aan vast te
knopen in hoge mate proberen te ontregelen; het zijn in elk geval uiterst wonderlijke,
zo nu en dan hoogst intrigerende taalwerkjes geworden. Maar ze maken ook duidelijk
dat het met de coherentie van de oude bohémien niet best meer gesteld is.

(hopi)
Ben al vertedert.
Hè.
Heb al stres.
Wat krijgtie trug.
Nada.
Body beelde... ik wil kroele.
Gedoog - dogon - woning.
Ende kapituleert niet.
Nooit nie.

Tot de adequate beschrijving van het laatste deel van Vaandragers hellevaart was
de dichter zelf eigenlijk niet goed meer bij machte. Een andere dichter, Cees
Buddingh', klaarde het karwei:

Cor
Vanochtend werd ik opgebeld door Cor
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Vaandrager. Hij stond aan 't station en wou
me dringend spreken. Maar hij had maar twee
kwartjes. Ik zei: ‘Ik kom wel naar jou toe.’
Stientje ging mee, hypernerveus, want hij
is af en toe heel agressief. Hij zat
op me te wachten in de restauratie.
Nauwelijks meer 'n mens. Iets uit Gustave Doré.
Wat kon ik voor hem doen? Ik gaf hem al
't geld dat we hadden: vijfentwintig gulden.
Toen zetten we hem af bij Theo Kemp.
Hij had een tas grammofoonplaten bij zich.
Die liet hij ons heel trots één voor één zien.
't Was net een uur excursie naarde hel.
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DE MENIGTE IS DE BESTE SCHUILPLAATS
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Woorden komen en woorden gaan
Jan Oudenaarden
Ik was eens op bezoek bij Henk de Rek, een boekdrukker die toen op de
Henegouwerlaan woonde. Henk was een oude vriend van Cor Vaandrager en net
als hij afkomstig uit Rotterdam-Zuid. Henk groeide op aan de Lange Hilleweg, Cor
aan de Brielselaan. Henk en Cor bezochten dezelfde undergroundcafés van
Rotterdam-Zuid, zoals de Kroonkurk aan het Karel de Stouteplein en de Paradise
van William Scholsberg op Katendrecht. Tijdens mijn bezoek vroeg Henk ineens:
‘Weet jij eigenlijk wie die Henk is uit de regel “Als ze zich maar wassen, Henk”?’
Deze bewuste regel is een zin in het gedicht (eigenlijk een cyclus) ‘De liefde’ uit
Vaandragers bundel Gedichten uit 1967. Veel literatuurvorsers zullen zich in de
loop der tijd hebben afgevraagd wie die ‘ze’ zijn, maar vooral: wie is die Henk?
Ik dacht na, maar wist het niet. In 1966 had Henk Hofland de redactie van De
Nieuwe Stijl geïnterviewd: Vaandrager, Sleutelaar, Armando en Verhagen, plus
beeldend kunstenaar Henk Peeters van de groep zero. In het boek De Nieuwe Stijl
1959-1966 uit 1989 staat een woordelijk verslag van het gesprek, maar deze zin
komt daar niet in voor. Niettemin zei ik: ‘Henk Hofland?’ Schamper gelach. Henk
schudde zijn hoofd. ‘Henk Peeters?’ Ook mis. ‘Henk Jonker, de fotograaf?’ De Henk
uit de dichtregel van Cor was volgens Henk de Rek Henk de Rek, dezelfde die
tegenover me zat.
In de periode dat Cor op de Sumatraweg op Katendrecht woonde, zocht Henk
hem wel eens op. Cor en Henk waren een keer de straat op gegaan, misschien wel
naar de Paradise. Na zoveel jaar wist Henk dat
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Jan Oudenaarden en Vaandrager, Zaal De Unie, Rotterdam 1987 Foto Wim de Boek

niet meer. Ze passeerden in ieder geval enige publieke vrouwen, wat destijds op
Katendrecht niet ongewoon was. Die waren dus de ‘ze’. Vervolgens had Cor de
gedenkwaardige woorden gesproken: ‘Als ze zich maar wassen, Henk’. En diezelfde
woorden stonden later in een dichtbundel van Cor Vaandrager en zo was Henk de
Rek vereeuwigd, zonder dat iemand, behalve Henk zelf dan, het wist. En toen Henk
het mij vertelde, wist ik het ook.
In 1981 verscheen bij De Bezige Bij het boek Vaandrager's totale poëzie. De net
genoemde regel uit de cyclus ‘De liefde’ staat daarin op pagina 135. In een
Aantekening aan het eind van het boek (zelfs nog na de inhoudsopgave) schrijft HS
[Hans Sleutelaar]: ‘Totale poëzie van C.B. Vaandrager bevat alle tussen 1958 en
1974 in boekvorm en tijdschriften verschenen gedichten, gerangschikt naar jaartal
van publicatie.’ De titel van het boek is dubbelzinnig. Hij suggereert, zoals HS schrijft,
dat alle tot dan verschenen gedichten zijn opgenomen, maar hij verwijst ook naar
een dichtregel (uit 1966) van Sleutelaar zelf: ‘Wollt Ihr die totale Poesie’. Met andere
woorden: de titel van de verzamelbundel verwijst zowel naar de dichter als naar de
samensteller.

Totale poëzie bevat de poëzie van Vaandrager, maar vertelt niets over zijn manier
van schrijven, niets over hoe de gedichten tot stand kwamen. Alleen op het achterplat
schrijft Hans Sleutelaar iets over de taal waarin Cor dichtte: ‘In wat wij destijds met
taal wilden doen, is Vaandrager het verst gegaan. Op elke
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bladzijde van dit boek zegt hij ongewone dingen in doodgewone woorden.
Stelselmatig is hij bezig het geijkte woord opnieuw te ijken.’
Dit vertelt iets over het ontstaan van een tekst van Cor Vaandrager, maar niets
over de bron. Uit het verhaal van Henk de Rek blijkt dat de bron van een dichtregel
heel goed een zin uit een willekeurig gesprek kan zijn. Deze methode gebruikte hij
in zijn latere bundels Metalon en Sampleton veel vaker, maar ook andere bronnen
werden door Cor aangeboord.
In 1960 verscheen als nummer 292/293 (een dubbelnummer) van de Zwarte
Beertjes-serie van uitgeverij A.W. Bruna & Zoon uit Utrecht een boek met de titel
Rotterdam. Herman Besselaar schreef de teksten en de foto's waren van Henk
Jonker. Alle facetten van Rotterdam komen er in aan bod. Een uitgebreide tekst vult
de eerste helft van het boek, dat drietalig is: Nederlands, Engels en Duits. Bij de
foto's staan slechts korte tekstjes, ook in drie talen. Ruim veertig jaar na verschijnen
is het nog steeds het doorkijken waard, wat bewijst dat Henk Jonker niet een van
de minsten was. Een belangrijke rol in de foto's is weggelegd voor de Nieuwe Maas,
de levensader van de stad. Foto 6 is een opname van de rivier met een
binnenvaartschip en op de achtergrond havenkranen. Foto 7 toont zowel de
Koninginnebrug als de Hefbrug in geopende toestand. Bij foto 6 schreef Besselaar
als onderschrift:
Beweeglijk (de rivier)
Along the busy river
Bewechlich (der Flusz)
En bij foto 7:
En beweegbaar (de bruggen)
Bridges rise for the passage of ships
(bridges across the Koningshaven)
Und bewegbar (die Brücke)
Deze teksten blijken de basis te vormen voor Cors gedicht ‘Vreemdelingenverkeer’
uit de serie ‘Made in Rotterdam’, dat op pagina 87 in Totale poëzie is te vinden:

Vreemdelingenverkeer
Beweeglijk (de rivier)
en beweegbaar (de brug)
Busy (the river)
and movable (the bridge)
Bewechlich (der Fluß)
und bewegbar (die Brücke)
Vloeiend Nederlands
vloeiend Engels en
vloeiend Duits.

Ook de teksten die de basis vormen voor de gedichten in de bundel Martin, waarom
hebben de giraffe... uit 1973 heb ik achterhaald. Ze komen uit een vooroorlogs boek
met de titel Rapport over een onderzoek naar de woordenschat van leerlingen van
een aantal openbare scholen te Rotterdam ingesteld bij hun toelating tot de
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aanvangsklassen dezer scholen in maart en september 1938. Het Rapport met de
lange naam werd samengesteld door de zogenaamde Woordenschatcommissie
1938 en werd in 1939 uitgegeven bij J.B. Wolters uit Groningen en Batavia. De
kinderen die voor het onderzoek werden getest gaven, toen zij vijftig foto's te zien
kregen, allerlei antwoorden, gewone en heel bijzondere. Die staan allemaal in het
Rapport en daaruit destilleerde Vaandrager 49 gedichten in dezelfde volgorde als
in het Rapport.
Ik zal een voorbeeld geven.
Bij foto 30, van een stofzuiger, staat in het rapport: ‘Aardige omschrijvingen werden
soms geschreven door kinderen, die blijkbaar het ding heel goed kenden, maar het
woord niet konden produceren: voor de grond schoon te maken, waar je de grond
mee veegt, om kleed schoon te maken, om vuil op te zuigen, vuilopstrijker,
stofmachine, mattenschoonmaker, vloerveger, vloerstoffer, stofveger, rolveger,
veger“ding”, schuiver, stoffer. Eén kind noemt de stofzuiger “dinges”. Waarom ook
niet?’
Na een behandeling door Cor Vaandrager veranderde deze tekst in:
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Stofzuiger
Om kleed schoon te make,
om vuil op te zuige.
Voor grond schoon te make,
waar je grond mee veeg.
Matteschoonmaker, rolveger, stofmachine, stofveger, vegerding,
vloerstoffer, vloerveger, vuilopstrijker.
Schuiver, stoffer.
Dinges, waarom ook nie?

Een ander voorbeeld, foto nr. 47, toont een autoped. In het Rapport staat: ‘Vrijwel
geen afwijkingen vinden wij voor dit woord aangetekend. Bij autostep heeft het kind
gedacht aan het opstappen (in analogie aan “steppen op een fiets”). Deze afwijking
werd speciaal in Hoek van Holland genoteerd.’ In de bundel Martin etc... luidt het
gedicht:
Autostep: gedag aan opstappe,
analoog aan steppe op fiets.
Speciaal Hoek van Holland. Verder
vrijwel geen afwijkinge.

En zo werden 49 teksten uit het rapport met een kleine aanpassing tot een
Vaandrager-tekst. Het is opmerkelijk dat in Vaandragers dichtbundel het gedicht
‘Zaag’, het laatste woord, nummer 50, uit de serie in het Rapport, ontbreekt. Is hier
opzet in het spel, was de dichtader dichtgeslibd of ging het laatste gedicht verloren?
In 1963 publiceerde Cor Vaandrager in nummer 5 van Randstad, het literaire blad
in boekvorm, op de pagina's 114 t/m 118 de uit vijf gedichten bestaande cyclus
‘Koningin van de Maas’. Toen ik Hans Sleutelaar jaren na het verschijnen van
Vaandrager's totale poëzie vroeg, waarom hij als samensteller deze cyclus niet in
het verzameld werk had opgenomen, hoefde hij niet lang na te denken. ‘Vergeten,’
zei hij. Dat was een eerlijk antwoord. ‘Dus niet omdat je ze niet goed vond?’ vroeg
ik nog, maar nee, gewoon vergeten. In het laatste gedicht van deze cyclus (nr. 5)
staat Cor Vaandrager voor een geopende Koninginnebrug. Het ontlokt hem de
ontboezeming: ‘Een brug, een onmogelijke brug is dat.’ Waarom de brug open stond,
schrijft hij in de volgende regel: ‘Er passeert stervenslangzaam 1 elevator.’
Het is een prachtige regel, die dus ten onrechte ontbreekt in de Totale poëzie.
Die zin verdiende meer aandacht en in de geest van Cor Vaandrager heb ik daar
iets aan gedaan. Ik heb hem hergebruikt. In 1986 bestond mijn bijdrage aan de door
Cor de Back samengestelde verhalenbundel Rotterdam prozaïsch uit het verhaal
‘Het tunnelmonster’. Daarin schrijf ik op pagina 86: ‘We verveelden ons. Voor de
Wilhelminakade lagen twee zeekastelen van de Holland-Amerika Lijn. Een elevator
passeerde stervenslangzaam in de richting van de Maashaven en in
tegenovergestelde richting zette een Spaanse vrachtboot uit Valencia koers naar
zee.’
Ruim een jaar later ontmoette ik Cor Vaandrager in café Timmer op de Oude
Binnenweg. Na wat plichtplegingen zei hij enigszins verontwaardigd, dat hij had
gelezen dat ik een regel van hem in een verhaal van mij had gebruikt. ‘Dat klopt,’
zei ik. ‘Maar zoiets doe je toch niet,’ verweet Cor me. ‘Als iemand nou dood is, dan

Passionate. Jaargang 9

is het wat anders.’ Ik sputterde wat tegen. ‘Je doet zelf niet anders,’ zei ik, maar Cor
bleef het maar niks vinden.
Cor Vaandrager is nu tien jaar dood. Ik heb zo'n idee dat hij het nu wel goed vindt.
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Poëzie komt voort uit het anti-poëtische
Interview met Hans Sleutelaar
Erik Brus

Foto NL fotografie

Passionate. Jaargang 9

31

‘Mijn beste lezer’ - zo bestempelde Vaandrager tegen het eind van zijn leven zijn
jeugdvriend Hans Sleutelaar. Samen zetten ze midden jaren vijftig hun eerste stappen
in de literatuur. Decennia later redigeerde Sleutelaar de laatste twee dichtbundels
van Vaandrager. Daartussen kenden ze een lange periode van bekoeling. Toch
bleef Sleutelaar, zij het onbedoeld, zijn schaduw werpen over het werk dat
Vaandrager schreef.
Hans Sleutelaar (Rotterdam, 1935) was een zeventienjarige leerling op een
Rotterdamse HBS toen hij Cor Vaandrager ontmoette bij een jazzconcert. Vaandrager
zat op dat moment op het Lyceum. Ze deelden een passie voor jazz en literatuur,
en ze stimuleerden elkaar in hun ambitie schrijver te worden. Sleutelaar: ‘Rotterdam
was een woestijn op cultureel gebied, dus we waren blij elkaar gevonden te hebben.
We spraken veel over literatuur, ons eigen werk en onze nieuwste ontdekkingen.
We waren erg geïnteresseerd in existentiële filosofen en schrijvers, zoals Kierkegaard
en Camus. Die zwaarwichtigheid hebben we later wel afgeworpen.’
In 1955 richtten ze hun eigen literaire tijdschrift op, Proefschrift. ‘We noemden
Proefschrift “maandblad voor de nieuwe generatie”. Aan kapsones hadden we geen
gebrek, maar in werkelijkheid waren we zoekende. We wilden gewoon een podium
creëren voor onszelf en onze generatiegenoten, want dat was er niet. Je had het
tijdschrift Podium, maar daarin publiceerden vooral de Vijftigers, de generatie
schrijvers vóór ons.’
Cruciaal voor het vinden van een literaire identiteit was de aanstelling van
Sleutelaar en Vaandrager als copywriter bij Lintas, het reclamebureau van Unilever.
Sleutelaar: ‘Lintas gold als een van de beste leerscholen om het reclameschrijven
onder de knie te krijgen. Voor onze literaire ontwikkeling is het ook belangrijk
geweest. We leerden er economisch te schrijven; zo overtuigend mogelijk zijn met
een minimum aan woorden. Er gelden simpele wetten in copywriting: korte zinnen,
korte kopregels, recht op je doel afgaan. Je ontdekt hoeveel macht het woord kan
hebben.’
‘Reclame is een typisch Amerikaans verschijnsel. Dat zie je terug in het werk van
Amerikaanse dichters waarin we geïnteresseerd raakten, zoals Robert Creeley en
Lawrence Ferlinghetti. Hun economische en directe taalgebruik sprak ons erg aan.
Zo groot zijn de verschillen overigens niet tussen reclame en literatuur. Of het nou
om het verkopen van waspoeder gaat of het overtuigen van de lezer van je
denkbeelden, het gaat erom dat je doeltreffend bent.’

Nieuwe wereld
Na Proefschrift werden Sleutelaar en Vaandrager gevraagd in de redactie te komen
van het Vlaamse tijdschrift Gard Sivik. Later voegden Armando en Hans Verhagen
zich bij hen, en gevieren drukten ze een steeds duidelijker stempel op Gard Sivik.
Met hun zakelijke, nuchtere poëzie zetten ze zich af tegen het overdadige en moeilijk
toegankelijke werk van de Vijftigers. Sleutelaar: ‘We spraken in die tijd wel vaak
over poëzie, maar Cor theoretiseerde er nauwelijks over. Ik kon het beter verwoorden,
Armando ook. Cor was niet zo rationeel, hij vertrouwde meer op zijn instincten. Maar
hij stond helemaal achter de ontwikkeling die Gard Sivik doormaakte, dat zie je aan
zijn gedichten uit die periode.’
‘Doordat je samen een vuist wil maken en veel discussieert over literatuur
beïnvloed je elkaar natuurlijk. Maar het was nooit een afspraak dat wij koele poëzie
gingen schrijven, op een gegeven moment kom je daar achter. In dat opzicht was
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het uitkomen van Gard Sivik nr 27 (juli-aug 1962-red.) een mijlpaal. Cor en Hans
Verhagen hadden er allebei 20 gedichten voor geschreven die werkelijk iets nieuws
brachten. Toen dachten we: hier is iets aan het ontstaan.’
‘Het was vooral helderheid wat wij nastreefden. De regelmaat van de volzin in
het gedicht herstellen. De Vijftigers geloofden niet meer in het alledaagse woord en
zochten hun heil in het poëtische en irrationele. Dat heeft er mee te maken dat zij
in de oorlog zijn opgegroeid, dat heeft hun wereldbeeld bepaald. Zij gingen zich
afzetten, wat wij juist niet wilden. Wij zaten in de tijd van de wederopbouw, het
werken aan een nieuwe wereld. Wij geloofden in de wereld waarin we leefden, en
in de taal die we op straat hoorden.’
‘Ik heb wel eens gezegd, poëzie komt voort uit het anti-poëtische. Dat is een
ideaal, want meestal is het zo dat aankomende dichters poëzie lezen, waar hun
poëzie weer uit voortkomt. Maar hun voedingsbodem zou de werkelijkheid moeten
zijn. De stof buiten jezelf zoeken, niet zozeer in jezelf. Dat riepen wij toen en dat
geloof ik nu nog. Wat wij deden heeft het normale, alledaagse teruggebracht in de
poëzie. Ik geloof dat je de invloed daarvan terugziet in enkele belangrijke latere
dichters, zoals Johnny van Doorn, J.A. Deelder en Hans Vlek.’
Gard Sivik en opvolger De Nieuwe Stijl trokken veel aandacht, toch bleef de
‘beweging’ grotendeels
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Hans Sleutelaar en Vaandrager, met schrijver Hugo Raes en vriendin, 1963 Foto Philip
Mechanicus

beperkt tot Vaandrager, Sleutelaar, Armando en Verhagen. Sleutelaar: ‘We kregen
wel inzendingen, maar voornamelijk van epigonen. En verder moest de literaire
wereld weinig van ons hebben. Het had toch iets van: wij tegen de rest. In De Nieuwe
Stijl hebben we een “parade der proleten” afgedrukt, een reeks citaten uit negatieve
recensies. Een van de verwijten was dat we het proletendom in de literatuur hadden
gebracht. Men vond het banaal wat wij deden.’

Wrok
Na enkele jaren had de ‘bende van vier’ zijn statement gemaakt, en begon men
verschillende richtingen in te slaan. Het was vooral Vaandrager die dit met lede
ogen aanzag. Hij bleef - meer dan de anderen - vasthouden aan de Nieuwe Stijl
principes; bovendien hechtte hij zeer aan zijn vriendschap met vooral Sleutelaar en
Verhagen. Sleutelaar: ‘We groeiden uit elkaar, wat logisch is na tien, twaalf jaar
intensieve vriendschap. Cor was vrij stug, achterdochtig ook. Ik begaf me makkelijker
in de wereld en dat maakte rancuneuze trekken in hem los. Hij voelde zich verlaten,
het was een verraad aan onze vriendschap dat ik nieuwe wegen insloeg, zoals mijn
journalistieke werk bij de Haagse Post. Maar ik had aanvankelijk niets in de gaten
van zijn irritaties.’
Vaandragers ergernis kwam tot een uitbarsting in 1966 in de haven van Ibiza,
waar ze geregeld kwamen. ‘Ik maakte een geintje over zijn zuinigheid. Cor kon niet
goed met geld omgaan en was ook niet bepaald vrijgevig. Die opmerking moet voor
hem de druppel zijn geweest. Hij vloog me aan en ik kreeg een flink pak slaag, want
hij was veel sterker. Ik heb het hem nooit kunnen vergeven. Hij is nog wel met me
mee teruggereden naar Rotterdam, maar dat was geen pretje. De vriendschap was
over.’
Aanvankelijk hadden ze af en toe nog contact, maar hun bezigheden liepen steeds
verder uiteen. De Nieuwe Stijl was opgedoekt, en Sleutelaar richtte zich op de
journalistiek. Uiteindelijk werd hij adjuncthoofdredacteur bij de Haagse Post. In 1970
verhuisde hij naar Zandvoort, een jaar later naar Amsterdam. Hij begon de literaire
uitgeverij Boelen en cultureel tijdschrift Hollands Diep, en publiceerde één
dichtbundel, Schaars licht (1979). Lange tijd was hij actief als freelance editor.
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Vaandragers wrok tegenover Sleutelaar werd almaar groter, en hij maakte het de
leidraad van zijn prozaboek De hef (1975). Het bevat diverse bittere passages over
het einde van hun vriendschap en Sleutelaars vermeende verraad. Sleutelaar heeft
het zich echter niet persoonlijk aangetrokken. ‘Ik werd er niet vrolijk van, maar ik
heb De hef toch vooral gezien als een literair werk met grote kwaliteiten. Cor schrijft
gemene dingen over me die beslist niet waar zijn. Maar in zijn ogen moet het wel
waar zijn geweest. De hef zit vol haat tegenover mij, maar ook vol met liefde. Ik
denk dat mijn vriendschap met Cor al zo ver achter me lag, dat ik me niet beledigd
voelde.’
‘In ieder geval heeft hij zijn gevoelens van wrok, tegenover mij en anderen,
omgezet in een belangrijk boek. Er gaat een enorme kracht en directheid van uit,
net als De reus van Rotterdam trouwens. Die malende, bezeten stijl waarin ze
geschreven zijn is heel inspirerend voor andere schrijvers. Wat dat betreft is Cor
een writer's writer. Alles wat in hem woedde heeft hij op papier gezet, daarom is de
structuur van beide
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V.l.n.r. Vaandrager, Hans Verhagen en Hans Sleutelaar, plm. 1963 Foto Egbert Munks

boeken zo fragmentarisch. De strakke vormprincipes van De Nieuwe Stijl heeft hij
losgelaten, maar de directheid in de manier van kijken is onverminderd.’

Onthecht
Enkele jaren na De hef kwam het tot enige mate van verzoening tussen Sleutelaar
en Vaandrager. Aanleiding voor hun weerzien was Vaandrager's Totale poëzie
(1981), de verzamelbundel die door Sleutelaar werd samengesteld. Al praatten ze
hun wederzijdse grieven niet uit, ze waren weer on speaking terms.
In 1986 begon Vaandrager, na een jarenlange periode van inactiviteit door
persoonlijke problemen, weer gedichten te schrijven. Hij stuurde een selectie naar
Sleutelaar, die hij nog steeds als zijn beste lezer en criticus beschouwde. (‘Als
Sleutelaar het niks vindt, dan is het ook niks,’ zei Vaandrager in een interview met
Martin Bril, Haagse Post, 12-8-89). Sleutelaar ging ermee naar De Bezige Bij en
verzorgde de redactie. Uiteindelijk leidde dat tot Vaandragers comeback als dichter
met Metalon (1987), drie jaar later gevolgd door Sampleton, dat ‘bezorgd’ werd door
Sleutelaar en Martin Bril.
Sleutelaar: ‘Ik was onder de indruk van Cors nieuwe werk, al is het minder
toegankelijk dan zijn eerdere poëzie. Het is nog steeds op de realiteit gestoeld, maar
het zit niet meer strak in de vorm. Alsof hij plakjes uit de werkelijkheid heeft
gesneden. De gedichten kunnen overal over gaan, alles is even belangrijk. Het lijkt
onthecht, alsof hij boven de dingen zweeft, zich al niet meer op aarde bevindt. Cor
had heel veel geschreven, en hij zag niet dat de kwaliteit erg wisselde. Hij wilde in
Metalon honderden gedichten opnemen, maar dat zag De Bezige Bij natuurlijk niet
zitten. Uiteindelijk begreep hij dat wel.’
Niet lang voor Vaandragers dood had Sleutelaar nog een pijnlijke ontmoeting met
hem. Vaandrager was weer zwaar aan de drugs geraakt en bij periodes dakloos.
‘We zouden allebei iets zeggen in een film van Jop Pannekoek over Rotterdam. Cor
had afgesproken met Pannekoek in Lantaren/Venster, het kunstcentrum in
Rotterdam. Cor kwam een uur te laat en zei dat hij meedeed, maar eerst moest hij
geld hebben. De regisseur gaf een paar honderd gulden, en Cor verdween
onmiddellijk om niet meer terug te keren. Later vertrok ik ook, en toen kwam hij net
aanlopen. Hij had een roodwitte verkeersplank onder de arm, zoals junks zichzelf
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altijd een taak proberen te geven. Hij keek me aan met een verstoorde blik, ik geloof
wel dat hij me herkende. Ik was op mijn hoede. Hij keek me nog eens indringend
aan, draaide zich om en liep weg met die plank. Dat is mijn laatste beeld van hem.
Je kan wel realist zijn, maar de realiteit kan je ook opbreken.’

Beteugeling
Hans Sleutelaar stelde samen met Sjoerd van Faassen een boek samen over Gard
Sivik en De Nieuwe Stijl: De Nieuwe Stijl 1959-1966 (De Bezige Bij, 1989). Verder
is er nog weinig substantieels geschreven over de beweging. ‘Over ons wordt
voornamelijk in clichés gesproken. Zo wordt Gard Sivik meestal op een hoop gegooid
met Barbarber (literair tijdschrift en tijdgenoot van Gard Sivik, red.) onder het mom
van de Zestigers. Ook over de vermeende koelheid van ons werk is men erg
eenduidig. Ik denk dat het in aanleg romantische poëzie was die zich zakelijk
voordeed. Het kon over alles gaan, vanuit het idee dat de wereld veel groter is dan
het blikveld van de dichter of zijn innerlijk. De eindeloosheid van het leven is een
gegeven van de romantische school. De koelte in die poëzie is ingehouden
opwinding, een beteugeling van gevoelens om ze te verhevigen. Maar er zijn wel
verschillen tussen ons. Armando en vooral Verhagen maakten ook gebruik van
romantische beelden, zoals hemel en aarde of “duizenden zonsondergangen” (titel
van een van Verhagens bundels, red). Dat zouden Vaandrager en ik nooit doen.
Misschien heeft dat met onze Rotterdamse afkomst te maken. Het laatste woord
over dat werk is in ieder geval nog niet gezegd.’
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Ingmar Heytze
Lekker weg met C.B. Vaan
Met grote dank aan A & A
Paddo's in de Efteling
superskunk in Burger's Bush
bolletjes in de Keukenhof
kikkers likken in Duinrell
speed spuiten in Slagharen
brown sugar in Bobbejaanland
acid in het Land van Ooit
sterke drank in Disneyland
kroketten in Madurodam
en vergeet vooral uw camera niet.

(i.s.m. Anne Lichthart, Alexander Peterhans en Meta de Vries)

Bij V...
(Vandaag ontdekt dat de tekstverwerker
als je een zin begint met het woord lieve
een grijs balkje met de suggestie ‘Lieve ouders,’
op het beeldscherm zet.
De lettervolgorde met d blijkt, nu ik dit schrijf,
‘Met de meeste hoogachting’ op te leveren.
geac geeft ‘Geachte heer/mevrouw,’
hou j ‘Hou je haaks,’ tot g ‘Tot gauw,’
waarmee een flink deel van de brief
die men zijn ouders zou kunnen schrijven,
alvast klaarligt)...oorbaat dank.

Passionate. Jaargang 9

35

De urbane romans van Vaandrager
August Hans den Boef
[Om privacyredenen is dit tekstgedeelte niet zichtbaar.]
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Sampleton
Martin Bril

Vaandrager en Martin Bril, Rotterdam 1989 Foto Hansje de Reuver

Door een merkwaardige speling van het lot kwam ik eind jaren tachtig voor twee
dagen per week bij uitgeverij De Bezige Bij te werken. Mijn belangrijkste taak was
het behandelen en verwerken van de post; meer in het bijzonder: het lezen en
beoordelen van manuscripten. Niemand had mij gevraagd dat te doen, het was een
van de minst populaire karweitjes op de uitgeverij, maar toen ik er een keer mee
begonnen was, kreeg ik er geen genoeg van.
Er kwamen per week rond de honderd manuscripten binnen. Handgeschreven
of met de typemachine vervaardigd, sommige met de hand gebonden, andere niet
eens voorzien van paginanummers, gedichtenbundels en enorme romans,
bekentenisliteratuur, levensgeschiedenissen en aperte onzin; ik vond het heerlijk.
Eén keer heb ik in al die post iets gevonden wat volgens mij een boek zou kunnen
worden, en dat was het ook, ware het niet dat de schrijver zich bij het tekenen van
de contracten ontpopte als een crypto-fascist. Dat was nou net een stap te ver voor
een voormalige verzetsuitgeverij.
De belangrijkste les die ik trok uit de manuscriptenberg was deze: wie in de
literatuur de weg niet weet en gewoon zijn boek opstuurt naar de eerste de beste
(de meeste inzenders stuurden hun geesteskind na afwijzing door mij gewoon op
naar de volgende uitgeverij), hoort in de literatuur niet thuis. Schrijven is niet alleen
hard werken, maar ook sociale vaardigheid. Wie droomt van een carrière in de
letteren, heeft vrienden die hetzelfde dromen, kent mensen die een tijdschriftje
runnen, publiceert daar zijn eerste vrucht, na enig aandringen, of na lange
vergaderingen tot diep in de nacht, en vanaf dat punt gaat het verder, of niet. Met
deze les in mijn zakdoek geknoopt ging ik
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er toe over alle manuscripten ongelezen terug te sturen, en nooit heeft De Bezige
Bij om die reden een bestseller gemist.
Ik had dus mijn handen vrij om iets anders te doen. Ik redigeerde een boek van
Tymen Trolsky (die Jasper Mikkers bleek te heten), ik schreef eens wat flapteksten,
ik vergaderde, ik las buitenlandse boeken en ik at veel pannenkoeken bij café Loetje
om de hoek. Al met al een mooie betrekking. Ook hing ik vaak uren aan de telefoon
met vriendinnen in het buitenland.

Plastic tas
Op een dag trof ik Hans Sleutelaar. Ik kende hem al enige tijd, want hij stond aan
de wieg van Arbeids-vitaminen, het boek waarmee Dirk van Weelden en ik twee
jaar eerder waren gedebuteerd. Sleutelaar was bezig met een groot boek over de
dichters- en kunstenaarsgroep De Nieuwe Stijl en zocht iemand die bereid was
tegen vorstelijke honorering de vier betrokken dichters, Armando, Hans Verhagen,
Cornelis Bastiaan Vaandrager en hijzelf, te interviewen. Het leek hem iets voor mij.
Kort daarop reisde ik met Sleutelaar af naar Rotterdam voor het eerste interview;
met Cor Vaandrager. Hans zou mij hierbij terzijde staan, want Cors toestand was
labiel.
Goed.
Over dat bezoek schreef ik een verhaal dat ‘A foggy day in Rotterdam’ heet. Voor
het eerst werd het gepubliceerd in de Haagse Post, later in diverse bloemlezingen,
en uiteindelijk in mijn eigen boek Het tekort. Het interview dat ik maakte verscheen
in De Nieuwe Stijl 1959-1966 (De Bezige Bij, 1989). Aan het einde van die lange
dag in Rotterdam gaf Vaandrager ons een plastic tas papieren mee. Of we daarnaar
wilden
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Vaandrager, Hans Sleutelaar en Martin Bril, Rotterdam 1989 Foto Wim de Boek

kijken. Misschien kon er een bundel gemaakt worden. Ik kan me overigens niet
goed meer herinneren hoe de overhandiging van dit materiaal in zijn werk ging.
Was het Sleutelaar die informeerde of Cor nog iets had liggen? Was het Vaandrager
die met de tas op de proppen kwam? Had hij het idee dat in de tas misschien een
bundel zat of was het Hans die opperde dat er misschien iets van te maken viel?
Wel weet ik zeker dat het Vaandrager om het even was. Als Hans het niets vond,
was het niets.
Onderweg naar Amsterdam waren Sleutelaar en ik stil. Hij overdacht het lot van
zijn oude vriend, en ik de armzalige toestand waarin ik mijn jeugdheld had
aangetroffen. Ook de tas was in onze gedachten. Hans had eerder voor Cor de
bundel Metalon samengesteld (en daarvoor diens Totale Poëzie) en hij had weinig
zin het nog een keer te doen. Hoeveel werk moest hij verzetten voor hij zijn schuld
had ingelost? En waar was hij eigenlijk schuldig aan? Dat het niet goed ging met
Cor? Onzin natuurlijk, maar toch. Het lag dus voor de hand dat ik een eerste poging
zou doen uit de tas een boek te maken.

Iets onzegbaars
Ten kantore van De Bij opende ik de tas. Van alle manuscripten die ik gezien had,
was dit het meest bizarre. Vaandrager gebruikte alles om op te schrijven, en hij
schreef ook met alles waar maar inkt in zat. Servetjes, stukken krant, oude
ansichtkaarten, de achterzijde van formulieren, bierviltjes, WC-papier, uit boeken
gescheurde witte pagina's - overal stonden zijn forse hanenpoten op. Daarnaast
was er ook van alles dat met een machine was beschreven, soms een fragment
verrassend helder op gebloemd meisjespapier, soms drie pagina's aan elkaar geniet,
samenhangend, soms twee regels op een placemat. Het werd mij zwaar te moede.
In de weken die volgden voerde ik al het materiaal in de computer in. Dat was
nog een hele klus, maar al doende kwam ik afgeronde gedichten tegen, en flarden
die je als zodanig kon lezen. Een van de eerste die ik vond was ‘good gift’:
Je taime, madame, votre memme,
ma petite. Stierebiet moi-meme
mooi meegenome, nom de plume, mon
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pym. Pas de deux...de moi. Ik zou
zegge ga zitte. Ik salsa. Ik zoek me
boeie. Ik hou je vast en zeker.
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Moeilijk te zeggen waarom, maar dit gedicht ontroerde mij vanaf het eerste moment
dat ik het zag, op de achterkant van een aanmanend schrijven van een
woningbouwvereniging, een brief overigens niet aan Vaandrager gericht, een stuk
papier dus kennelijk op straat gevonden. Er zit een prachtige alliteratie in, er zitten
geestige associaties in, er klopt geen moer van, maar het loopt als een tiet; het heeft
iets kinderlijks, iets swingends, het ontwikkelt zich van zelfverzonnen Frans via
Rotterdamse straattaal naar een harde, duidelijke, Nederlandse mededeling: Ik hou
je vast en zeker. De mooiste zinnen zijn de eerste, het wonderlijke ‘Ik salsa’ en het
intrigerende ‘Ik zoek me boeie’. Het is onweerlegbaar een gedicht, maar even
onweerlegbaar is dat het iets onzegbaars behandelt. Daarin is het duidelijk, maar
die duidelijkheid is als een muur waar de dichter tegenaan is gelopen; oog in oog
met de eigen emotie kan hij niet verder. Het is een liefdesgedicht dat schertsend
begint en wanhopig eindigt.

Instant
Toen ik alles uit de tas had overgetikt en uitgeprint, maakte ik een afspraak met de
dichter. Dat was trouwens nog niet zo makkelijk, want hoewel in het bezit van een
tijdelijke woning, had Vaandrager geen telefoon en ook was het onduidelijk of zijn
post wel aankwam. Hij reageerde er in ieder geval niet op. Het contact verliep dus
via Hansje de Reuver, fotografe en vriendin van de dichter. Met haar kon ik bellen,
en zij wist Cor te vinden. Ik gaf haar door wanneer ik in de stationsrestauratie van
het CS zou zitten. Ik zei er bij dat ik een voorschot voor Cor bij me had.
De stationsrestauratie in het CS van Rotterdam was in die tijd nog dé hangout
van junkies, zwervers en alcoholisten. Er hing een doordringende stank en de lucht
was blauw van de rook. Er werd gechineesd en gezopen uit de fles. Links en rechts
aan half ingestorte tafels zaten mannen te slapen. De enkele ober die rondliep had
de moed ook al bijna opgegeven. Een kwartier nadat ik ergens was gaan zitten,
kwam Vaandrager opdagen. Hij droeg een grauwe windbreaker en ook zijn hoekige
gezicht stond grauw. Hij bewoog zich voort met een soort shuffle, bijna een dansje.
Hij had hele dunne benen. Ik legde hem de gedichten voor. Hij bladerde er wat in
rond en praatte over een volgend boek, een grote roman. Na een tijdje gingen we
de stad in, naar de Binnenweg. Bij Melief Bender zaten we een uur of wat aan een
tafel bij het raam. Frans Vogel kwam langs, Hansje de Reuver kwam langs. Ze
waren opgetogen dat er een nieuwe bundel van Cor in de maak was.
Ik kan me niet herinneren bij die gelegenheid, of bij een volgende, ooit met
Vaandrager over de inhoud van zijn werk te hebben gepraat. Het kan zijn dat hij mij
als een boodschappenjongen van Sleutelaar beschouwde, en ook leefde in de
veronderstelling dat de redactiewerkzaamheden door Hans werden uitgevoerd. Ik
weet het niet. Misschien interesseerde het hem niet, of misschien wist hij gewoon
dat het wel goed zou komen. Merkwaardig vond ik het wel, maar aan de andere
kant: deze man was uniek, waarom zou hij zich burgerlijk tot zijn eigen werk
verhouden?
Daar kwam nog bij dat Vaandrager zijn geloof in het gedrukte woord verloren leek
te hebben, niet omdat hij zich miskend zou voelen, of uit verbittering, maar omdat
hij andere uitingsvormen van poëzie de prioriteit gaf. Hip hop, toen nog in de
kinderschoenen, rap, performen - dat waren de dingen waar hij het over had als hij
het over poëzie had, die kant wilde hij op. Zijn idee van poëzie was instant en volledig
met zijn omgeving verweven; zijn brein was een radar voor woorden, uitdrukkingen,
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zinsbuigingen. Zelf communiceerde hij nauwelijks, maar communicatie was zijn
obsessie.
Als hij maar eerst zijn boeien had gevonden
Zodat hij ze weer af kon werpen
Dát lijkt me waar het bij Cor om draait.

Een voornemen
Een van de mooiste gedichten die in de bundel Sampleton zou terechtkomen was
het lange gedicht ‘maraton’, dat Cor mij op een dag gaf. Sampleton was een titel
die goed paste bij Metalon, Vaandragers vorige bundel, en een titel die vanwege
het woord sample en de associatie met grabbelton vooruit liep op de tijden. ‘Maraton’
was getikt op vliesdun meisjespapier met bloempjes, rafelig en gescheurd. Maar
het gedicht, vier velletjes lang, was strak en foutloos getikt. Het was een typisch
Vaandrager-gedicht, in zoverre dat het een opsomming van karaktereigenschappen
en goede bedoelingen was. Veel van Vaandragers gedichten hebben dat; ze
analyseren de schrijver, ze maken melding van een plan, een voornemen, een
koerswijziging. Daar was hij goed in, maar het kan ook heel goed een overblijfsel
uit zijn jaren met Sleutelaar zijn geweest. Met z'n tweeën is het helemaal fijn plannen
smeden.
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Ik moet kieze.
Ik kan maar 1 keer uitgeve.
Ik hep met heel andere keuzes te make.
Ik kan hoop ellende bespare.
Ik hep wijnug speelruimte.
Ik kan heel goed met geld omgaan.
Ik kan nie anders.
Ik kan nie nonsjalant omspringe.
Ik kan oplossinge gaan zoeke.
Ik ben genijgt te kope.
Ik moet passende maniere vinde.
Ik weet van mezelf.
Ik kan probere.
Ik kan zien wat overblijf.
Ik kan gestruktureerd gaan uitgeve.
Ik wil tog leuke dinge doen.
Ik kan same gaan ete.
Ik kan overwege.
Ik kan geen kant meer uit.
Ik moet me realizere.
Ik kan me lang nix permittere.
Stel, ik hep hart nodig.
Het is natuurlijk droevig.
Ik vin het eng.
Ik kan vrage.
Ik kan wagte.
Ik kan elke ogtund belle.
Ik kan informere, wanneer ik maar dénk.
Ik kan afsluite.
Het is te gek voor woorde.
Ik kan het zo gek nie verzinne.

Zo waren er wel meer complete gedichten. Maar er waren meer incomplete
gedichten, slechte gedichten en gedichten die goed begonnen en niet afliepen, of
gedichten die slecht begonnen, in het midden ineens goed werden en dan weer
inzakten. Ik haalde alle goede fragmenten eruit en gaf ze tentatieve titels die tussen
haakjes kwamen te staan. Sleutelaar had hetzelfde gedaan in Metalon. Of deze
methode verantwoord was, wist ik niet, en weet ik nog steeds niet. Het is ook niet
interessant.

Radar
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Vaandragers manier van schrijven was in zijn laatste jaren een écriture automatique:
als hij de beschikking had over papier, een tafel en een typemachine, schreef hij
net zolang tot het papier vol was. Zijn hoofd liep leeg, zijn teksten waren een
continuüm; hier en daar had zijn talent er gedichten van gemaakt, hier en daar niet.
Je hoefde het er alleen maar uit te pikken. Hij dichtte automatisch, maar niet altijd.
Er moest wel geschreven worden. Eerst wat schrijven, dan kwam het, daarna was
het voorbij. De kunst was het te isoleren en de juiste geestverwant kon het.
Denk ik.
De uiteindelijke keus en samenstelling die ik maakte, legde ik aan Sleutelaar voor.
Hij stelde voor om de bundel meer gewicht te geven door integraal In staat van
oproer toe te voegen. Dit was een bibliofiele bundel die in 1987 bij uitgeverij Bébert
was verschenen. Een goed idee. We werkten nog wat aan een paar gedichten en
het definitieve resultaat ging ter fiattering naar Vaandrager in Rotterdam, per post
deze keer.
Geen antwoord.
Ik naar Rotterdam. Geld mee, boeken mee (Cor was dol op zijn eigen oude werk,
en in de kelders van De Bezige Bij kwam af en toe iets boven water), de dichter
zoeken, wat nog niet meeviel, want Rotterdam is voor mij vreemd terrein. Hoe dan
ook, uiteindelijk vond ik Cor. We namen de bundel door, in een snackbar, pagina
voor pagina, en een half uur later moest hij dringend weg, een onbekende
bestemming tegemoet. Ik gaf hem zijn geld en boeken en keerde terug naar
Amsterdam. Sampleton ging naar de zetter en vandaar naar de drukker. Toen het
boek af was, aan de vooravond van Poetry International 1990, ging ik met een doos
vol naar Rotterdam waar ik Cor trof in de hal van de Doelen. Hij was blij met zijn
boek, maar vol van alle poëzie die almaar tot hem kwam. Een nieuwe bundel lag al
in het verschiet.
Enfin.
Twee jaar later overleed Vaandrager. Zijn laatste jaren werden links en rechts
nog eens gememoreerd; zijn zwerversbestaan, zijn drugsproblemen. Over zijn talent
las je weinig, en niets heb ik ooit gelezen over de fenomenale radar voor de taal
van straat en stad die zich in zijn hoofd moet hebben bevonden. Vaandrager had
zo'n goed oor dat hij maar nauwelijks aan spreken toekwam, Viva poetry was zijn
devies.
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Redacteuren van De Nieuwe Stijl, v.l.n.r. Hans Sleutelaar, Armando, Hans Verhagen en
Vaandrager, Amsterdam 1966 Foto Wim van der Linden / bewerking Lonne Wennekendonk
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We hadden elkaar een tijdje nodig
Interview met Hans Verhagen
Erik Brus

Hans Verhagen maakte deel uit van de zogenaamde ‘bende van vier’. Samen met
Vaandrager, Hans Sleutelaar en Armando introduceerde hij begin jaren zestig een
nieuwe stroming in de Nederlandse poëzie. De Nieuwe Stijl periode is een onmisbare
fase in Verhagens dichterschap, maar zijn latere werk staat ver af van de zakelijke
poëzie van die tijd. Het heeft zijn verstandhouding met Vaandrager, die de bende
bijeen wilde houden, ernstig verstoord.
Hans Verhagen (Vlissingen, 1939) begon zijn loopbaan als leerling-journalist bij de
Provinciale Zeeuwse Courant, en werd in 1958 redacteur bij het Algemeen Dagblad.
Hij verzorgde er de Pagina Q, de ‘eerste volwassen jeugdpagina, waarin Verhagen
schrijft over wat hem boeit: moderne poëzie, dito jazz, idolen en rages,’ zoals de
Haagse Post de AD-rubriek typeerde.
Verhagen schreef zelf ook poëzie waarin de nieuwe tijd voelbaar was. Hij raakte
geïnteresseerd in Gard Sivik, een van de vernieuwende literaire tijdschriften op dat
moment. Verhagen: ‘In 1959 bezocht ik een optreden van de redactie van Gard
Sivik, in Lantaren/Venster in Rotterdam. Daar heb ik Cor Vaandrager en Hans
Sleutelaar voor het eerst gezien. Armando was er ook. Ik was een jongen uit
Vlissingen, ik had helemaal geen contacten in de literaire wereld. Ik had ook nog
niets gepubliceerd.’
‘Later, in 1960, zag ik Vaandrager en Sleutelaar in café Melief Bender in
Rotterdam. Ik zat aan een leestafel en Cor kwam een tijdschrift pakken. En toen zei
ik, Cor heeft het later vaak geïmiteerd, “Meneer Vaan-
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Foto Mark Kohn

drager?, ik ben Hans Verhagen.” Die naam kende Cor want hij had artikelen
gepubliceerd in het Algemeen Dagblad. Ik heb ze toen een gedicht laten zien waar
ik aan bezig was. Er volgde een hele verhandeling van Sleutelaar, hij vond mijn
gedicht niet koel genoeg.’
‘Maar ik stond wel op het punt te debuteren met mijn poëzie, in Podium. Dat was
hét tijdschrift toen, daarin publiceerden de Vijftigers waartegen wij ons later gingen
afzetten. En in dat nummer van Podium stond Cor toevallig ook. Die gedichten van
mij vond Sleutelaar wèl goed. We voelden ons al snel verbonden.’

Opgeruimde tijd
Verhagen raakte goed bevriend met zowel Vaandrager als Sleutelaar. ‘Ik wist nooit
wie ik leuker vond. Mijn eerste beeld was: een vrij zakelijke Sleutelaar, die de zaak
onder controle heeft, en Vaandrager wat losser, meer de bohémien. Maar dat bleek
al gauw andersom te zijn, want Sleutelaar leefde in een voortdurende paniek, een
voortdurende chaos. Af en toe ging Cor naar Hans' souterrain toe, het redactieadres
van Gard Sivik, om orde op zaken te stellen in de administratie.’
‘Ze vroegen me te publiceren in Gard Sivik en dat heb ik gedaan, in nr 19. Toen
ging het eigenlijk vanzelf, later werd ik gevraagd in de redactie te komen. Het was
een heel opgeruimde tijd, zelfs voor Cor. Waar hij was, dat was eigenlijk het centrum
van de artistieke wereld in Rotterdam. Hij was echt een held. Daarom is het zo raar,
later werd hij iemand waar de mensen voor wegliepen, bang voor waren.’
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‘Wat ik me voornamelijk herinner is dat we verschrikkelijk gelachen hebben. Cor en
ik hadden een bepaalde tic, wat betreft humor, bijvoorbeeld het imiteren van mensen,
zoals Simon Vinkenoog die we regelmatig in Amsterdam opzochten. We namen
onszelf nog niet zo serieus, en we waren niet altijd met literatuur bezig. Ik was ook
geïnteresseerd in het hitwezen dat toen opkwam. Ik had saxofoon gespeeld en ik
had een hele jazzperiode achter de rug. Cor was erg op jazz, had ook wel iets met
popmuziek, en ook film. Over literatuur hadden we het wel, maar niet op een
gewichtige manier. Later is dat wel veranderd.’
Aanvankelijk woonde Verhagen nog in Vlissingen, later zou hij naar Rotterdam
verhuizen. ‘Cor kwam vaak bij me logeren, en dan gingen we tochten maken.
Sleutelaar en Armando waren er soms ook bij. Cor moest op zijn wenken bediend
worden, dat was ook een beetje omdat ik de jongste was, dat was een verschil. Hij
zei altijd “Benjamin” tegen me. En dan gingen we naar België toe met die Citroën
van mij, en Cor die deed niks dan, hij was ook niet geïnteresseerd in de natuur.
Armando zei bijvoorbeeld: “Cor, de zee,” en dan zei Cor: “Wat, café?”, “Nee, de
zee”, “O,” zei Cor dan alleen. Ik had inmiddels een zoon, daar had ie ook weinig
interesse voor.’
‘Hij kwam vaak in Vlissingen, werd ingehaald door de mensen daar. Dat gebeurde
een beetje ironisch, met overdreven eerbetoon, maar dat zag hij helemaal niet, hij
liet het zich welgevallen als een jonge vorst. Hij was iemand die erg in zichzelf
opging.’

Programma
Vanaf 1962 kende Gard Sivik vier Nederlandse redactieleden - Verhagen was als
laatste toegetreden - en zij drukten een steeds duidelijker stempel op het van origine
Vlaamse Gard Sivik. Ze gebruikten Gard Sivik - en opvolger De Nieuwe Stijl - als
platform voor hun vernieuwende poëzie. Terwijl voorheen de meeste dichters zich
verhieven boven het dagelijks leven, werd nu slechts op nuchtere wijze geregistreerd.
Verhagen: ‘Het groeide uit tot een programma. De Vlaamse redactieleden hadden
er weinig binding mee en stapten één voor één op. Het was niet echt een coupe
van ons, wat wel eens gezegd wordt. De Vlamingen herkenden zich gewoon niet
meer in hun blad. Het was vooral Armando die het in zijn kop had waar het met
Gard Sivik naar toe moest. En Sleutelaar wist het het beste te formuleren.’
‘Er zaten natuurlijk ook overeenkomsten in wat wij vieren publiceerden in Gard
Sivik. Het anti-poëtische noemt Sleutelaar het, ik spreek liever van het
buiten-poëtische. Het idee dat poëzie voortkomt uit de wereld, het alledaagse. En
daarin konden wij ons afzetten tegen de Vijftigers. Ze waren te romantisch en te
poëtisch in onze ogen, het moest zakelijker. Daarbij vonden we het een voordeel
dat we in Rotterdam zaten. De poëzie was koel, objectief, en dat past bij de stad.
Dat clichébeeld werd ook door ons geëxploiteerd.’
‘Ik heb me met mijn gedichten nooit bewust aan dat programma geconformeerd.
Maar het beïnvloedt je natuurlijk wel als je samen een groep vormt. Cor ging er veel
verder in. Aan zijn gedrag kon het je al merken. In het begin kon hij totaal uit zijn
bol gaan. Sleutelaar zei toen wel eens, jullie moeten eens ophouden met die imitaties.
Dat vonden wij ook wel, maar soms konden we er niet mee ophouden. Maar voor
Cor was dat ineens over, alsof ie dacht: dat is kinderachtig, ik ben nu een belangrijke
schrijver. Hij ging het allemaal heel serieus nemen. Hij heeft ook oude gedichten
van zichzelf herschreven, zodat ze beter in het programma zouden passen.’
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‘Cor ging ook míjn gedichten op de Nieuwe Stijl principes beoordelen. Hij had
steeds meer aan te merken. Bijvoorbeeld “Het nieuwe Zeeland”, daarover zei hij
tegen Sleutelaar: “Er staat hier mij volslagen vreemde wereld, nou dat klopt niet
want wij zijn mensen van de wereld,” en dan zei Sleutelaar: “Ja, Cor, maar er staat:
deze mij volslagen vreemde wereldvreemde wereld.” Zo is het ook, ik schrijf in dat
gedicht juist dat ik de enige ben die zich in de wereld thuis voelt. “Ja maar dat vind
ik ook een romantisch beeld,” zei Cor dan. Of hij maakte opmerkingen dat ik te lang
haar had, dat paste niet bij een Nieuwe Stijl dichter. Later realiseerde ik me pas dat
hij jaloers was, een heel nare trek van hem. Sleutelaar bewonderde mijn poëzie en
dat zat Cor dwars.’
‘De publieke discussies lieten we meestal over aan Armando en Sleutelaar. Ze
gingen steeds verder in hun uitlatingen. Op een gegeven moment beweerden ze
dat Freddy Quinn, die Duitse schlagerzanger, belangrijker was dan Strawinsky. Om
ons punt maar te maken dat wij van het alledaagse hielden. Als men er mij naar
vroeg dan zei ik dat wij niet geïnteresseerd waren in de persoonlijke gevoelens van
de dichter. Dat wij zodanig informatie wilden verschaffen dat mensen zich in hun
eigen tijd thuis voelden. En dat meende ik ook. Maar hoe we ons als groep
presenteerden begon me te benauwen. Ik denk ook dat Cor daardoor zo raar ging
doen, hij voelde dat de vriendenclub na een paar jaar uit elkaar groeide.’
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Nulpunt
De onderlinge spanningen kwamen tot een uitbarsting tijdens een gezamenlijke
treinreis naar Rotterdam. Verhagen en Sleutelaar hadden in Amsterdam gewerkt
vanwege hun betrekking als journalist bij de Haagse Post. Vaandrager vergezelde
hen die dag. Verhagen: ‘Vaandrager was een tijdje samen met Sleutelaar geweest,
en hij had hem tegen mij opgestookt. In de trein zaten ze mij aan te kijken alsof ik
verraad had gepleegd. Ze kwamen met ideologische praatjes, maar er zat iets
persoonlijks achter. Maar ik had helemaal niet in de gaten dat iets Cor dwars zat.
Dat had ook met dat naar binnen gekeerde van hem te maken. Ik ben in Den Haag
uitgestapt, ik heb daar staan janken. Het waren mijn beste vrienden.’
Verhagens vriendschap met Sleutelaar is later hersteld, met Vaandrager lag dat
moeilijker. Vaandrager nam het Verhagen kwalijk dat hij niet vast bleef houden aan
De Nieuwe Stijl, en zich in zijn nieuwe poëzie liet beïnvloeden door de sixties-cultuur.
‘In de pers zette hij zich altijd tegen me af, hij deed hij alsof ik er nooit echt bij had
gehoord. Hij noemde mij decadent, zei dat ik een hippie was geworden. “Daar
houden wij Nieuwe Stijlers niet van.” Maar ik wilde gewoon kijken naar de
mogelijkheden die je als mens hebt, omdat men zich in de jaren vijftig had
blindgestaard op de onmogelijkheden.’
‘Het was een fantastische tijd met ons vieren. Maar als je steeds minder woorden
gebruikt en ieder gevoel eruit wilt filteren, kom je uiteindelijk op een nulpunt. Mijn
werk werd uitvoeriger, maar wel met behoud van technieken uit de Nieuwe Stijl tijd.
Je inspiratie halen uit de werkelijkheid, je er niet tegen afzetten, is iets wat ik ben
blijven doen. Ik zie altijd een totaliteit, het is niet het één of het ander. Wij hadden
elkaar gewoon een tijdje nodig om een vuist te maken. Daarna moet je verder gaan.
Maar het leek wel alsof Cor erin vast zat.’

Optimistisch
Verhagen is Vaandrager altijd blijven volgen. Hij is een groot bewonderaar van met
name De reus van Rotterdam en De hef. ‘Ik vind het fantastische boeken, maar het
is geen Nieuwe Stijl proza. Dat was waarschijnlijk wel Cors bedoeling, maar de vorm
is te chaotisch. Het gebruik van readymades zit er natuurlijk nog wel in, en het zit
heel dicht op de werkelijkheid. Ik noem het speedproza. Hij heeft een begoochelend
taalvermogen, een gevoel voor saillante woorden. Die boeken zijn ook heel
humoristisch. Ik vind het echt het beste proza dat in Nederland is verschenen.’
‘Dat taalgevoel had ie trouwens niet van een vreemde, zijn vader had ook zo'n
apart woordgebruik. Ischa Meijer heeft eens een artikel geschreven over De Nieuwe
Stijl (Haagse Post, 22-11-75, red.) waarin hij Cors vader citeert. “Jullie hingen groots
op de drugs,” zegt hij tegen Cor; fantastisch uitgedrukt.’
In de jaren zeventig werkte Verhagen bij de VPRO-tv. Twee maal maakte hij een
item over Vaandrager, voor de programma's Het Gat van Nederland en Hoepla.
‘Mensen schrokken echt van die uitzendingen, ze dachten dat Cor er heel slecht
aan toe was. Maar we hadden lol als vanouds tijdens de opnames. Ook daarna leek
hij oprecht blij te zijn als we elkaar tegenkwamen. En ik heb hem een paar keer met
geld geholpen als hij in de problemen zat. Maar in interviews bleef hij op me afgeven.
Die rancune is een noodlottige trek van hem geweest. Hij bleef mij, en Sleutelaar
ook, kwalijk nemen dat de groep uit elkaar was gevallen.’
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Kort voor Vaandragers dood had Verhagen nog telefonisch contact met hem. ‘Hij
zat in een uitzending van Radio Rijnmond waarin ze met hem door de stad reden.
Het ging heel slecht met hem, maar hij klonk optimistisch. Hij zei dat hij een nieuw
tijdschrift wilde beginnen, en vroeg me werk op te sturen. Zijn voet zat in het gips,
maar hij zei dat hij “vrolijk ter been” was, en dat ze hem in een doemhokje probeerden
te stoppen. Ik herinner me dat de presentator tegen me zei dat Cor zwervende was.
En dat Cor op de achtergrond riep: “Ze liegen, Hans, ze liegen.” Een paar maanden
later belde Het Parool me op om te vragen wat ik van Cors dood vond. Hij was in
stilte gestorven, ik wist nog van niets.’
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Drie keer Joop Massaker: Vaandragers literaire debuut
Nora Oomen Capteyn

Er is het een & ander nog niet gebundeld dat Vaandrager in de tweede helft van de
jaren vijftig in tijdschriften als Proefschriften Gard Sivik publiceerde. Vooral het proza
doet conventioneel aan in stijl, in de aanwezigheid van personages, van chronologie
en plot. In thematiek sluit het aan bij het proza van Hermans, Mulisch en Reve uit
die tijd.
Dat Vaandrager zijn oude verhalen later niet heeft gebundeld, komt waarschijnlijk
niet voort uit zijn scepsis over de kwaliteit, want sommige verhalen zijn heel goed
geslaagd. Ik denk dat hij deze verhalen al spoedig niet meer representatief genoeg
vond voor zijn literaire aanpak en dat hij achteraf de epigonistische elementen erin
betreurde. In zijn collageromans De reus van Rotterdam en De hef heeft hij zelfs
ouder en ander werk opgenomen, schoolkrantstukjes en correspondentie. Niet het
vroege proza: dat betreft immers geen jeugdzonden waarover nostalgisch geglimlacht
kan worden, maar de eerste serieuze schreden op het pad van de literatuur.
Deze houding tegenover het vroege proza heeft er wel voor gezorgd dat we over
drie gedrukte versies beschikken (zij het een gedeeltelijke eerste) van Leve Joop
Massaker, de novelle waarmee Vaandrager in augustus 1960 zijn literaire debuut
in boekvorm maakte. Wie deze versies met elkaar vergelijkt, kan jaren na dato over
de schouder van de schrijver Vaandrager meekijken.

De jongen met het mes
De geschiedenis van Leve Joop Massaker is als volgt. ‘Eerste kennismaking met
Joop Massaker’ verscheen in het literaire tijdschrift Maatstaf, in juni 1959. Het gaat
om het begin van de novelle, waarin de verteller, het Rotterdams jongetje Casper
Lampe, in een vakantiekolonie op een waddeneiland kennismaakt met een leeftijden stadgenoot. Joop Massaker, de jongen met het mes.
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In de boekeditie staat ‘Rotterdam, februari 1958, herschreven Ibiza, juli 1959’, zodat
we mogen aannemen dat deze eerste kennismaking uit de versie van 1958 komt.
Er is nog een andere voorpublicatie, ‘Eindelijk eens een mooi verhaal’, dat de
passage uit de novelle behelst die volgt op het begin, waarin Casper getuige is van
wrede, seksueel getinte rituelen met een mes door Joop en zijn zusje Thea. Deze
verscheen in het tijdschrift Gard Sivik, jan/feb 1960. Deze tekst is op een paar
verschillen in spelling en interpunctie na gelijk aan die van de boekuitgave en dateert
dus uit de Ibiza-tijd.
Vaandrager vertelde over de novelle ter gelegenheid van de herdruk (De Bezige
Bij) in 1974 dat Leve Joop Massaker een boek is ‘dat je in 1 ruk uitleest, en misschien
nog weleens doorbladert, zoals Werther Nieland van Reve, of Het behouden huis
van Hermans.’ Hierin heeft hij niet eens ongelijk. Zijn bewering dat hij het vanaf Ibiza
naar Reinold Kuipers stuurde, die snel antwoordde dat hij het graag in de
Boekvinkreeks van de Arbeiderspers wilde hebben lijkt me eveneens juist.
Maar Kuipers moet de Maatstaf-versie van het begin hebben gelezen en
Vaandrager hebben geadviseerd er nog eens aan te sleutelen. Vaandrager vervolgt:
‘Ik was blij na een paar maanden pezen op het hete Ibiza’. Terwijl hij in 1960 toch
noteerde dat hij de novelle herschreef in ‘juli’, een maand hoogstens dus. Maar
misschien geldt dat pezen voor zijn destijdse schrijverij in het algemeen.
‘De kritieken waren prima,’ vervolgde Vaandrager in 1974, ‘toch moest en zou ik
deze korte roman, die meteen uitverkocht raakte, bekorten.’ Het resultaat van
Vaandragers inkorting verscheen als ‘Leve Joop Massaker’ in de prozabundel De
avonturen van Cornelis Bastiaan Vaandrager 1. Ongekuist die in 1963 verscheen
(herdruk 1989).

De schrijver met het snoeimes
Vergelijken wij het begin van de novelle met de voorpublicatie in Maatstaf, dan heeft
Vaandrager inderdaad duchtig aan de novelle geschaafd. Verdwenen zijn de
zorgvuldig gekozen formuleringen in lange zinnen met uitgebreide beschrijvingen
vol adjectieven. Traditioneel en naturalistisch doet die voorpublicatie aan, net als
sommige verhalen uit de jaren vijftig.
Toen Vaandrager in 1963 het materiaal weer bewerkte voor De avonturen van
Cornelis Bastiaan Vaandrager heeft hij overigens meer gedaan dan bekorten. De
zinnen zijn korter geworden, inderdaad, maar ook zijn beschrijvingen van de
omgeving compacter en de naam van de hoofdpersoon, Casper Benjamin Lampe
verving hij door zijn eigen naam (maar die van het vriendje Frans Verstruik niet).
Vaandrager zelf hierover in De reus van Rotterdam (p. 195-196): ‘Bij het
herschrijven kwam ik erachter: overbodige schroom had mij weerhouden, meteen
de juiste woorden te gebruiken.’ Hij gaf als voorbeelden dat hij ‘grappen’ wijzigde
in ‘rotstreken,’ ‘klap’ in ‘oplazer’ en ‘drinken’ in ‘zuipen’.
Maar ook veranderen ‘geslacht’, ‘braaksel’, ‘gezicht’ en ‘bovenlijf’ in respectievelijk
‘stijve’, ‘kots’, ‘smoel’ en ‘tieten’. Hiermee sluit de stijl van de verteller meer aan bij
die van de dialoog. De consistentie is in 1963 ook vergroot doordat Vaandrager de
enkele passages waarin over zijn hoofdpersoon in de derde persoon enkelvoud
werd verteld, verving door de eerste persoon.
Ingrijpender is dat Vaandrager de verleden tijd veranderde hij in de tegenwoordige.
Hiermee is de derde versie van Leve Joop Massaker met Nooit meer slapen van
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W.F. Hermans uit 1966 een van de weinige Nederlandstalige prozateksten die
geheel in de praesens worden verteld.
Een enkele keer bevat de versie van 1963 een toevoeging. Die moeten dus heel
belangrijk zijn! De eerste is die waarin de verteller zich afvroeg wat er op de
prentbriefkaart stond die hij met een vlugge krabbel naar zijn vriendje Frans in
Rotterdam stuurde: een reddingsboot die op het strand getrokken wordt? ‘Kan wel’,
is de toevoeging in 1963.
Net als ‘Li-Hang lees ik achter mekaar uit’, meer nadruk legt op de populaire
cultuur door het noemen van een tweede titel uit de serie Dick Bos-boekjes die de
verteller en zijn vader lezen.
Overigens is Vaandrager soms iets te drastisch met zijn snoeimes te werk gegaan.
Voordat de verteller bij Joop Massaker thuis aanbelt, vernemen we dat die in een
smal, donker zijstraatje van de Binnenweg woont. Dat laat Vaandrager weg in 1963,
waardoor de Binnenweg uit de lucht komt vallen als de verteller het huis is
uitgevlucht.
Ik wil een aantal passages uit de verschillende versies naast elkaar zetten. Een
voordeel van deze methode is dat hiermee substantieel materiaal van de vroege
Vaandrager zichtbaar wordt. Uiterst verrassend om te lezen hoezeer dit proza
verschilt van de ready-made poëzie en het collageproza uit de jaren zestig en
zeventig die het beeld van Vaandrager bepalen.
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I (Maatstaf 1959)
‘Niet alleen 's avonds in bed huilde ik, onder de harde lakens, mijn hoofd diep
weggeduwd in het kussen, maar overdag evengoed. Velen zagen het dan en
maakten een lange neus naar me. Met grote zelfbeheersing kon ik soms mijn tranen
binnen houden en huilde ik inwendig. Een maal aan ons lot overgelaten, voorzover
men dat kan zeggen onder de wakende, op straffen beluste arendsblikken van een
leidster, zonderde ik me af als een uitgestoten verrader, sloop naar een afgelegen
duinpan en wentelde mij snikkend in het zand, een halfdoodgetrapte vlinder.
Moegeworden van het huilen, begon ik, nog nasnikkend, razendsnel een kuil te
graven met mijn handen, tot mijn nagels er pijn van deden door het zand dat zich
er onder ophoopte. Bij hoge uitzondering bereikte ik water.
De brieven die wij naar huis mochten schrijven, ondergingen een strenge censuur.
In mijn eerste brief beschreef ik mijn heimwee zo schrijnend mogelijk. Ook uitte ik
het verlangen naar het bijzijn van mijn ouders. Een verblijf op het eiland zou een
groot feest kunnen zijn, maar dan zonder de leidsters, zonder de dikke padachtige
rektor die vrijwel alleen bij de maaltijden verscheen en snauwend voor ging in het
gebed, zonder de gemeenschappelijke maaltijden, zonder de nauwkeurige tijdstippen
van slapen gaan en ontwaken.
De leidster wees me er op dat een dergelijke, daarbij in bevend handschrift
opgestelde brief, niet verzonden kan worden. Ik zou mijn ouders ongerust maken,
wat nooit mijn bedoeling kon zijn. Zij dikteerde enkele algemeenheden over het
weer, het [goede] eten en de spelletjes waarmee wij op het strand en binnen bezig
gehouden werden. Deze gegevens noteerde ik tam. Ook moest ik een tekening
bijsluiten die ik van de vuurtoren gemaakt had, gezien vanaf mijn plaats in de eetzaal.
De middag van de vijfde dag. Regen. We brachten de middag door in de eetzaal,
die nu als speelzaal dienst deed. De zaal was overbelast met kreten van jongens
en meisjes die aan de sjoelbakken stonden of tafeltennis speelden. Anderen waren
wat rustiger, verdiept in de problemen die meccanodozen en legpuzzels boden.
Een leidster in een bruine manchesterrok zat in een hoek piano te spelen. Ze trachtte
enkele kinderen die om haar heen stonden en die zonnen om weg te glippen, er
toe te bewegen om mee te zingen.’
Wees eerlijk, dit is proza van een hoge kwaliteit. (Na deze passage komt die
waarin de verteller voor het eerst kennismaakt met zijn antagonist Joop Massaker.)
Maar eerst het begin van de novelle in boekvorm.

II (Boek 1960)
‘Was het de vierde dag, de vijfde? Waarom zat ik niet in mijn duinpan, afgezonderd
van de anderen om er te huilen en kuilen te graven tot mijn nagels pijn deden door
het zand dat zich er onder ophoopte?
Natuurlijk, het regende en we brachten de middag met spelletjes door in de eetzaal.
Sjoelbakken, tafeltennissen of rustiger: meccanodozen en legpuzzels. In de hoek
aan de piano een leidster in een bruine manchesterrok.’
Het kan nog korter.
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III (De avonturen 1963)
‘Het regent, we brengen de middag met spelletjes in de eetzaal door. Sjoelbakken,
tafeltennissen of rustiger: meccanodozen en legpuzzels. In de hoek aan de piano
zit een leidster met een bruine manchester rok.’
Interessant is dat in zo'n ultrakorte omgeving opeens weer een werkwoord nodig is
en het zitten van de pianoleidster weer wordt hersteld. Net als de verschillen die ik
citeerde tussen het Maatstaf begin en de novelle symptomatisch zijn voor het geheel,
zijn ook deze verschillen tussen 1960 en 1963 dat.
Een bewijs van het talent waarover Vaandrager beschikte is dat er geen favoriete
versie valt aan te wijzen. Ze zijn alledrie de moeite waard.
Het zou De Bezige Bij sieren wanneer de uitgeverij de drie versies van Leve Joop
Massaker herdrukte in één band.
‘Eerste kennismaking met Joop Massaker’. In Maatstaf, jrg. 7, nr. 3, juni 1959,
p. 192-206.
‘Eindelijk eens een mooi verhaal’. In Gard Sivik, jrg. 4, nr. 15/16, januari/februari
1960, ongenummerd.
Leve Joop Massaker. Amsterdam 1960. De Arbeiderspers, Boekvink nr. 85.
In 1974 herdrukt door De Bezige Bij.
‘Leve Joop Massaker’. In De avonturen van Cornelis Bastiaan Vaandrager 1.
Ongekuist. Den Haag-Rotterdam 1963, Nijgh & Van Ditmar. In 1989 herdrukt
door De Bezige Bij.
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Nee, ik heb je nooit wat gevraagd
Rien Vroegindeweij

Vaandrager, plm. 1990 Foto Hansje de Reuver
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Ik denk dat ik Vaandrager in 1972 heb leren kennen. Min of meer officieel: hij was
niet iemand met wie je kennis maakte door het noemen van namen, het schudden
van handen, laat staan het uitwisselen van beleefdheden. Ik kan me niet herinneren
ooit een gesprek over wat dan ook met hem te hebben gevoerd. Zelfs niet toen we,
ter gelegenheid van de boekenweek, voor een koffieconcert in de hal van De Doelen
waren uitgenodigd: Vaandrager, Deelder en ik - bloednerveus debutant voor een
publiek van kantoorpersoneel en dames van middelbare leeftijd.
Mijn eerste bundel Gelukkige dagen & andere poëtise voorvallen was dat jaar in
de Sonde-reeks van de Rotterdamse Kunststichting verschenen, de tweede, Een
vliegtuig van beton, zou voorjaar 1973 bij De Bezige Bij uitkomen.
Jules kende ik al uit de tijd, begin zestig, van de Triangel, ontmoetingsplaats van
artistiekelingen, zwervers en kamerbewoners (Niemand kwam er/ hij werd steeds
eenzamer / en alsmaar bekwamer / in het bewonen van zijn kamer. - RV). Ik was
een tijd weggeweest uit Rotterdam, had een aantal jaren in ‘het magisch centrum’
gewoond en was in 1970 teruggekomen.
Er was veel veranderd, j'étais un autre, droomde nog van schilderen, want ik had
tenslotte op de Academie van Beeldende Kunsten gezeten, maar schreef op een
rode Remington op een zolderkamer in de Aleidisstraat, nicht van naburige Graaf
Floris, verhalen en gedichten, stuurde ze naar literaire tijdschriften en bijvoorbeeld
naar het glossy maandblad Avenue, dat toen een interessante poëzierubriek had,
onder redactie van Renate Rubinstein.
Op aanbeveling van mijn oude Triangelvriend Leyn Leynse, die inmiddels een
roman had gepubliceerd, een prijs had gewonnen en in een commissie zat, stuurde
ik werk naar het Propo-secretariaat. ‘Propo’ stond voor proza en poëzie, het
secretariaat was de voorloper van de sektie Letteren, die zich later als een soort
literair politbureau naar Oost-Duits model zou ontwikkelen. Zo ging dat ongeveer in
het begin van de jaren zeventig. Wie schreef kwam onvermijdelijk bij de ERKAES
(Rotterdamse Kunststichting) terecht, die aanvankelijk in De Doelen en later in
containers in een hertenkamp op de hoek Kruisplein/Weena (thans Millenniumtoren)
was gevestigd en waar Martin Mooij de scepter en met de stipendiumbuidel van de
Gemeente zwaaide.

Godfather
Er was een handvol schrijvers en dichters actief, waarvan ik er hier, naast de reeds
genoemde, enkele al dan niet vergeten grootheden uit de Dode Dichters Almanak
van Rotterdam in herinnering wil brengen.
Remember Arie Gelderblom (‘nog zoon opgeklommen klei-aardappel van eve
buiten Rotterdam’ - De hef, pag. 29), die na de publicatie van zijn dichtbundel
Gekkenwerk (De Bezige Bij, 1972) steeds gekker werd. Arie slikte alles uit de
apotheek waar een gezond mens doodziek van werd en een ziek mens niet gezond.
In 1991 kwam hij bij een brand in zijn ouderlijk huis in Nieuw-Lekkerland om het
leven.
Gedenk Riekus Waskowsky (1932-1977), de sympathieke bard met een
kwaadaardige hoest, die door Deelder Krasnapolsky werd genoemd. In de vroege
jaren zestig genoot hij enige faam in kleine kring, in het bijzonder in de omgeving
van de Zwaerdecroonstraat waar hij met de jongste generatie dichters in het huis
van Thea Linschoten woonde. Hij vestigde zich in Groningen, kreeg enige landelijke
bekendheid met enkele dichtbundels. Toen hij begin zeventig in zijn geboortestad
terugkeerde, had hij zijn beste werk al geschreven. In 1985 heb ik (met Erik van
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Muiswinkel) voor uitgeverij Bert Bakker zijn Verzamelde gedichten bezorgd. Gerrit
Komrij in het voorwoord: ‘Riekus Waskowsky is ten prooi gevallen aan zijn eigen
talent, aan zijn drang naar precisie en aan Rotterdam.’
Schrijven alleen was niet voldoende, je moest daarnaast ook een reputatie als
druggebruiker of alcoholist opbouwen, wilde je gehoord en gezien worden. Dat je
ook nog gelezen werd, was van minder belang. Een dichtbundel als ballotagebewijs
voor de hogere regionen van de scene, waarvan CBV zichzelf als een soort
Godfather zag, compleet met praktijken van intimidatie en geweld.

Scene
Natuurlijk kende ik Vaandrager al, als schrijver en dichter. Maar hij was voor mij
geenszins een literair voorbeeld; zijn gewauwel over epigonisme mijnerzijds
(trouwens ook van anderen: ‘dus ook Bob den Uyl, Leyn Leynse, Jules Deelder,
Arie Gelderblom, Rien Vroegindeweij en vele anderen die in mijn kielzog varen’ De hef, pag. 135) is pure zelfprojectie. Maar je kon in die tijd niet om hem heen, zei
men. Figuurlijk gesproken dan toch, want letterlijk ging je liever een straatje om.
(‘Goed, ik duwde Deelder van de trap van Jazzhouse. Maar ik ben niet agressief.’
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De hef, pag. 129). Wie weet hoe hoog en steil die trap was, weet ook dat een duw
van de bovenste trede gelijk stond met een poging tot moord.
Nee ‘ome Cor’ was niet iemand die je op de een of andere manier te hulp kwam,
zoals Jules, die mijn manuscript in een sympathieke brief bij De Bezige Bij had
aanbevolen. (Hans Verhagen idem dito.) Maar Jules was dan ook een leeftijdgenoot,
een makker in de strijd. Vaandrager was tien jaar ouder. Die had de oorlog
meegemaakt. Maar je zou niet met Dante hebben gezegd toen hij Virgilius op weg
naar zijn Inferno tegenkwam: Tu se lo mio maestro e il mio autore, ‘Gij zijt mijn
meester en mijn leidsman’ (Divina Commedia, Canto I:85).
Hij had in de pikorde van het kleine, belachelijk kleine literaire wereldje van de
grote havenstad een reputatie hoog te houden. Zijn vrienden van het eerste uur, in
het bijzonder Hans Sleutelaar, de burgerwachten van Gard Sivik en De Nieuwe Stijl,
hadden hem verlaten en waren om de hen moverende reden naar Amsterdam
uitgeweken. (Zie: De nieuwe stijl 1959-1966, De Bezige Bij, 1989).
Ik zag hem vrijwel dagelijks in café Pardoel (thans De Spijkermand) aan de Oude
Binnenweg, proeflokaal voor Belgische filterkoffie, waar de onverschrokken ridders
van de Spuit en de Fles zich tegen de avond bamzaaiend en handjeraaiend
verenigden voor een reis naar het einde van de nacht, schemerig voorgeborchte
van de overdosis, wachtkamer van de AA en psychiatrische kliniek Delta, ‘waar de
klok al 30 jaar op tien voor drie is blijven staan’ (Deelder). Zwijgend, mokkend,
loerend. Hield hij mij in de gaten?
Ik hoorde niet bij de scene van slikkers en spuiters, die zijn glans begon te
verliezen toen de eerste doden (gestikt in eigen braaksel, verhanging, overdosis)
werden aangekondigd. Ik zat aan de andere kant, mijn flash was een fles, een pijpje
Amstel pils, geserveerd door een heer van grote innerlijke beschaving, de aandoenlijk
vriendelijke Meneer Pardoel.

De beuk erin
Wie iets van die tijd en die omgeving wil begrijpen, leze De hef, waar Vaandrager
toen aan werkte. Het verscheen in 1975, hallucinerend boek, fascinerende
autobiografie, kwaadaardig, kwetsend, cryptisch, woordspelig, humoristisch. Nergens
aanhalig of vleiend, wie niet naar de pijpen van de protagonist danste, deugde niet.
Ik word er een keer of zes in genoemd, telkens negatief en zelden in correcte spelling.
Het moet gezegd: hij is, van de tallozen die ik in de loop der jaren tot vervelens
toe heb moeten aanhoren, de eerste en tot nu toe enige die een originele woordgrap
op mijn achternaam maakte: Vroegikjewat.
Jaja, da's lache... toch?
Over het koffieconcert in De Doelen: ‘Toen Vroegikjewat enkele jaren geleden
tijdens un koffieconcert in De Doelen uit zun werk las, was dat un opmerkeluk
gebeuren. Hij kwam onmiddellijk over bij het publiek, en dat was vooral te danken
aan zun direkte verstaanbaarheid. Ik herinner me alleen ut woord “neuken”. Ik dee
ook mee, las tegen betaling un zelfverheffende, gefingeerde recensie over De Reus
van Rotterdam en een of meer autentieke brieven, van un meisje aan mij. Geen
greintje respons.’ (De hef, pag. 50).
Ik schijn succes te hebben gehad, maar het woord ‘neuken’ kwam in mijn lezing
niet voor. En waarom kreeg de ‘grote’ CBV geen greintje respons? Was hij wel te
verstaan? Ik herinner me een optreden, vele jaren later op Poetry International,
waarin hij zich tot het publiek richtte met de woorden: ‘Ik heb u niet lief...’
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De hef is een humoristisch boek, voor wie de humor ervan verstaat. Het is een
andere, minder opvallende humor dan die waar zijn generatie- en stadgenoot Bob
den Uyl (die eveneens in 1992 overleed) succes mee had. De humor ten koste van
een ander, versus de humor van het (menselijk) tekort, als wapen van zelfspot.
Niettemin, De hef staat vol met grappen en woordspelingen. Het is
bewonderenswaardig hoe de schrijver langs een ravijn van flauwiteiten scheert, en
al stapt hij wel eens mis, hij valt er niet in. Daarvoor zit er te veel agressie in De hef,
het is de agressie die door buitenstaanders aan die beroemde voetbalclub van Zuid
wordt toegeschreven: schoppen, tackelen, de beuk er in, winnen of verliezen, dat
doet er niet toe, als we maar kunnen juichen en lachen. Literatuur als werkvoetbal.
Ik wil De hef zien als een belangrijk boek, uniek van stijl, een verslag van een
leefwijze op de rand van de afgrond. Het laat een Rotterdam zien, zoals weinigen
het ooit gezien zullen hebben. Of willen zien. Realistisch tot op het bot, gevoed door
het proletarische gelijk van de zuidelijke Maasoever, bewaakt door zijn brugwachters,
met zijn troosteloze woonwijken en wonderschone vrouwen, met zijn zeekastelen
en tankers, zijn silo's en elevators.
Maar het heeft zeker ook zijn beperkingen. De grootheid wordt bepaald door wie
het leest. Er is veel
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Ruzie tussen dichters Casper van den Berg (r) en Simon Vinkenoog (l), nadat Van den Berg
Vaandrager beledigd heeft Rien Vroegindeweij sust de gemoederen. Amsterdam, plm. 1988
Foto Marjo Rosenstein

in te vullen, veel te raden. Een Who's who van een postcodegebied, van een groep,
afgebakend binnen de krankzinnige populatie van hele en halve gekken, gedrogeerde
psychoten die in de jaren zeventig hun jeugdige ambities verloren in kunstmatig
opgewekte dromen. Daaronder vond hij zijn werkelijke epigonen.
Ik geloof dat De hef destijds positief is ontvangen. Maar de verkoop was niet
navenant. Het was CBV alweer niet gelukt bij het grote publiek door te breken, zoals
bijvoorbeeld zijn vrienden Jan Cremer en Simon Vinkenoog dat al veel eerder hadden
gedaan. Voor het maken van een reputatie is meer nodig dan blijken van talent, je
moet gezien en gehoord worden door de pers, de media. Harry Mulisch, bij voorbeeld,
met zijn fijne (en grote) neus om de aandacht te trekken, zou nooit een nationale
beroemdheid zijn geworden als hij in Rotterdam had gewoond. Zeker niet in die tijd.
In welk ‘Americain’ moest je je hier laten omroepen. Toch niet in Pardoel, waar
iedereen op Godot zat te wachten?

Cor Vaan
Vaandrager werd op het laatst alleen nog gezien door de groupies die zich om hem
heen verzamelden. Buiten Rotterdam, op literaire bijeenkomsten, waar zijn makkers
van vroeger optraden (Vinkenoog, Verhagen, Van Doorn) werd mij altijd gevraagd
hoe het met Cor ging. Zoals je naar het wel en wee van een familielid vraagt.
In De Kleine Komedie in Amsterdam, waar de B.V. Deelder een Rotterdamse
avond had georganiseerd, ben ik nog eens in de coulissen tussen Casper van den
Berg en Simon Vinkenoog gesprongen, die elkaar in de haren vlogen omdat Casper
iets lelijks tegen Cor had gezegd. Het was, denk ik achteraf, beter geweest niet
tussen beide te komen. Hadden we toch nog kunnen lachen. Of huilen.
Na de publicatie van De hef, moet de literaire figuur Cornelis Bastiaan Vaandrager
uit zijn boek, uit zijn gehele oeuvre zijn getreden en in de bebouwde kom van zijn
realiteit zijn gestapt. Daar kwamen we hem vaak tegen, in zijn steeds psychedelischer
outfits, zijn plastic tassen volgestouwd met wat hij op zijn zwerftochten door de stad
tegenkwam.
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In 1975 hadden Leyn Leynse, Eddie Elsdijk en ik de eerste poëziewinkel van
Nederland in de Maurits-straat geopend. Op een nacht had Vaandrager de winkelruit
ingeslagen en zat hij op een stoel, temidden van de duizenden glasscherven en
dichtbundels. Op de vraag van een vroege voorbijganger wat meneer daar deed,
antwoordde hij: ‘Ik zoek m'n contactlenzen.’ Bij die gelegenheid nam hij het metalen
geldkistje mee, waarin niets anders zat dan onze schuldbekentenissen voor de uit
eigen voorraad aangeschafte boeken.
In EXITing, de film die Rob Keers en Bob Visser over zijn nadagen maakten, zegt
zijn vriendin van de jaren tachtig, Marianne Groen: ‘Hij begon als Cornelis Bastiaan
Vaandrager, en toen werd hij Cor Vaan. Er bleef niets meer van hem over.’
Humor? Tragiek? Beide?
Wie het weet mag het zeggen. Het wordt trouwens tijd dat een van de vele literaire
instellingen die deze stad inmiddels rijk is, iemand de opdracht geeft een serieuze
studie aan deze Rotterdamse schrijver en dichter te wijden.
Aan de persoon Vaandrager bewaar ik een aantal herinneringen die met het
verstrijken van de tijd steeds vager worden. Voor mij is C.B. Vaandrager de schrijver
en dichter van een aantal interessante, (her)lezenswaardige literaire creaties van
een uniek gehalte. Niet meer en niet minder.
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Herman Brood
WAT EEN KOOLZWARTE HASSLE
DEZE VERGAARBAK
VAN PLATGETREDEN PERIKELEN
AARDSE ROMPSLOMP
EEN DIPLOMA HOEFT
STRAFBLAD NIET IN DE
WEGTE STAAN
MET DE PATIËNTEN AANPAPPEN
WORDT ALTIJD DIKWIJLS
VERKEERD UITGELEGD
IK MOET LEREN LEVEN
NADENKEN
OPVOEDEN
TEGEN MIJN VERLIES KUNNEN
KORTOM
EEN VENT ZIJN

J.A. Deelder, Vaandrager en Herman Brood op opening expositie Brood, Rotown, Rotterdam
1987 Foto Jos Looise
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HET IN NEDERLANDS ZINGEN
BETEKENT VOOR DE NEDERLANDER
ZICHZELF BLOOTGEVEN
DEZE HELDHAFTIGHEID
GARANDEERT HELAAS
GEEN RUK
WAT DIE STUMPERS
IN HUN RUGZAK MEESLEPEN
DE GEZEGENDE
KORSAKOV
ZOUWEGGELEGD ZIJN
VOOR KEIHARDE WERKERS
VOOR MIJ KWAM HET
ALS VANZELFSPREKEND
ALS HOBBYISME

Bovenstaande gedichten zijn afkomstig uit Kwartjes vallen soms jaren later, teksten
en tekeningen van Herman, uitgeverij Nijgh & Van Ditmar, maart 2002, ISBN 90
388 0320 6.
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Leven vanuit een overtuiging
Interview met Hetty Smink
Erik Brus
Interessante man, dacht Hetty Smink toen ze de foto van Vaandrager zag achterop
zijn bundel Gedichten. Later ontmoetten ze elkaar, en zouden ze vijf jaar als getrouwd
stel door het leven gaan. Uiteindelijk kon Vaandrager zijn gezinsleven niet verenigen
met zijn schrijverschap en de levenswijze die daar volgens hem bij hoorde. Smink
kijkt terug op een periode vol hoogte- en dieptepunten.
Hetty Smink (Rotterdam, 1946) werkte als bibliothecaresse op de Academie voor
Beeldende Kunsten te Rotterdam toen ze voor het eerst over Vaandrager hoorde.
Smink: ‘We kregen een nieuwe dichtbundel binnen voor de bibliotheek, Gedichten
van C.B. Vaandrager. Ik zag die kop van hem op de achterkant en ik dacht, wat een
interessante man. Het was zo'n bink in die tijd. Kort daarop zag ik hem in café
Pardoel. We keken steeds naar elkaar maar er gebeurde nog niets. Toen werden
we allebei gevraagd voor een feestje in Den Haag van Phil Bloom (het fotomodel
dat de geschiedenis is ingegaan als de eerste naakte vrouw op de Nederlandse
televisie, red.) en daar hebben we elkaar ontmoet. Ik ben met hem mee teruggereden
en trok direct bij hem in.’
Hetty Smink was op dat moment 21 jaar, Cor Vaandrager was 32. Hij stond niet
alleen bekend als schrijver, maar ook om zijn drugsgebruik. ‘Mijn ouders vonden
het niks dat ik met hem samen ging wonen, maar toen ze hem ontmoet hadden
begrepen ze me wel. Mijn moeder kon zich niet voorstellen dat over zo'n intelligente
man zulke rare verhalen de ronde deden. Cor en ik waren verliefd, en hij werd weer
een jonge goser. Het was een heel vrolijke tijd, en ik werd snel opgenomen in de
artistieke kringen waarin hij verkeerde.’
Toen ze elkaar een jaar kenden verloofden Smink en Vaandrager zich; ze trouwden
in 1971. Hetty werd er al snel mee geconfronteerd dat haar man een reputatie had.
‘Mensen kunnen zo gemeen zijn. We hadden het niet breed, en als ik eens een
mooi pak had gekocht zeiden mensen: hoe kom je daar aan, jij bent toch getrouwd
met Cor?’
‘Er liepen ook altijd mensen om hem heen die wat van hem wilden, zo gaat dat
in de drugsscene. Voor Cor was dat wereldje heel belangrijk. Als hij niet schreef
ging hij achter de speed aan. “Speed is necessary for survival,” schrijft hij in De hef.
Ik heb er in het begin wel aan meegedaan, maar ik werd er depressief van. Maar
voor Cor was het een way of life. Hij wilde aan de rand leven, het mocht niet netjes
en geordend zijn.’
‘Hij heeft zich altijd afgezet tegen zijn ouders. Ze hebben hem in zijn jeugd vaak
dingen verboden, maar daar wordt het alleen maar erger van. Toen wij trouwden
dachten zijn ouders dat het misschien nog goed zou komen. Ze waren gek op Cor,
al hebben ze altijd zorgen om hem gehad. Zelfs toen we getrouwd waren kwam zijn
moeder nog spullen en kleding brengen. Ze bleven maar hopen dat hij een normaal
leven ging leiden. Maar Cor wilde zich nooit aanpassen.’
Vaandrager schreef in de winter van 1968-69 zijn roman De reus van Rotterdam in
een boerderij in Paasloo, Overijssel. ‘Hij werkte als een bezetene. Met de drugs
ging hij gewoon door, die werden opge-
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Hetty Smink, Isis Vaandrager en Cydji Banter Vaandrager Foto's Carel van Hees

stuurd. Voor die tijd had ik hem weinig achter de schrijfmachine gezien, hij was
vooral bezig met het verzamelen van materiaal. Op die boerderij ging hij daar het
boek uit destilleren. Hij was ontzettend toegewijd en vol overtuiging. Zelfs toen het
manuscript voltooid was en hij het in de trein liet liggen maakte hij zich geen zorgen.
We belden de afdeling gevonden voorwerpen van de NS en gingen over tot de orde
van de dag. Het belangrijkste was dat je vanuit een mission leefde, dan kwam de
rest vanzelf.’
Het manuscript werd gevonden; De reus van Rotterdam verscheen in 1971.
Ondanks goede kritieken was de verkoop slecht. ‘Cor hoopte op een bestseller,
maar ik wist wel dat het geen nieuwe Ik Jan Cremer zou worden. Het was een
volstrekt nieuwe formule, mensen begrepen dat niet.’
Na enkele jaren samen begon Vaandragers onwil zich aan te passen tot spanningen
te leiden. Smink: ‘Het draaide altijd weer om de drugs. Ik was jong en ik
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wilde een beetje voeling houden met de normale maatschappij. Ik zei tegen hem,
zo wil ik niet meer leven, ik wil een gezin. Dat vond hij wel goed, maar het was
verder mijn zaak.’
In 1972 werd hun dochter Isis geboren. Vaandragers drugsgebruik liep in deze
periode uit de hand, regelmatig werd hij opgenomen in de psychiatrische kliniek
Delta om af te kicken. Hij was zo met zichzelf bezig dat hij zich om zijn gezin
nauwelijks bekommerde. Smink: ‘Dan was ik met die baby onder mijn arm naar
Delta gereisd en had ik allerlei spullen voor hem meegenomen. Ik wilde hem
verzorgen, zien dat hij er weer bovenop kwam. Maar zelfs daar was hij bezig aan
drugs te komen, dan kreeg hij restjes van anderen. Dan werd ik kwaad en zei ik, ga
maar lekker verder zo. Maar dan zat ik toch weer in de rats omdat ik van hem hield.’
‘Later probeerde hij wel af te kicken. Dan werd hij badend in het zweet wakker
naast me en dan zei hij, ik droomde dat ik werd onthoofd. Dan slikte hij weer wat
pillen om het vol te houden maat het lukte niet. Hij vond dat zijn leven geen kwaliteit
had zonder drugs.’
‘Ergens wilde hij dat gezinsleven wel, maar tegelijkertijd verzette hij zich ertegen.
Het paste niet bij zijn levensstijl. Als ik om zes uur het eten op tafel had staan zei
hij dat dat burgerlijk was. Ik heb nooit goed begrepen wat dat is, “burgerlijk”. Dan
zei ik, wees blij dat je te eten hebt.’
De ruzies liepen verder op toen Vaandrager steeds meer afval mee naar huis begon
te nemen. Smink: ‘Hij wilde er kunst van maken, maar daar kwam weinig van. Het
huis werd onbewoonbaar, je kon haast niet meer lopen. Ik had nog wel een
kinderhoekje gemaakt, daar had ik een tafeltje en een stoel staan. Maar Cor vond
ze te lief, die kinderspullen. Dan kwam ik 's ochtends beneden en dan had hij dat
tafeltje bovenop een enorme stapel troep gezet.’
‘Hij trok zich nergens wat van aan. Dan zag hij bij een winkel spullen buiten staan,
met een bordje “pak mee”. Dat vatte hij dan letterlijk op. Of hij ging boeken stelen,
en dan zei ik, dat brengt je geen geluk. Soms wist hij niet meer wat hij deed. Zo was
hij eens in een ton met witkalk gevallen, de brandweer heeft hem nog uit de dakgoot
gehaald. Vervolgens stond hij erop dat ik zijn jas naar de stomerij bracht. Ik zei, ze
verklaren me voor gek daar. Nee zei Cor dan, ik wil die jas houden, die moet schoon.
Ik deed het nog ook en dan zei ik, zie je, ik heb het geprobeerd.’
‘Ik wist niet meer wat ik doen moest. Dan liet ik een vrouw van de G.G.D. komen,
onder een vals voorwendsel anders mocht ze van Cor niet binnen. Cor was ineens
rustig en zei bijna niets. Dan zei ze op de gang tegen me, ik kan niets doen want
hij doet zijn mond niet open.’
‘Op een gegeven moment ging het niet meer, het werd gevaarlijk. Ik moest voor
mijn kind kiezen. Maar daar wil ik verder niet over praten.’
In 1976 werd de scheiding uitgesproken. Vaandrager wilde het niet accepteren,
contact was een tijdlang niet mogelijk. Enkele jaren na de scheiding trok hij in bij
zijn vriendin Marianne Groen. ‘Daar was ik alleen maar blij om. Marianne bleef hem
opzoeken in Delta, wat ik niet meer kon opbrengen na wat er allemaal gebeurd was.
Er werd zoveel kwaad over hem gesproken, wat is er mooier als er toch iemand
van je houdt en voor je wil zorgen?’
In de laatste jaren van zijn leven zag Smink hem weer af en toe. Soms ging dat
via zijn moeder die, na de dood van haar man, regelmatig door Smink verzorgd
werd. ‘Hij woonde een tijdje in bij zijn moeder. In die periode had hij geen vaste
verblijfplaats meer, hij deed er ook geen moeite voor. Het moest allemaal op zijn
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pad komen. Als hij al ergens mocht blijven gedroeg hij zich alsof het huis van hem
was.’
‘Het is heel zwaar geweest, onze tijd samen. Soms vragen mensen of ik naar die
film over hem kom kijken, EXITing. Dan zeg ik, hoe kun je dat vragen. Het snijdt
door mijn ziel als ik die beelden zie, hoe hij bij een container staat en naar spullen
zoekt, en dat hij over straat zwerft. Dan denk ik hoe voornaam hij vroeger was. Hij
is een bekende schrijver geworden, maar dat had hij toch ook op een andere manier
kunnen bereiken.’
‘Nu is hij tien jaar dood en missen de mensen hem. Ze lezen nog eens in zijn
boeken, of ze hebben hun herinneringen. Dan denken ze, er is ons iets ontgaan,
hij was zijn tijd vooruit. Hij zei een keer in een interview, ik luid iedere dag de
alarmklok. Dat begreep men toen niet. Nu zien ze dat hij altijd eerlijk was. Hij slijmde
niet, hij wilde alleen maar de naakte waarheid beschrijven. Dat is zoiets
bewonderenswaardigs. Hij maakte van zijn hele leven zijn werk, tot op het laatst.
Daarom klaagde hij ook niet. Dan zat hij in een of ander krot en zei: ik woon hier
wel lekker, ik moet alleen nog wat aan het plafond doen, en dan barstte hij in lachen
uit. Hij zocht de intensiteit, dat was zijn gevecht. Hij was een reus, en net als in
sprookjes zijn die altijd een beetje gevaarlijk.’
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Menno Wigman
[Om privacyredenen is dit tekstgedeelte niet zichtbaar.]
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1.2.3.4.5.6.7.8.9
Korte verhalen
C.B. Vaandrager
■
Op een middag, het regende, kropen we in Rotterdam, op het goederenstation
Rechtermaasoever in de wagon die we met rubberbalen hadden geladen. We
besloten een tukje te doen tot de wagon weggehaald zou worden. We vielen in
slaap en werden pas wakker, toen de wagon begon te rijden. In de wagon hing een
duffe, zware rubberlucht: de lading was bestemd voor Vredestein, Enschede.
Henk, de kalmste, hield de moed er in.
Ik bedacht allerlei manieren om de aandacht van de buitenwereld te trekken. Ik
schreef 17 briefjes
Help ons, we zitten opgesloten
die we door kiertjes naar buiten gooiden, zonder resultaat. De wagon kwam eerst
in Oldenzaal op een zijspoor. Ook in Enschede kwam de wagon op een
rangeerspoor, tot de geadresseerde de inhoud zou opvragen.
We probeerden van alles om een opening te forceren. De deuren zaten potdicht.
Een raampje zat dicht met een ijzeren plaat, die we niet weg konden krijgen. We
werden smerig en kregen 't koud. Onze laatste shag raakte zoek in het halfdonker
tussen de rubberbalen. We kregen razende honger en dorst. We dachten dat we
gek werden. We werden wanhopig en doodsbang. We leerden elkaar goed kennen.
De regen was onze redding. We vingen het water op in onze zakdoeken die we
leegslurpten.
Eindelijk hoorden we voetstappen naderen. We gilden en dreunden met onze
vuisten tegen de wanden. We trokken de aandacht van een ambtenaar die snel een
rangeerder riep om de wagon te openen. Bijna 5 dagen hadden we opgesloten
gezeten. Alle twee vrijgezel, onze vermissing werd niet opgemerkt.
Henk woont bij zijn zuster die dacht: hij zal wel weer ergens in het buitenland aan
het werk zijn.
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■
Hij woonde alleen met zijn 71-jarige moeder op een grote, afgelegen boerderij.
Zondags bracht hij haar altijd naar de kerk. Hij bemoeide zich weinig met de rest
van het dorp. Zijn moeder behandelde hem (41 jaar) als een kleine jongen. Voor
alles wat hij deed, moest hij eerst toestemming vragen. Hij kreeg vier gulden zakgeld
in de week.
Ze zat, tweede paasdag, met de rug naar hem toe een boek te lezen. Hij greep
haar van achteren vast. Hij sleepte haar naar het erf. De waterput naast de stal
wordt gebruikt om melkbussen koel te houden. Er stond plusminus een halve meter
leidingwater in. Hij hield haar hoofd en bovenlijf net zolang onder tot ze gestikt was.
Hij droeg het lichaam naar binnen. Hij legde het op bed. Hij waarschuwde een arts:
mijn moeder heeft een ongeluk gekregen. Toen ik thuiskwam (hij had een paar uur
rondgereden op zijn motorfiets) zag ik haar liggen, voorover in de put. Alle deuren
waren op slot.
Maar ze had de sleutels niet bij zich. Die hingen op de gewone plaats in het
aanrechtkastje.
■
1

Hij werkte als hulpportier in een YMCA . Hij had een goede reputatie door trouwe
dienst.
Op een dag rent hij plotseling een toilet op de derde verdieping binnen. Hij ziet
een meisje en biedt zijn hart aan.
Ze dacht met een gek te doen te hebben. Ze probeerde hem te lijmen. Ze zei:
OK, ik neem het aan. Toen probeerde hij zijn hart uit te snijden met een graveermes.
Hij stierf onmiddellijk.
Tussen zijn papieren werden drie huwelijksaankondigingen gevonden, jaren
tevoren gedateerd; door de adressen werd het lijk geïdentificeerd. Op de
achterkanten had hij respectievelijk de volgende zinnen geschreven:
Ja, ik brak je hart
Ja, ik ruïneerde je leven voor altijd
Ja, je zult nooit meer dezelfde zijn
Hij was 33, van goede komaf, bemiddeld en sinds twee jaar spoorloos.

1

Young Men's Christian Association
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■
Ik wou 'm helpen. Ik heb een EHBO-kursus gevolgd. Hij was bewusteloos en
zwaargewond.
De anderen wilden doorrijden. Ze hadden een map met geld gevonden.
Hij had minstens ƒ1000,- bij zich, zegt de weduwe.
Hij werd gevonden door twee politiemannen. Ze werden van diefstal verdacht.
Elk vrij uur besteedden ze aan eigen recherchewerk. Een barjuffrouw zei dat in de
nacht van het ongeluk vier jongemannen met geld gesmeten hadden. Ze spraken
... dialect. De twee politiemensen zijn zelf afkomstig uit ... Ze wisten voldoende
aanwijzingen tegen het viertal te verzamelen.
■
Ik hou van dat beest. Ik wil 'm terughebben. Hij heeft twee verschillende ogen:
een blauw en een groenbruin oog. Ruim twee jaar geleden kwam hij bij ons, als
babypoes. Een hoopje witte watten was het toen.
En, vult haar zoon aan, hij bleef altijd zo op zijn rug bij me op schoot liggen. Dat
doet geen enkele andere kat. Ook hij heeft Sjimi herkend in de krant.
Sjimi verdween op een dag in september via een open raam en een plat. Kinderen
uit de straat kwamen vertellen: Sjimi is overreden. Daarom werd geen aangifte
gedaan.
Toen zag ik 'm in de krant. Alleen een beetje dikker geworden.
De kat van de foto heeft in een Delfts dierenasiel gezeten. Op een tentoonstelling
won hij het Europese kampioenschap. De kat kan nooit van haar geweest zijn,
volgens de eigenaar van het asiel. Ik heb datzelfde katje al veel eerder in mijn asiel
gehad. En een kat die van huis wegloopt, gaat ook niet van Rotterdam naar Delft!
Ik vind 't maar vreemd dat opeens zoveel mensen, wel 35, komen opdagen die hun
kat kwijt zijn, maar nooit aangifte gedaan hebben.
■
Er kwam geschreeuw van een kind uit het huis. Het was 11 uur 's avonds. Buren
belden de politie.
Hij beweert dat ze hem vlak voor 11 uur wakker maakte. Ze riep om haar moeder,
die op visite was bij vrienden. Ze zei dat ze een nachtmerrie had gehad: pappa sloot
haar op in de w.c. en rende weg met mamma. Hij sloeg haar met de poot van een
stoel die hij (mandevlechter) aan het matten was voor een klant.
In zijn verleden is niets bizonders te vinden. Altijd matig en kalm geweest; geen
straflijst. Enig kind; vader stierf toen hij 12 was. Hij en moeder zeer aan elkaar
verknocht. Familie zegt dat ze hem verwende. Ze stierf toen hij 24 was. Hij trouwde
binnen 6 maanden met een vrouw van 35. Tot het incident leefde hij zeer gelukkig
met haar. Het bleef bij 1 kind.
Hij praat onsamenhangend over vrouw en moeder. Hij zegt dat hij wanhopig bang
was van het kind, en handelde uit zelfverdediging.
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■
De dag voor Kerstmis brengt vader de beslissing over. Op aanraden van opa
wordt Theo, huisvriend, niet meer binnengehaald. En hij mag niet meer omgaan
met Tinie en Arie.
De eerste dinsdag van het nieuwe jaar staatTheo toch te wachten als de school
uitgaat. Hij laat de kleuters achter op zijn brommer plaats nemen. Aan een vriendje
geeft hij een briefje mee voor de familie:
Arie en Tinie komen wat later thuis
Theo rijdt naar zijn huisje, 15 kilometer buiten de stad. Hij stoptTinie in een teil
met koud water en doet de koude keuken op slot. Als ze begint te huilen, richt hij
de slang op haar.
Arie moet zijn zusje, als ze lastig wordt, er flink van langs geven met de
matteklopper. Hij deelt een paar rake klappen uit. Maar oom Theo is niet tevreden.
Hij neemt het van Arie over. Hij slaatTinie bont en blauw van top tot teen (indrukken
van matteklopper op rugje). Hij bewerkt haar met een oude binnenband van zijn
brommer. Hij geeft haar een schop. Ze vliegt met haar hoofd tegen een stoel en
blijft bewusteloos liggen. Ze heeft een hoofdwond. StraatmakerTheo plakt een
pleister op de wond en draait een paar platen. Nog een laatste pak slaag voorTinie,
dan brengt hij de kinderen weer achter op de brommer naar de stad. Onderweg
vallen ze nog een paar keer van de brommer. Tinie heeft een lichte hersenschudding
en overal zware bloeduitstortingen. Theo is opgesloten door de rijkspolitie.
■
Een rijke Amerikaanse weduwe kwam per vliegtuig in Parijs aan. Ze kende er
niemand. Ze sprak geen Frans. Ze was doof. Ze was hartpatiënte: elke twee uur
moest ze medicijnen innemen.
Ze had weer medicijnen nodig. Ze stapte een apotheek binnen. Ze kreeg haar
medicijnen, maar liet haar tas, waarin behalve de medicijnen haar paspoort en al
haar geld, achter op de toonbank.
Ze schrok. Ze wist de naam van de apotheek niet meer. Ze was vergeten waar
de apotheek zich bevond.
Ze dwaalde door de hete, stoffige straten, op zoek naar de apotheek. Ze werd
steeds angstiger en schichtiger.
Tegen de avond kroop ze, in shocktoestand, in een auto, geparkeerd op de Avenue
Kléber. Ze trok japon en schoenen uit. Ze strekte zich uit op de achterbank, om te
gaan slapen. Een knecht van een naburige garage zag haar en joeg haar weg. Ze
strompelde over straat, japon in haar hand. Ze kreeg een hartaanval, viel, botste
met haar hoofd op de straatstenen en stierf aan een schedelbreuk. Naast het stoffelijk
overschot werd een bril met ingebouwd gehoorapparaat gevonden.
Iemand van de apotheek bracht de tas naar de Amerikaanse ambassade.
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■
Ik was 19 en zonder werk. Ik heb een koksopleiding gehad op een weerschip. Ik
heb in de bouwerij gezeten. Ik heb een diploma timmerman. Ik heb bij een
melkinrichting gewerkt. Ontslagen. Ik had geld nodig.
Ik las over fraudes met spaarbankboekjes. Dat bracht me op een idee. Ik had een
adres in Antwerpen voor stempels etc. Ik opende spaarbankboekjes bij de
Spaarbank. Ik vervalste de saldi en nam ongeveer ƒ12.000 op, in een aantal steden.
Ik vroeg mijn moeder om ouwe kranten te bewaren. Ik knipte verslagen uit van
smokkel, vervalsingen, berovingen, overvallen, schietpartijen, inbraken etc. Ik legde
plakboeken aan, per onderwerp.
Mijn ouders wisten dat ik zonder werk was. Ik betaalde kostgeld. Ze vroegen niet
waarvan ik het betaalde.
Ik reisde naar Egypte en de States. Uit Kaïro bracht ik stuff mee. Uit Amerika een
koffer vol wapens: pistolen, dolkmessen, een geweer en munitie. Het geweer zette
ik thuis in de kast. Niemand vroeg waar het vandaan kwam of wat ik er mee wou.
Ik wou naar Zuid-Amerika. Ik wou in één klap over veel geld beschikken. Mijn koffer
stond klaar.
Ik nam een paar peppillen in. In een telefooncel belde ik een taxibedrijf op. Ik bestelde
een taxi. De chauffeur moest bij de ...bank naar binnen gaan en vragen naar de
heer van Dijk (ik dacht aan Dick van Dyke). Ik nam de bus naar de bank. Ik wachtte
op de chauffeur. Ik ging onmiddellijk achter hem naar binnen.
Ik riep: Poen wil ik zien!
Ik schoot in het plafond. Ik gooide een papieren tas over de balie. De kassier deed
er niet genoeg in naar mijn zin. Het ging te langzaam. Ik richtte mijn revolver op de
chauffeur. De kassier gehoorzaamde. De tas was vol. Ik wist niet hoeveel er inzat
(er zat ƒ135.000 in). Ik dwong de chauffeur naar buiten te lopen, met een pistool in
mijn jaszak. Ik ging op de achterbank zitten. Ik laadde het geld over in een K.L.M.-tas.
Ik schoot per ongeluk door de rugleuning van de voorbank, zonder de chauffeur te
raken. Ik kan wel schieten, maar niet gericht.
Ik dwong de chauffeur te stoppen. Ik wou een lift naar het Centraal Station. Ik
dwong de chauffeur voor me uit te lopen, en een auto aan te houden. Ik schoot drie
autoruiten kapot. Iemand werd gewond in een been. Ik werd met behulp van
voorbijgangers overmeesterd.
Ik was bang voor de verhoren. Ik verzon een medeplichtige, ‘Dick’. De
karabijnbrigade ging 'm zoeken, met honden. Ik wist niet meer wat ik deed. Ik was
in trance. Ik voelde me een held.
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Vaandrager, Zaal De Unie, Rotterdam 1987 Foto Hansje de Reuver
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Henk Houthoff
Ketel 1
Ja, en dit wilde ik je nog schrijven
dat je zo moest lachen in Zwolle
waar ik met de kauwgom
ook mijn bovengebit weggooide
dat ik op mijn 48e voor het eerst
een ei uit zag komen
en van al die jenevertjes
al die zorgeloze jenevertjes in juni,
om daarna 's morgens het zwarte
gekanker der vogelen aan te horen
in bed wachtende
tot het licht werd of donker,
dromend van die markt in Skopje
van fietsbellen, en telefoons
gevuld met haastige stemmen
en kreupel gesnik
van Vaan die zelfs gisteren nog
een ekster stokstijf
uit de hemel zag vallen
ze sprak in vier geheime talen
maar hij verstond er geen
en dat, om maar vrolijk te eindigen,
mijn schat
de patholoog-anatoom bij het versnijden
niets in hem kon vinden
dan het gebruikelijke verdriet.

Vaan
Aan deze kade sliepen zij tezaam
Okinawa, Portland, Sulawesi
Brisbane, Cape Town en Panama
en daar staat De Hef van Vaan
zoals de ander hem eens terecht beschreef
‘de dichter in het stugge woord bedreven’
en verderop liet De Dood
omdat hij zich verveelde,
de Ronastar ter ziele gaan
en nog verder naar het westen
wrakhout, zwarte havens en ongenaakbaar
als de botenbazen: koude containers,
bemoste rails, dik en vet schommelt
de Zanzibar naar zee
op deze landtong ligt De Kaap
langs deze straat slingerde zich
een lint van licht
alsof hier dagelijks het Kerstfeest werd uitgevonden
een dronken schoonheid met een roos als mond
danst rondjes met een machinist uit Halifax
en lezer, dit hoopje keien markeert een brand
en de grens waar de stad ophield te bestaan
hier woonde eens een burgervader
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met de naam van het roofgoed uit het oosten
in dit rosarium sluimert van een dove reus
het perzisch vers door God en mens vergeten
in deze stad leeft de geest van De Fles en Miramar
schreeuwt een nerveuze junk
dat zijn verleden is doorgekrast
en lezer, hier nu rinkelde de telefoon voor Vaan,
monument van verval zoals jij en ik
in een later leven.
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Vaandrager, Paard van Toje, Den Haag 1991 Foto Hansje de Reuver
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Onnauwkeurige bevindingen over de mentaliteit van C.B.
Vaandrager en de hedendaagse poëzie
Bertram Mourits

Vaandrager, Rotterdam plm. 1987 Foto Hansje de Reuver
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‘De dichtbundel is goed want bekroond,’ aldus dichter Mark Boog op de eigen website
over zijn debuutbundel Alsof er iets gebeurt. Een mooi ironische, apodictische
aanprijzing die mij een beetje deed denken aan de manier waarop Hans Sleutelaar
en Cornelis Bastiaan Vaandrager in de jaren zestig hun reclame-activiteiten in poëzie
gebruikten.
Zij aarzelden niet om in ronduit platvloerse termen de aandacht te vestigen op
hun eigen werk, geïnspireerd door de reclamewereld waarin ze hun geld verdienden.
De overtuigingskracht schuilt in de vorm, niet in de kwaliteit van de redenering.
Er gaan 12 domme blondjes in een dozijn
en 144 in een gros
Toen Vaandrager om een toelichting werd gevraagd, antwoordde hij: ‘Dat is gewoon
'n exacte constatering.’ (Het Vrije Volk, 19 oktober 1964). Inhoudelijk is het antwoord
misschien niet zo fraai, maar wie heeft er nog behoefte Vaandrager tegen te spreken?
De poëzie van Mark Boog heeft weinig met die van Vaandrager te maken - is
geciseleerder, met meer bezinning, en ook traditioneler - maar het elan waarmee
hij op zijn website zijn waren aanprijst, getuigt van een vergelijkbare mentaliteit. De
dichtbundel is goed want bekroond. Dat is gewoon een exacte constatering.

1. De invloed (?) van Vaandrager
Wie nagaat in welke context de naam Vaandrager in literaire recensies wordt
genoemd, ziet dat dat eigenlijk alleen gebeurt in besprekingen van Rotterdamse
dichters - vooral J.A. Deelder en Riekus Waskowsky - of wanneer het gaat om
dichters die spreektaalachtige poëzie maken en bekend staan vanwege hun
voordracht - Johnny van Doorn, Herman Brood, Bart Chabot, nog eens J.A. Deelder.
Dat eerste is terecht maar een beetje gemakkelijk: Deelder is al vanaf zijn eerste
publieke optreden tijdens Poëzie in Carré in 1966 zeer regelmatig met Vaandrager
vergeleken. Vaandrager was zelfs behoorlijk gebeten op Deelder - zeker toen die
meer succes begon te krijgen dan Vaandrager ooit had gekend. Omdat je nu uit
dezelfde stad komt...
Er zit meer brood in de vergelijking van Vaandrager met performancedichters: de
overeenkomsten tussen zijn laatste poëzie en die van de jongste dichters is
opmerkelijk. In Vaandragers laatste bundel Sampleton wordt geknipt en geplakt dat
het een aard heeft. De gedichten zijn opgesteld in een fonetisch neergeschreven
Rotterdams met flarden Engels. Bovendien zal er muziek opgestaan hebben tijdens
het schrijven, en die klinkt door in de gedichten. En niet alleen oude helden zoals
The Ink Spots, of iets later Bryan Ferry en Iggy Pop, maar ook de rap van Public
Enemy en Kool Moe Dee klinkt door in Vaandragers laatste gedichten.

(sampleton)
dont PRESS your luck (Kool Moe Dee)
Ik hoor je nie altijd, ik heb ziektes.
Hekties wikke en overmaat, dus nie te weinug.
Warm canto, sunny streetsight, vandaag dus,
materiaal gaat vrij uit, buite wet, bevelende
wijs, wat hij er mee moet, inw. bij (heerszugtuge?)
moeder, in wiens auto zoonlief (?) andere stede be-
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strijk, alwaar bijeenkomste (direkte radio-uitzendinge)
en schrijvers van Faam en Naam.

Is dit de wartaal van een dichter op zijn retour, die ten onder gaat aan drank, drugs
en paranoia? Die beter tegen zichzelf in bescherming genomen had kunnen worden?
Rob Schouten suggereert iets dergelijks in een enigszins meewarige recensie (Vrij
Nederland, 8 september 1990). De ‘blote impressies van wat we maar een erg
verwarde geest zullen noemen’ zijn afkomstig van een ‘oude bohémien [die] inmiddels
tot sociale randfiguur is afgegleden’.
De titel van de bundel is een ‘samentrekking van “sample” en “simpleton,”’
vermoedt Schouten. Misschien. Maar lezend denk ik toch eerder dat Vaandrager
meer met samples dan met simpelheid heeft. Hij knipt en plakt - sampelt en mixt de werkelijkheid als een hiphop-producer bij elkaar. Wat hij hoort op straat of op de
radio komt samen in zijn gedichten. Volkomen vanzelfsprekend, zonder veel distantie
en voor de lezer vaak nauwelijks navolgbaar.
In 1997 wordt in Paradiso, Amsterdam een poëzie- en muziekfestival georganiseerd,
dat in 1998 een reprise beleeft: Double Talk. Of Vaandrager er zou hebben
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gestaan als hij nog geleefd had - ik denk het niet, maar het doet niet terzake. Rappers
en dichters zongen, schreeuwden en zegden beurtelings hun teksten, al dan niet
begeleid door muziek. Grensoverschrijdende avonden, waarop iets bijzonders
gebeurde wat Gerrit Komrij tot de veelgeciteerde verzuchting leidde: ‘Rappers
hebben de poëzie door mond-op-mondbeademing op het nippertje gered’ - maar
ook tot rake karakteriseringen van de rapoetry als een vereniging van ‘poëzie en
stardom’, ‘een sound bite, een icoon. Poëzie in een andere jas’.
Het lijkt me sterk dat Brainpower, Def P of de Spookrijders de toen zeven jaar
oude en reeds verramsjte bundel Sampleton in de kast hadden staan, maar het is
opvallend hoe dicht de rappers op papier bij Vaandragers laatste bundel staan.
in 't heetst van de strijd
leer je je stankos kennen
als het gaat om veel doekoe
zo groen als de ardennen
nou moet je rennen
voor die gasten die je kennen

De verschillen zijn duidelijk: de rappers gebruiken veel meer poëtische middelen
dan Vaandrager (rijm, alliteratie, ritme) maar de overeenkomsten ook: de citeerdrift,
het fragmentarische gehalte, en het goede oor voor de straattaal - of dat nu
Rotterdams of Osdorps is.
Is dat de invloed van Vaandrager?
Ik denk het niet. Ik kan nu wel proberen te ‘bewijzen’ dat Vaandrager zijn tijd ver
vooruit was, maar daar gaat het niet om. Het gaat mij erom dat de mentaliteit van
Vaandrager voortleeft in een brutaal en open spel met de rol van dichter in een
chaotische en inspirerende werkelijkheid.

2) De mentaliteit van Vaandrager
Er bestaat dus een mentaliteitsovereenkomst tussen het werk van jonge dichters
en de open, jaren zestighouding van Vaandrager. En die is ook elders dan in de
rappoëzie te vinden.
Een mooi uitgangspunt is de bloemlezing Sprong naar de sterren (1999),
samengesteld door Ruben van Gogh. In de inleiding van de bundel pleit Van Gogh
ervoor dat de dichters zich richten op een meer eigentijdse thematiek en gebruik
maken van andere werelden - bijvoorbeeld de populaire cultuur, de sciencefiction
- om daarmee een dimensie aan te boren ‘die buiten de literaire wereld gezocht
moet worden’. Bovendien zou de nieuwe generatie er een van podiumdichters zijn
die ‘heldere, klare taal’ gebruiken.
Hierin klinkt meer dan een echo door van wat dichters als Vaandrager (en
Sleutelaar, Verhagen, Armando) in de jaren zestig zeiden en schreven. In het
tijdschrift Gard Sivik presenteerden ze hun nieuwe poëzie, die nadrukkelijk op de
werkelijkheid was geënt. Net als in de Amsterdamse pendant Barbarber, stond in
Gard Sivik aardse, concrete poëzie die vaak humoristisch was, soms hard, maar in
elk geval niet bloemrijk, metaforisch of traditioneel. Deze dichters, de zogenaamde
Zestigers, introduceerden een nieuwe poëtische mentaliteit, waarin alles mogelijk
was en die het liefst los stond van de traditie. Op het oog waren ze anti-poëtisch en
onpretentieus, in feite was hun werk het begin van een heel nieuw stadium in de
poëzie.
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Maar van een expliciete verwijzing naar die voorgangers is in Sprong naar de
sterren geen spoor te vinden. Dat is trouwens geen misser van Van Gogh & co.,
maar vloeit logisch voort uit een andere eigenschap die de nieuwelingen met dichters
uit de jaren zestig gemeen hebben: de sterke gerichtheid op de eigen tijd. Liever
nu net zo cool als Vaandrager toen hip was, dan blijk geven van historisch besef
en het hedendaagse equivalent van square zijn. ‘Heldere, klare taal’ - elke nieuwe
generatie mag het zich opnieuw voornemen.
De gedichten die in Sprong naar de sterren staan, sluiten slechts incidenteel aan
bij Van Goghs programma - op zichzelf overigens ook een interessante paradox.
In de poëzie is veel meer romantiek te vinden dan de inleiding suggereert. Maar zo
nu en dan schemert er iets door: Ronald Ohlsen staart in ‘Chefarine 4’ met hoofdpijn
naar de wolken, waarin hij van alles ziet, en besluit Daarna is het slechts een kwestie
van de ogen / en oren zo goed mogelijk openhouden. Het doet denken aan twee
gedichten van Vaandrager: Een wolkenformatie / die ik dreigend zou kunnen noemen
en Schrijf uw bevindingen / zo nauwkeurig mogelijk op.
Een andere dichter in wiens werk ik sporen van de Zestigers zie (zo nu en dan
althans, want ook hij is volgens mij vooral romanticus) is Ingmar Heytze. ‘Prijsvraag
voor dichters’ vind ik een gedicht in de beste Zestigerstraditie:
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Maak de volgende slagzinnen
zo origineel mogelijk af
in maximaal honderd jaar
Het firmament is groot en leeg
omdat..............................
De liefde is een dode mus
maar ach..........................
De dood is niets dan ijzig zwart
daarom............................
De poëzie biedt schrale troost
kortom..............................

De grote poëtische thema's worden gerelativeerd in een poëtisch spelletje, waarin
bovendien ook aan reclame wordt gerefereerd. Zo kan ik doorgaan met fragmenten
van jonge dichters naast teksten van Vaandrager te zetten. Van directe invloed is
waarschijnlijk geen sprake, maar de mentaliteitsovereenkomst is onmiskenbaar en
dat vind ik eigenlijk veel interessanter.
Aan het eind van de twintigste eeuw zijn bij veel jonge dichters openheid,
enthousiasme, speelsheid en een relativerend gevoel voor humor te vinden die het
werk van Vaandrager in de jaren zestig ook kenmerkten. Ik ben ervan overtuigd dat
Vaandrager, met andere Zestigers, het klimaat van de poëzie zodanig heeft
veranderd dat humor in de poëzie tegenwoordig moeiteloos samengaat met de
romantiek.

3) Frank Koenegracht
Dan is er nog een dichter die niet tot de jongste generatie behoort maar al vanaf
het begin van de jaren zeventig dichtbundels maakt. Zijn gedichten getuigen vaak
van dwarsheid; regels en bepalingen zijn er om te relativeren, zeker niet om zomaar
na te volgen: In plaats van op de man te schieten / begon het vuurpeloton allerlei
vragen te stellen. Hij is een ‘dichtmens’ in een wereld van ‘doosmensen’, aldus
Redbad Fokkema in Kritisch Literatuur Lexicon - hip in een wereld vol squares.
Vooral in zijn laatste paar bundels geeft Frank Koenegracht blijk van een
‘no-nonsense mentaliteit waarin Vaandrager excelleerde’ aldus Jaap Goedegebuure
in zijn recensie van Zwaluwstaartjes (HP/De Tijd 29 april 1994).
Hoewel Vaandrager noch Koenegracht zijn vast te pinnen op ‘een’ mentaliteit, is
er een verband tussen de twee, hoewel het zich lastig laat benoemen. Het heeft
iets te maken met gevoel voor humor en een oog voor absurde details. Beide dichters
schrijven poëzie vanuit de paradoxale houding dat het belang ervan gerelativeerd
moet worden. Vaandrager blijft wat dichter bij de straat, is vaak harder dan
Koenegracht, die de wereld met wat meer melancholische afstand, van achter het
raam bekijkt.
Ik kan een en ander misschien het best laten zien door enkele gedichten van de
twee naast elkaar te zetten. Vaandrager en Koenegracht hebben beiden weinig
respect voor grote namen in de literatuur. Vaandrager levert een mooi voorbeeld in
de merkwaardige overweging uit zijn cyclus ‘Des femmes disparaissent’:
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Vele, aantrekkelijke prijzen,
waaronder een
onderbroek van Harry Mulisch.

Mede dankzij de tijdloze grootsheid van Mulisch, blijft dit gedichtje zijn werking
behouden.
In 1999, verschijningsjaar van Koenegrachts laatste bundel Alles valt, is Wislawa
Szymborska in Nederland een onaantastbare figuur geworden, Nobelprijswinnares
maar ook dichteres voor iedereen. Koenegracht schrijft een merkwaardig eerbetoon
waarin hij haar afzet tegen ‘de nederlandse huisvrouw’.
De nederlandse huisvrouw wast vies af.
Ze neemt te weinig water zodat er
in de gootsteen een papje ontstaat
van aardappelmeel, oude kool en wespen.
Szymborska echter wast af met zeer ruim water
en dat is normaal, belangrijk en nuttig.
Je moet altijd ruim water nemen
in deze wereld vol metafysische theelepels.
‘She's not a girl who misses much’

Schijnbaar totaal irrelevante details (de onderbroek; de afwas) over de schrijvers
domineren beide gedichten. Maar bij Vaandrager suggereert het presenteren van
een onderbroek als ‘aantrekkelijke prijs’ iets over de ijdelheid van het subject. En
Szymborska, die afwast met zeer ruim water, vindt nooit meer het merkwaardige
maar aardse papje van troep in de gootsteen. Voor haar blijft een zeer
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subtiele verfijning over, ruim water op een wereld vol metafysische theelepels.
Szymborska ziet alle details, en dat is zowel normaal, belangrijk als nuttig. Het zijn
karakterschetsen op de vierkante millimeter. Iets anders wat zowel Vaandrager als
Koenegracht met grote vaardigheid doen, is het opwaarderen van spreektaal, om
zo met heel weinig middelen hele sterke effecten te bereiken.
Wat huilen die twee toch
Er zit iets ongebrokens in hun huilen.
Nee dat vind ik niet.
Het is een soort vliegeren, geen
huilen, ze huilen niet.
Het spijt me maar ze huilen wel.

Dit ‘Epigram voor Chet Baker’ van Koenegracht is een dialoog tussen twee fanatieke
muziekliefhebbers - en een strijd op leven en dood over wat ze horen. Een
‘Barbarbertoon’ hoort Maarten Doorman in dit gedicht (Vrij Nederland 20 mei 1994).
Met droog opgeschreven spreektaal wordt een verhaal verteld dat heel ergens
anders over gaat dan alleen de muziek. Vergelijkbare fragmenten zijn - zij het meestal
korter - bij Vaandrager eveneens te vinden. Hij was een meester in het veel zeggen
met heel weinig woorden. Uit de cyclus ‘Het dagelijks leven’:
‘Hij wel.’
‘Ikke wel.’

Minimale middelen; maximaal effect. Ook hier wordt in een kaal dialoogje op subtiele
manier een nauw verholen concurrentiestrijd geschetst. Het blijft een hachelijke
onderneming om de nieuwe vaandragertjes aan te wijzen - ze zijn er niet en hun
bestaan is ondenkbaar, want een dichter als Vaandrager is in extreme mate
geworteld in zijn eigen tijd. Maar zijn houding en zijn dwarse humor zijn tijdloos.
Er zijn geen dichters die nog werken op de manier van Vaandrager. Maar de
relativerende brutaliteit ten opzichte van de poëzie is er nog wel. En er worden nog
steeds gedichten geschreven die in de jaren zestig niet hadden misstaan.
‘Zullen we dansen, schat’
Eigenlijk moeten ze teruggeplaatst worden,
maar daar zijn ze te goed voor,
bovendien is er eigenlijk geen plaats
voor een terugplaatsing.
Ja. Maar we kunnen ze toch moeilijk
vooruitplaatsen.

Was getekend, Frank Koenegracht 1999. Het gedicht lijkt volgens een procédé tot
stand gekomen dat stamt uit de jaren zestig. Gespreksflarden, op zichzelf vrij
betekenisloos, krijgen geïsoleerd op de pagina een bijzondere lading, een poëtische
lading tegen wil en dank. Misschien is het wel de evaluatie van een dansleraar, of
wordt de vooruitgang van een psychiatrisch patiënt besproken. Het is aan de tekst
niet direct te zien - die groeit boven de gewoonheid van de woorden uit.
Vaandragers geest leeft nog. Dat is geen exacte constatering. Maar het is wel
een goed cliché.
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Bibliografische notitie: De gedichten van Vaandrager zijn geciteerd uit: Cornelis
Bastiaan Vaandrager, Totale poëzie. Amsterdam, De Bezige Bij 1981 en Sampleton.
Amsterdam, De Bezige Bij 1990. De bundels van Frank Koenegracht waarvan ik
gebruik heb gemaakt: De verdwijning van Leiden. Amsterdam, De Bezige Bij 1989,
Epigrammen. Amsterdam, De Bezige Bij 1986, Zwaluwstaartjes. Amsterdam, De
Bezige Bij 1994 en Alles valt. Amsterdam, De Bezige Bij 1999. het gedicht van
Ingmar Heytze staat in Alle goeds. Amsterdam, Podium 2001. Over de Zestigers
heb ik uitgebreider geschreven in Zestig. Een nieuwe datum in de poëzie.
Amsterdam, Podium 2001. De website van Mark Boog is te vinden op
www.markboog.nl
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Mustafa Stitou
*

Broer en zus
1.

broer en zus
zorgen goed voor zichzelf
vers fruit op tafel
zorgen goed voor de paarden
geen mens tot last
dahlia's en afrikaantjes
in aangeharkte borders
maar ze wonen
onder golfplaten
sinds het kippenhok werd dichtgetimmerd
niet in de caravan
van de gemeente
en ze zwijgen
ze zwijgen
zwijgen

2.
de autoriteiten wanhopig
de burgemeester heeft ze weer bezocht
ik wil dat jullie proper gaan wonen
willen jullie dood gevonden worden
wil broer onverzekerd een botsing veroorzaken
wil zus een niersteenaanval krijgen straks
is al jullie geld op
willen jullie dood gevonden worden
met twintig graden vorst
ik krijg de schuld
- toen boog broer zich voorover
hief de wijsvinger
opende
en sloot meteen de mond
liep het veld in

*

een almost readymade (de Volkskrant, 5-8-1998)
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3.
de miljoenen voor onteigend land
nieuwe wijken voor forenzen maar
broer en zus hebben geen giroof bankrekening de gemeente heeft
het geld gestort op een rekening
bij het Ministerie van Financiën maar
broer en zus vullen geen belastingformulieren in de belastingdienst heeft
beslag gelegd op een deel van
het kapitaal er staan nog maar
enkele honderdduizenden
broer en zus kunnen praten
buren horen het ze doen
tegen elkaar tegen de dieren

4.
het dak boven de koeienstal zakte in
in 1984
toen begon het zwijgen
broer en zus trokken de schuur in
een storm verwoestte die de brandweer
haalde het dak eraf de gemeente
liet het slopen broer en zus
trokken het kippenhok in zonder ramen
deuren de GGD-arts vond het onverantwoord
de gemeente timmerde het dicht

5.
de autoriteiten wanhopig de burgemeester
heeft ze weer bezocht de familie
een broer op zijn knieën smeekte
een zus kwam over uit Canada
maar broer en zus zwijgen
zwijgen
zwijgen
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Dirk van Weelden
CBV nu
2002
Een paar vragen:
Waarom zou je in 2002 moeite doen nieuwe lezers te winnen voor het werk van
Cornelis Bastiaan Vaandrager? Wat gebeurt er als nieuwe lezers Leve Joop
Massaker, Totale Poëzie of De reus van Rotterdam openslaan, kunnen ze het lezen?

Een paar getallen:
Het is alweer 10 jaar geleden dat Cor Vaandrager stierf.
Van een literaire nalatenschap is geen (0) spoor te bekennen.
Meer dan 90% van zijn werk schreef hij tussen 1959 en 1975, een literaire
loopbaan van 16 jaar, die 27 jaar geleden eindigde.
In de laatste 17 jaar van zijn leven publiceerde Vaandrager nog twee
gedichtenbundels en los gelegenheidswerk.
Het oeuvre van Vaandrager omvat ongeveer 600 bladzijden proza en ongeveer
300 bladzijden gedichten.
Wie anno 2002 het werk van Cor Vaandrager leest heeft een belevingswereld en
een literair fenomeen voor zich die zijn ontstaan tussen 1960 en 1970.
Dat is tussen de 42 en 32 jaar geleden.
Voor een nieuwe lezer (een jongen/meisje tussen de 16 en 20 jaar) in 2002 stamt
het werk van Vaandrager ongeveer uit de tijd dat zijn/haar ouders op de lagere
school zaten en leerden lezen.
Een nieuwe lezer in 2002 leest over ‘toen opa een jonge man was’.

Een obstakel
Als je begint na te denken over de blijvende aantrekkingskracht of, nog ambitieuzer,
het actuele literaire belang van Vaandragers werk worden je gedachten vertroebeld
en gehinderd door het imago van CBV. Juist na zijn dood, waarmee een lange en
hartverscheurende lijdensweg werd afgesloten, overschaduwt zijn verslaafde,
paranoïde en haveloze verschijning het lezen van zijn werk. Niet in negatieve zin
uiteraard, want zodra iemand dood is wordt zijn tragiek als bij toverslag romantisch
en neemt de kans op herdrukken toe. Een irritante loser verandert in een gedoemde
dichter. Men is van je af en dus kunnen de liefhebbers aan je vieren wat ze maar
willen. Met je dood overwint het personage dat je bent de persoon die je was.
Ik wil er natuurlijk niet voor pleiten Vaandragers werk los te zien van zijn leven
en zijn persoon. Vaandrager is bij uitstek een schrijver bij wie het stupide zou zijn
dat te doen. Laten we dan wel bedenken dat 98% van dat werk geschreven werd
door een man die weliswaar ernstig worstelde met de liefde, de middelen en de
letteren, en die we in De hef zelfs onder onze ogen in een ijzige duisternis zien
verdwijnen, maar die nog niet uitgeblust en met stomheid geslagen was. Misschien
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is het best mogelijk geweest dat Vaandrager bijvoorbeeld in 1978 of 1981 weer uit
die ijzige duisternis tevoorschijn was gekomen om ons
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nog drie of vier decennia proza en gedichten te schenken. Misschien was het
volstrekt onmogelijk. Mijn punt is dat dat weinig uitmaakt als ik De avonturen van
CBV lees, of de ‘Cyclus in de verleden tijd’. Wat Vaandrager schrijft over een leven
op de rand is waardevol of niet. Of hij vervolgens van de rand afviel, of dat hij
wankelde en overeind bleef of dat hij viel en triomfantelijk herrees mag mijn lezersblik
niet al te veel kleuren.
Vaandragers werk (op de laatste gedichten na) lezen als de boeken van iemand
met wie het na 1975 ook anders had kunnen lopen. Of liep. Zo verzet ik me tegen
de na-kennis. Doe ik dat niet, pleeg ik verraad aan wat Vaandrager daar op die rand
deed: zich verweren tegen valse romantiek en sentimentaliteit. Wie Vaandragers
werk zo prachtig vindt omdat je eraan zou kunnen ruiken dat de schrijver ervoor
betaald heeft met zijn levensgeluk, maakt zich schuldig aan tragiekfetisjisme. Daaruit
groeit het obstakel dat onze blik vertroebelt.

Een outsider
Officieel stond het nieuw-realisme voor het gegeven dat de dichters en kunstenaars
zich zonder zichtbaar protest, luisterend en kijkend zouden laten opgaan in de
werkelijkheid van de moderne consumptiemaatschappij. Hun leven en ervaringen
kwamen overeen met die van de massa, maar hun blik, hun verwondering was
anders. Die zou zich uiten in het selecteren en isoleren van allerlei soorten
materialen, voorwerpen, klanken, woorden, tekstsoorten die deel uitmaakten van
de moderne, welvarende werkelijkheid. In hun isolement, hun opstapeling, hun
combinatie konden ze een adembenemend wonder tonen, je zou kunnen zeggen
de oneindige diepte van het oppervlak van de wereld.
De romantische kunstenaar, die in zijn zielenroerselen de grote thema's der
mensheid herkent en het conflict met het aangepaste leven in zijn kunst uitvecht
door middel van kritiek, ironie, absurdistische fantasieën of het uiten van onverholen
angst, walging of waanzin, die kunstenaar sloot deogen voor de historische
veranderingen die hadden plaatsgevonden. In een industriële wereld, waar
technologie heerste, de elektronische media oprukten en door de welvaart en
democratisering een ware culturele revolutie plaatsvond, pasten geen kunst en
literatuur die zich vastklampten aan de psychologische schema's en de
hooggestemde esthetiek van eerdere generaties.
Het is niet moeilijk te begrijpen dat deze gedachtegang als een ontheiliging van
de kunst en literatuur werd gezien. Er trad in de ogen van de traditionalisten een
soort proletarisering op: in de kunst doken werktuigbouwkunde, chemie, industrieel
ontwerp en reclame op; in de literatuur drongen liedtekst, reclameproza, reportage,
interview, technische of huishoudelijke gebruiksteksten en platte moppen binnen.
Het merkwaardige was dat deze radicale en strak programmatische democratisering
zich apolitiek en zelfs anti-ideologisch presenteerde. Het motto was: totaal. Niets
was er aan de wereld, de taal, de werkelijkheid of het leven, dat deze kunst wilde
uitsluiten of afkeuren.
Daarmee was ook meteen de radicale outsiders-positie van de nieuw-realisten
omschreven. De massa, de mainstream ziet de wereld en zichzelf aan de hand van
duidelijke onderscheidingen in vreemd en vertrouwd, goed en slecht, mooi en lelijk,
oud en nieuw, belangrijk en banaal. De nieuw-realisten mochten zich met wisselend
succes vermommen als ‘normale burgers’, ze waren nog abnormaler dan de
herkenbare artistieke types met hun maatschappijkritiek en opzichtig afwijkende
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leefstijl en uiterlijk. Die hadden nog iets aristocratisch in hun excentriciteit. Het was
in de ogen van de zittende machten in kunst en letteren zelfs zo dat met de koele,
oordeelloze en daarom amorele houding van de nieuwrealisten en pop-artists de
deur werd open gezet voor duistere instincten, voze modieusheid, het recht van de
luidruchtigste, kortom alles wat er barbaars aan de massa en haar popcultuur was.
Waar de straat haar elite voortbrengt en de cultuur van de bovenlaag de straat
opzoekt om zich te vernieuwen, daar onstaat een tussenzone, een cultureel
schemergebied. Naar het denken van die dagen het terrein van de hipster. De
hipster is geen hervormer of criticaster van het systeem, geen ascetisch verzaker,
geen naïef ontvluchter, maar zoiets als een cultureel crimineel, een sater, die een
oneerbiedig spel speelt met evenveel humoristische, seksuele, gewelddadige als
intellectuele ingrediënten. Oeroud volkscynisme vermengd met stadse culturele
verfijning. Botte levenslust doorschoten met trefzekere ontregeling van
vanzelfsprekendheden en schijnheiligheden. Roes die langs de waanzin scheert,
maar omslaat in aardse nuchterheid. Verborgen intelligentie en impliciete kritiek die
zich uiten in de manipulatie van een carnaval aan dwaasheden en platheden. De
ultieme hipster is natuurlijk een muzikant, denk aan Charlie Parker, Miles Davis,
Muddy Waters, Keith
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Jan Cremer, Armando en Vaandrager, plm. 1962

Richards. Daarna komen andere artiesten. Je kunt denken aan Lenny Bruce, maar
net zo goed aan Andy Warhol of William Burroughs. Op Hollands peil, Jan Cremer,
Herman Brood of Jules Deelder.
Meer dan alle anderen van zijn bentgenoten en vrienden geloofde Vaandrager
in dit ideaaltype. In leven en letteren deed hij er alles aan om de hipster te zijn. In
zijn ogen was het de enige geloofwaardige weg waarlangs hij zijn literaire missie
kon volbrengen. Wat er ook mocht gebeuren, het ultieme doel was: de schrijver
worden van verpletterende zinnen, die massa én ingewijden verbluften, de schrijver
worden van eigenzinnige boeken met een even verontrustende als swingende
‘sound’. Vaandrager ging voor het hoogste en dat zag er zo uit: een popcultureel
literair fenomeen dat het afdwingt artistiek zo serieus genomen te worden, dat het
klassiek wordt.
Het schemergebied tussen straat en letteren, tussen popcultuur en gevestigde
literaire cultuur is onherbergzaam en eenzaam. De gestalte van de hautaine
zelfbenoemde outsider wordt beloerd door zijn schaduw: de verstotene, die lijdt aan
zelfhaat en wraakzucht. De kans is groot dat zowel de massa als de wereld der
letteren ergernis of onbegrip tonen. Het hoge spel dat een hipster/schrijver speelt
vereist behalve een flinke dosis overlevingskracht en een sterk gestel, ook
aanpassingsvermogen en een lange adem. Waar clubs en instellingen ontbreken
zijn vriendschappen het belangrijkste sociale medium en vriendschap is een
onberekenbaar verschijnsel. Dan is er nog het gevaar dat de drank en drugs die
deel van de levensstijl zijn het kritisch vermogen, het vakmanschap beschadigen.
In de zone tussen straat en letteren doemt Vaandrager op als een overgevoelige,
naar vriendschap hunkerende dichter, een dolende ziel, die rusteloos de stad
doorkruist met een illusieloze blik en een talig oor; iemand die met teksttechnische
vaardigheid en outsiders-bravoure zijn werk schrijft. Werk dat de sporen van al die
tegenstrijdigheden draagt. Het is rommelig, dwaas, melig, overmoedig, maar het
heeft ook een onverstoorbare stijlvastheid en pijnlijke trefzekerheid. Het is een
mozaïek van achteloos oplichtende oppervlaktes, maar al die lichtheid ten spijt is
de notie dat dit bloedige ernst is onontkoombaar.
Het werk lijkt een veelheid met laag soortelijk gewicht: spreektaal, reclametaal,
technisch en ambtelijk taalgebruik, puberdagboeken, hip engels. Maar zowel in zijn
proza als in zijn gedichten weet Vaandrager er een eigen toon, een eigen geluid
aan te geven. En wat vertelt dat geluid? Uit het hollen en stilstaan van het ‘versnelde
proza’, de smelttaal van letterkunde en straatfonetiek, klinkt een bijna dreigende
eerlijkheid, omdat dit werk als patroon van observaties, verbanden en obsessies
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het leven van de schrijver op papier tot leven wekt. Nota Bene!: dit is geen zelfportret
in psychologische termen
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geformuleerd. En ook geen verbeelding in verhaal of personages van een
levensgevoel of wereldbeeld. Hier vindt in geconcentreerde vorm een persoon, een
leven plaats; als geschreven gedrag, als schrijfgedrag.
De noodzaak om dat te doen, en het niet alleen volgens dit extreme procédé te
doen, maar ook nog eens met zoveel verbetenheid, beheerst de bladzijden van
Vaandragers werk. Behalve hilarisch en verrassend, vol sterke beelden en
schitterende zinnen, is zijn werk daardoor ook beklemmend en pijnlijk. Het ware
mysterie van Vaandragers werk is dat deze starre en toch fijngevoelige, boven alles
tragische vorm van naïviteit zichzelf zo superieur leesbaar kon maken. Zoveel
‘storing’ die zoveel helderheid verspreidt; het is te vergelijken met de opname van
een band die smerig klinkt, waar onzeker en half verstaanbaar wordt gezongen,
maar de sound, het ritme, de dragende details in het spel openen stralende
vergezichten. Er is met Vaandragers werk ‘geluid’ voor iets ontstaan dat in de
Nederlandse letteren nog geen stem had en dat is een uiterst literair wonder.

Een antwoord
Impliciet is met het bovenstaande al een deel van het antwoord gegeven op de
vraag waarmee dit stuk opent. Door media en welvaart heeft de popcultuur zich niet
alleen een enorme economische macht verworven, maar ook cultureel heeft ze zich
tot supermacht ontpopt naast de traditionele culturele kunst en cultuur. Sterker, in
veel opzichten kun je stellen dat de popcultuur het gewonnen heeft van de stijl en
beschavingsidealen van de traditionele burgerlijke cultuur.
Vaandrager de schrijver staat met zijn nieuw-realistische bevlogenheid, zijn
popculturele hipster-ideaal wijdbeens over de wissel die de cultuur in de jaren zestig
nam. En als iets hem actueel maakt, dan is het zijn werkwijze. In hedendaagse
termen bestaat zijn werk grotendeels uit samples, niet alleen van spreektaal, maar
van alle soorten geschreven taal. Hij schroomt er niet voor andermans en eigen
werk ingrijpend te re-mixen: een interview van Arie Gelderblom met Vaandrager
wordt radicaal herschreven, van commentaar voorzien en in een roman afgedrukt,
idem dito met recensies, brieven, processen verbaal uit moordzaken enz. Alle taal
is voor Vaandrager evenveel waard als materiaal om te selecteren, te bewerken,
te versnijden en mixen. Voeg daar nog eens bij dat zijn werk geen enkele
literair-historische context zoekt, en zonder chronologie, plot of discursief-logische
structuur is; lijkt dat niet heel sterk op de manier waarop vandaag heel veel informatie
wordt aangeboden? Lijkt dit niet op de info-environments, de hybride mediamengsels,
de persoonlijke en artistieke websites, de documentaire kunst van nu?
Ja, Vaandrager was een schrijver die zonder dat misschien te beseffen al werkte
met een digitale mentaliteit. Natuurlijk bleef hij, net als de dissidenten van nu, koppig
trouw aan het idee dat kunst iets op het leven en de wereld dient te veroveren, een
inzicht, een Vorm. Het schrijven en zoeken was een zaak waar zijn persoon en
waardigheid, ja zijn leven van afhingen. Geen gladde, aangepaste en geruststellende
producten. Vaandrager toont dat popcultuur en media-industrie niet per se hoeven
samen te vallen. Jonge lezers worden vandaag de dag omringd door een literaire
praktijk waarin wel heel voorzichtig buiten de gebaande paden geopereerd wordt;
uit angst de gewenste status van publieksauteur niet te halen. De sprong die
Vaandrager deed naar een popcultureel denkkader, niet meta-slim,
ironisch-postmodern, maar proefondervindelijk, met huid en haar; de rauwheid en
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ernst waarmee hij die sprong maakte, dat kon voor nieuwe lezers wel eens een
verontrustende betekenis hebben.
Het allerschokkendst aan Vaandrager voor nieuwe lezers en daarmee van actueel
literair belang is deze combinatie: dat iemand die zo denkt, kijkt en luistert met hart
en ziel in literatuur gelooft. Ja, dat hij denkt en schrijft als een dichter. Of nog
scherper, dat dit een dichter, een schrijver is. Dat dit ook literatuur is. Met alle
mogelijkheden en beperkingen, misverstanden en tragiek die erbij horen.
Het zal niet makkelijk zijn voor nieuwe lezers om Vaandrager te lezen en door te
dringen in de transparante waan die zijn literaire stijl bespookt. Maar misschien ook
wel. Misschien herkennen ze in zijn werk hun eenzaamheid en gevoel van zelftwijfel
in een koude wereldstad vol aanstormende data en slogans, vol spiegels en
dwingende ideaalbeelden, waar flarden spreektaal en muziek, oeverloze meningen
en giftige roddel je ogen en oren vullen, waar exotische onzin en onherhaalbare
schoonheid even snel en achteloos passeren; waar liefde en vriendschap kunnen
wegwaaien in een oogwenk, in een daad van geweld. Ik hoop dat ze in de kolderieke
heldenmoed die uit Cor Vaandragers schrijfmachine rolde een uitweg herkennen,
een smal, eenzaam, maar onvergankelijk pad: schrijven.
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Oude nummers
Oude nummers van Passionate kunt u bestellen bij Stichting Passionate, telefoon
010 276 26 26. Prijs per nummer €5,55 (incl. verzendkosten). Hieronder informatie
over de drie meest recente nummers, informatie over oudere nummers op
bovenstaand telefoonnummer.
jaargang 08 | nummer 05 | september/oktober 2001

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.
jaargang 08 | nummer 06 | november/december 2001

Voorpublicatie uit Vanuit de lucht - de eerste generatie dichters van de 21e eeuw;
plus interview met samensteller Daniël Dee. Verder Bart FM Droog over literatuur
in Groningen; Mathijs Deen over woord en beeld; strips van Barbara Stok. En
bijdragen van Machteld van der Gaag, M.L. Lee, Ingmar Heytze, Michael Persson,
Arnoud van Adrichem, Floris Paalman en Koen-Machiel van de Wetering.
jaargang 09 | nummer 01 | januari/februari 2002

Robert Dorsman over Rob Schouten plus gedichten van Schouten, voorpublicatie
roman Alex Boogers, voorpublicatie romangedicht Pieter Boskma, Jack Nouws over
literatuur en soaps. Verder bijdragen van Said el Haji, Vrouwkje Tuinman, Marije
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Zomerdijk, Rense Sinkgraven, Suzanne Brink, Christina Vreeswijk, Thomas Blondeau
en Kees Versteeg.

Aanbieding Passionate voor 11 euro tot 1 januari 2003
naam
__________
straat
__________
postcode/plaats
__________
handtekening
__________

Verkoopadressen
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 / Marikenstraat 29
Rotterdam
Oosterboekhandel J. Amesz / Voorschoterlaan 145b
Donner Boeken / Lijnbaan 150
De Oplichterij / Witte de Withstraat 48b
Voorheen Van Gennep / Oude Binnenweg 131b
Schiedam
Boekhandel J.S. van Leeuwen / Broersvest 85
Utrecht
Literaire Boekhandel Lijnmarkt/Lijnmarkt 17
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BELGIË
Antwerpen
International Magazine Store / Meir 125
International Magazine Store / Melkmarkt 17
Leuven
International Magazine Store / Diestsestraat 115

Passionate. Jaargang 9

91

Vaandrager-special tijdens 33ste poetry international festival
Tijdens het 33ste Poetry International Festival (15-21 juni in de Rotterdamse
Schouwburg) zal in een speciaal programma aandacht worden besteed aan de
poëzie van C.B. Vaandrager. In samenwerking met Neon Media B.V. wordt een
uurlange film gemaakt, samengesteld uit videofragmenten, muziek, poëzie en foto's
van Vaandrager door de jaren heen, in het Rotterdamse decor vanaf de jaren vijftig.
Tegen de achtergrond van deze film zullen verschillende dichters op het podium
hun favoriete Vaandragergedichten voordragen.
Presentatie van het programma is in handen van Rien Vroegindeweij.
Op www.poetry.nl is alle informatie over de activiteiten van Poetry International te
vinden.
Vanaf half mei is op deze website ook een uitgebreid overzicht van het komende
festival opgenomen.

Vaandrager en Hans Sleutelaar foto Ronald Zweering
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Over de auteurs
August Hans den Boef (1949) is publicist en werkt bij het MIM (Instituut voor Media
en Informatie Management) aan de Hogeschool van Amsterdam.
Martin Bril (1959) is vooral bekend als columnist, voor o.a. de Volkskrant. Vorig
jaar verscheen zijn roman Evelien. Onlangs verscheen zijn eerste dichtbundel:
Verzameld werk. Samen met Hans Sleutelaar bezorgde hij de laatste dichtbundel
van Vaandrager: Sampleton (1990).
Herman Brood (1946-2001) werkte kort voor zijn dood nog aan een reeks gedichten,
die nu door Nijgh & van Ditmar postuum worden uitgegeven. Kwartjes vallen soms
jaren later, waarin Broods gedichten gecombineerd worden met zijn tekeningen,
verschijnt maart 2002. Brood droeg zijn dichtbundel Zoon van alle moeders (1988)
op aan Vaandrager, die hij als inspirator zag voor zijn eigen poëzie.
Erik Brus (1964) studeerde Engelse taal- en letterkunde in Leiden. Hij organiseerde
literaire podia bij Littera Rotterdam, en is sinds 1995 eindredacteur van Passionate.
Daarnaast is hij freelance vertaler.
Nora Oomen Capteyn (1967) studeerde anglistiek en filmgeschiedenis in
respectievelijk Utrecht en Leiden en is werkzaam als docente Engels aan een
scholengemeenschap in Zwijndrecht. Essays van haar Verschenen o.a. in Bzzlletin,
poëzie in o.a. Hollands Maandblad en een kort verhaal in een anthologie van
Nederlandse schrijvers over Duitsland.
Ingmar Heytze (1970) trad op van Lowlands tot de Nacht van de Poëzie. Als gevolg
van een reisfobie zijn zijn meeste optredens tegenwoordig in of rondom Utrecht,
hoewel hij af en toe in de vorm van een videoband afreist naar festivals buiten de
stad. Verder werkt hij als freelance journalist en columnist voor o.a. Rails. Eind 2001
verschenen bij uitgeverij Podium zijn verzamelde gedichten 1991-2001 onder de
titel Alle goeds. In april verschijnt Drugs, de meest verslavende gedichten, een
poëziebloemlezing in coproductie met Vrouwkje Tuinman.
Henk Houthoff (1941) was ooit poëzieredacteur van Passionate. Hij publiceerde
gedichten in o.a. Nieuw Wereldtijdschrift en De Tweede Ronde.
Bertram Mourits (1969) is neerlandicus en promoveerde op een proefschrift over
de Nederlandse poëzie in de jaren zestig. Bij uitgeverij Podium verscheen dit voorjaar
de handelseditie: Zestig. Een nieuwe datum in de poëzie. Van hem verschenen
tevens artikelen over het werk van Simon Vestdijk, Gerrit Achterberg, Robert Anker
en Jan Hanlo.
Jan Oudenaarden (1943) publiceerde in 1984 Wat zeggie? Azzie val dan leggie!,
een speurtocht naar het dialect van Rotterdam, in 1986 gevolgd door De terugkeer
van Opoe Herfst, over de woordenschat van Rotterdam. Hierna volgden boeken en
tal van publicaties over Rotterdamse onderwerpen. In 1993 ontving hij de
Laurenspenning vanwege ‘zijn verdiensten op historisch en cultureel gebied voor
de stad Rotterdam’.
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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.
Mustafa Stitou (1974) publiceerde bij uitgeverij Vassallucci de dichtbundels Mijn
vormen (1994) en Mijn gedichten (1998). Momenteel werkt hij aan een nieuwe
bundel.
C.B. Vaandrager (1935-1992) schreef in 1957 samen met Hans Sleutelaar de
dichtbundel Dichter bij de jazz (oplage 1) ter gelegenheid van de twintigste verjaardag
van zijn vriend en pianist Ruud Kuyper. De gedichten ‘East coast’ en ‘Cor B.
Vaandrager sings.......’ zijn uit deze bundel afkomstig. De ‘Korte verhalen’ verschenen
in Werk van nu 3 (Manteau, 1968) samengesteld door Jeroen Brouwers. Enkele
van deze verhalen werden door Vaandrager in bewerkte vorm opgenomen in De
reus van Rotterdam (1971). De readymade gedichten verspreid door dit nummer
zijn afkomstig uit Vaandragers nooit gepubliceerde manuscript Micro? Gedichten?
uit 1968.
Rien Vroegindeweij (1944) publiceerde proza en poëzie in diverse literaire
tijdschriften en in boekvorm. Daarnaast is hij werkzaam als publicist en columnist
voor een aantal Rotterdamse periodieken. Voor het Ro Theater schreef hij De dichter
en de stad (1997), een monoloog over C.B. Vaandrager, gespeeld door Joop
Keesmaat. Dit voorjaar verschijnt bij Veen zijn achtste dichtbundel Deze middag is
een eeuwig heden.
Dirk van Weelden (1957) debuteerde samen met Martin Bril in 1987 met het
encyclopedische prozaboek Arbeidsvitaminen, het ABC van Bril & Van Weelden.
Solo publiceerde hij o.a. de romans Tegenwoordigheid van geest (1989), Mobilhome
(1991), bekroond met de Multatuliprijs, Oase (1994) en Orville (1997). Meest recente
titels: Van hier naar hier (1999) en Het refrein (2000). Redacteur van De Gids en
Mediamatic. Te lezen in o.a. NRC Handelsblad, het Parool, Vrij Nederland. Te horen
in VPRO's De Droomhandel op Radio 747.
Menno Wigman (1966) gebruikt minder drugs en minder woorden dan Vaandrager,
maar liet zich voor dit nummer verleiden tot een almost readymade. Zoals Vaan zei
in de film EXITing: ‘Er zit altijd wat bij, ik heb het alleen even gerecycled.’

Passionate. Jaargang 9

93

GDMW / Eindhoven festival voor de nieuwe letteren
GDMW
OP DONDERDAG 25 APRIL REIST HÉT FESTIVAL VOOR DE NIEUWE
LETTEREN, GDMW AF NAAR DE TU EINDHOVEN.
GDMW / EINDHOVEN PRESENTEERT NAAST ENKELE HOOGTEPUNTEN
VAN GDMW 2001 OOK NIEUWE PRODUCTIES EN ARTIESTEN.
TE ZIEN ZIJN O.A.:
J.A. DEELDER
MAAIKE HARTJES
BABY KAIN
TJITSKE JANSEN
JOCHGEM NIEMANDSVERDRIET

A.MOONEN: OMGELEGDE DAGEN EEN FILMPORTRET VAN SCHRIJVER A.MOONEN
DOOR YVETTE BENNINGSHOF, GEERT MUL EN CHRISTIAAN MICHELS
DE ANIMATIEFILM YOU KISSED LILLY
DOOR FLORIS OUDSHOORN
EN EEN TOTAALUITING VAN DANS, MUZIEK EN POËZIE: TIU: ‘DE
OMGEKEERDE WERELD VAN HET UIT-BORD’

FRAGMENT UIT A.MOONEN: OMGELEGDE DAGEN, FOTO: BAS CZERWINSKI

GDMW / EINDHOVEN VINDT PLAATS IN HET GASLAB OP HET TERREIN VAN
DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN.
GDMW / EINDHOVEN WORDT GEORGANISEERD DOOR PASSIONATE
IN SAMENWERKING MET STUDIUM GENERALE EINDHOVEN.
VOOR MEER INFORMATIE: PASSIONATE (010 276 26 26 / WWW.GDMW.NL).
STUDIUM GENERALE
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Richard Dekker
in den beginne

Vind je het ook niet aandoenlijk zoals schrijvers tegenwoordig op tv verschijnen met
willekeurig welk kunstje hen gevraagd is op te voeren, allemaal in de hoop dat ook
hun laatste boek nog even goed leesbaar in beeld komt. Van een goede recensie
alleen vliegen de boeken nu eenmaal niet de winkel uit. En iedere maand worden
er weer honderden nieuwe titels diezelfde winkel binnengesjouwd, dus een schrijver
zal aan de bak moeten als hij zijn boeken gelezen wil hebben. Die kop moet op tv,
die schrijversmening over dat geruchtmakende nieuwsitem geventileerd, die mooie
persoonlijke tragedie uitgebuit.
Ik wil niet beweren dat het vroeger anders was. Ook toen waren de
telefoonnummers van Reve, Bomans en Carmiggelt bij alle programmamakers
bekend. Het is wel erger geworden. Er zijn nu eenmaal meer radio- en tv-zenders,
meer schrijvers, meer lezers ook. Het aanzien van de schrijver heeft de voorbije
decennia ook net genoeg van zijn verhevenheid verloren voor de anchorman of
talkshow host om hem zonder problemen te tutoyeren (een absolute voorwaarde
voor uitnodiging), overigens zonder dat het de schrijver zijn rol van orakel of
geweten-dernatie zou kosten. Integendeel: schrijvers als Joost Zwagerman, Manon
Uphoff of Karel Glastra van Loon zijn orakels om je tegen te zeggen.
Niet alleen in serieuze praatprogramma's of actualiteitenrubrieken maar ook in
quiz- en keuvelshows zien we steeds meer schrijvers. Zo'n Bart Chabot krijg je er
als televisiemaatschappij onderhand met het paneldecor bijgeleverd. (Iets voor Ikea:
je eigen tv-spelletjesdecor met gratis bordkartonnen Bart Chabot.) Niet gelogen:
maart dit jaar selecteerde de redactie van ‘10 voor Taal’ drie bekende Nederlandse
dichters voor hun programma. Uit een verzamelbundel plukte men drie namen; bij
de uitgeverij werd geïnformeerd of Adriaan Morriën, Gerrit Achterberg en J.C. Bloem
voor de betreffende opnamedag beschikbaar waren.
Een vrolijke (en liefst nog levende) schrijver in een quizpanel vind ik eigenlijk best
geinig vanwege het nog altijd wat vervreemdende effect van zoveel nietszeggend
gezever uit de mond van een anders zo serieuze schrijver. Op de BBC zag ik onlangs
de briljante cultschrijver Will Self de pias uithangen in het één of andere 3 tegen 3
quizje. Heerlijke kauwgum-tv! Maar schrijvers te gast in geestelijke
bezinningsgesprekken op tv, daar word ik altijd verdrietig van. Wie heeft jou erin
geluisd, denk ik dan. Ik weet dat er uitgevers zijn die geen middel schuwen om hun
schrijvers op de buis te krijgen. Maar wat schiet een schrijver ermee op om voor
EO of NCRV te verkondigen dat hij ‘niet in God an sich gelooft, maar dat er wet
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“iets” moet zijn.’ Geen mens die vanwege zo'n gedurfd statement de volgende dag
naar de boekhandel rent om je laatste boek te kopen.
Met welk gemak schrijvers ook door ‘Hilversum’
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van stal worden gehaald, een echt literatuur-programma is er niet. Ja, ‘Zeeman met
Boeken’ gaat naar verluidt over boeken. Er kijken zo'n honderdduizend mensen
naar, als je de cijfers van Kijk-en Luisteronderzoek mag geloven. Of die kijkers al
kort na het begin voor de tv in slaap zijn gebabbeld valt uit de meetgegevens niet
op te maken. Ik kan alleen op mijn eigen ervaringen afgaan, andere Zeeman-kijkers
ben ik nooit tegengekomen. Maar een echte boekenshow met interviews, optredens,
experimenten, literaire videoclips en reportages is er niet. De laatste poging daartoe
stamt alweer van vijftien jaar terug. Boudewijn Büch kan er niet genoeg om geprezen
worden. De enige literatuurverkoper van de Nederlandse media is momenteel de
oude kortademige Martin Ros. Zoals hij de mensen opzweept, smeekt en vermaant
om vooral dit of dat boek te lezen is iedere zaterdagochtend weer een waar genot.
Radio 1, even voor half elf.
En dat zeg ik nu niet omdat hij zo enthousiast was over de vorige Passionate, de
Vaandragerspecial. We waren eerlijk gezegd nogal onder de indruk van alle haast
mateloos positieve reacties van kranten, tijdschriften en lezers. Ook de verkoop
overdonderde ons. Het leek wel een heuse kortstondige Vaandragerhype!
Boekhandels moesten wachtlijsten aanmaken, wie had dat verwacht? Zeker
Vaandrager zelf niet. Al hadden we het nummer, de reclame en marketing
achtergrond van Vaandrager indachtig, wel flink gepromoot. Overal posters in de
stad en zoveel mogelijk met onze kop of stem op de tv en radio om aandacht te
vragen voor onze Vaandrager-editie. Ja, § schaamt zich nergens voor om de
literatuur in het algemeen en ons blad in het bijzonder aan de man te brengen.
Daarom vind ik het huidige Poetry International zo goed. Dat bulkt van de goede
ideeën en ze hebben het organisatietalent om die ideeën waar te maken. De
invoering van een Landelijke Gedichtendag is op zich al een goed initiatief. Iedere
dichter die zijn gebit een kwartier zonder onderbreken in de mond kan houden, weet
zich die dag van één of meer goedbetaalde schnabbels verzekerd. Afgelopen editie
had Poetry het levenslied als thema gekozen. Een daverend succes, en niet alleen
op die Gedichtendag zelf. Tot op de dag van vandaag lees je in de uitagenda over
bibliotheken en clubhuizen die literaire smartlappen workshops organiseren. Op de
slotavond van haar jaarlijkse festival in juni presenteert Poetry zelfs een literaire
smartlappen-cd. In deze § een artikel hierover en een interview met één van de
vertolkers, de miglior fabbro (laat ik na alle free publicity rond de collageroman van
Ilja Pfeiffer ook eens uit The waste land citeren) van Acda & De Munnik: Maarten
van Roozendaal.
Op datzelfde festival van Poetry International staat Patricia Smith; vanouds een
poetryslam koningin, dus heel bewust van de verkooptechnieken van de dichter.
Haar gedichten over de ghetto's van Amerikaans urbania zijn voor het in de
probleemwijk (zo noemen wij ghetto's in Nederland) Delfshaven gehuisveste § zo
herkenbaar dat wij haar graag als specialist-in-the-field hebben uitgenodigd op
pagina 28. Als ruraal tegengif krijg je Arjan Witte's gedicht voor een kikkerskelet uit
zijn tuin. Waarom Arjan Witte niet vaker op tv is, is mij een raadsel. Hij is een frisse
verschijning, heeft een mening en weet hoe die onder woorden te brengen, en hij
speelt piano en gitaar. Zo iemand kan ‘Hilversum’ toch altijd gebruiken?
In België doet de minister van cultuur Bert Anciaux ook aan literatuurpromotie.
Revolutionair: hij wil Vuur, de roman van de jonge Bart Koubaa gratis verspreiden
onder veertigduidend wat hij noemt ‘achtergestelden’. Samen met een speciale
‘Vuur-button’ die je kunt opspelden wanneer je het boek gelezen hebt. Dan kan je
er in de trein (ook in België reizen achtergestelden kennelijk met de trein) met
wildvreemden over discussiëren, zo is de gedachte. In hoeverre hier nog van enige
werkelijkheidszin sprake is, weet ik niet. Wat ik wel weet is dat Anciaux, om de
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Belgische cinema te promoten, overweegt te investeren in een bioscoopfilm over
de Vlaamse meidengroep K3. In Humo beweerde Anciaux, boodschappenjongen
van het Belgische hof inzake de Reve/Schafthuizen ‘pielemuisje-rel’, enige tijd
geleden dat hij Gerard Reve's De nachten met plezier had gelezen. De nachten!
Toch zou ik er geen bezwaar tegen hebben als de nieuwe staatssecretaris van
cultuur van Nederland Passionates wil uitdelen aan alle ‘achtergestelden’ van
Nederland en Vlaanderen. Daarvoor wil ik best een weekend lang onophoudelijk
aan de drukpersen staan. Daarna linea recta naar Hilversum (met mijn button op in
de trein) om wild met mijn gratis § te wapperen in ieder tv-decor dat ik er tegenkom.
Zover is het nog niet. Jij behoort waarschijnlijk niet tot die groep achtergestelden,
zoals geoormerkt door de heer Anciaux. Je hebt waarschijnlijk voor dit blad betaald.
Misschien wil je het zelfs lezen?
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Martin Dekker
Levenslied is geen poezie
Kleinkunstenaar Maarten van Roozendaal redt zich wel

Foto Martin Dekker
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Een levenslied is geen gedicht en een gedicht is geen levenslied. Het zijn
onvergelijkbare en eigenlijk ook onverenigbare grootheden. Maarten van Roozendaal
wist het al, maar de kleinkunstenaar werd in zijn mening bevestigd toen hij ter
gelegenheid van de Landelijke Gedichtendag van dit jaar (31 januari) samenwerkte
met dichter Menno Wigman. Wigman schreef op verzoek van NRC Handelsblad en
Poetry International een levenslied: ‘Niets persoonlijks’. Van Roozendaal zette het
op muziek en zong het voor de cd met levensliederen die Poetry in juni presenteert
op haar jaarlijkse festival in Rotterdam.
Maarten van Roozendaal werd in 1962 in Heiloo geboren, maar woont al weer lange
tijd in Amsterdam. De zanger-componist treedt sinds 1994 in het theater op. Zijn
liedjes zijn complete verhalen verteld in een paar minuten. Cynisch, tragikomisch,
gevoelig soms, maar altijd raak getroffen. De kleinkunstenaar is gelauwerd (met
onder andere de Zilveren Harp en de Annie M.G. Schmidtprijs) en zijn werk wordt
door vakbroeders én critici zeer gewaardeerd, maar anders dan zijn bevriende
collega's Acda en De Munnik heeft hij geen sterrenstatus bereikt. En daar zal het
ook wel niet van komen, want hij is wars van concessies en hoeft niet door iedereen
aardig of leuk gevonden te worden.
Zijn medewerking aan de Poetry-cd was dan ook vooral ingegeven door de
uitdaging van het experiment zelf. Van Roozendaal: ‘Poëzie en muziek zijn volkomen
anders, ook al lijken het op het eerste gezicht twee disciplines te zijn die met elkaar
te maken hebben. Ik schrijf geen poëzie; ik schrijf liederen. Een lied kost tijd. Daar
houd je rekening mee tijdens het schrijven. Je hebt drie, vier minuten en daarin moet
het verhaal verteld worden. Bij een gedicht speelt tijd geen rol. Je kunt er zo lang
over doen als je wilt. De lezer ziet de complete tekst in één keer. Kijken werkt anders
dan luisteren.’
‘Een gedicht is stoffelijk. Zelfstandig ook. Een liedtekst niet; daar dwingt de muziek.
Het is typisch des dichters om ontzettend in ritme te schrijven. Bij een lied is daar
de muziek voor. Je kunt in een gedicht zoveelvoetige jambes maken; dat werkt juist
niet in een lied.’

Ondoorgrondelijk
Toch leverde de samenwerking met Wigman een resultaat waarover Van Roozendaal
tevreden is. Op de Poetry-cd is ‘Niets persoonlijks’ met afstand het best geslaagde
experiment. Van beiden vergde het interdisciplinaire verbond echter behoorlijk wat
flexibiliteit.
‘Menno had gevraagd of ik zijn ding op muziek wilde zetten. Ik kende hem een
beetje en vind zijn werk erg goed. Hij schrijft heel strak. Dat is wel prettig. We zijn
eerst eens gaan eten. De meeste mensen die normaal geen liederen schrijven,
denken dat een lied een vast patroon heeft. Je hoeft helemaal geen brug te schrijven
- behalve als je een hit wilt scoren - zelfs geen refreinen.’
Toen Wigman zijn tekst bij Van Roozendaal inleverde, deed zich een probleem
voor. Hoewel de thematiek (een gemankeerde vriendschap) en de sfeertekening
(aan de bar) van ‘Niets persoonlijks’ de zanger-componist duidelijk op het lijf
geschreven waren, kon die er niet mee uit de voeten.
‘De oorspronkelijke tekst was niet expliciet genoeg en in een lied moet je wel
expliciet zijn. Dichters houden er juist van ondoorgrondelijk te zijn. Ze laten veel
meer weg. Dan kan ik zingen wat ik wil, maar het blijft onduidelijk. De eerste versie
van “Niets persoonlijks” begreep ik wel, maar ik kon het niet zingen.’
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‘Toen zijn we weer eens goed gaan eten. Menno is gelukkig iemand die niet zo
snel op z'n pik is getrapt. Hij begreep me en heeft wat aanpassingen gedaan. Hij
heeft niet veel veranderd; het ging om een paar kleine dingen.’
Voor een buitenstaander mag ‘Niets persoonlijk’ een typisch Van Roozendaal-lied
zijn, zelf vindt hij het niet op zijn eigen nummers lijken. ‘Ik zou het idee anders
uitwerken. Veel meer spanning leggen in het feit dat de ik-persoon tegenover zijn
vriend zit en twijfelt of hij zal zeggen dat hij het met diens vriendin doet. En er meer
omheen vertellen, zodat je die twee jongens voor je ziet, zittend aan de bar.’
Het lied doet sterk denken aan Jacques Brels ‘Jef’. Zelfs de naam van de vriend
in ‘Niets persoonlijks’ lijkt erop, Stef, en hij wordt meerdere keren aangesproken.
Net als Brel in zijn nummer doet. ‘Dat heeft Menno expres gedaan, de Brel-aanpak
gebruikt. Daardoor kom ik er ook mee weg.’
Gaat Van Roozendaal ‘Niets persoonlijks’ in zijn nieuwe theaterprogramma,
Tijdelijk tekort aan chronisch geluk, zingen? Eerst vastbesloten: ‘Nee, omdat het
niet expliciet genoeg is.’ Dan, twijfelend: ‘Weet ik niet, misschien toch wel.’ En ten
slotte: ‘Nee, ik denk het niet. Terwijl ik het wel een mooi lied vind.’
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Ketelbinkie
Schrijft Van Roozendaal zelf levensliederen? ‘Soms. Ik heb er wel veel geschreven.
“Olielamp” is echt een levenslied.’ Dat vertelt over een zeeman die zijn jeugdliefde
in de steek laat. Hij is gaan varen om zijn schulden af te betalen en bij terugkomst
zouden ze trouwen:
(...) Maar de olielamp slingert
over een golf van verdriet
en hij kan haar best schrijven,
maar terug komt hij niet.
Omdat ie in iedere haven,
omdat ie iedere nacht
weer blut en bezopen
in z'n kooi stapt en wacht
tot zij zoals toen op de kade zal staan (...)

‘Het kenmerk van een levenslied is dat er iets gebeurt of een gebeurtenis beschreven
wordt. Er moet een ontwikkeling in zitten. Aan het eind moet de situatie anders zijn
dan die aan het begin was. “Ketelbinkie” is een erg goed voorbeeld. Die jongen
vertrekt en hij gaat nog dood ook. Beter kun je het niet hebben. Maar ik ben er nog
niet helemaal uit of een levenslied per se treurig moet zijn.’
De vraag is of ‘Niets persoonlijks’ volgens Van Roozendaals definitie wel een
levenslied genoemd mag worden. ‘Het enige wat er gebeurt is dat hij twijfelt of hij
het zijn vriend zal vertellen. Er gebeurt niet echt iets.’
Over het onderscheid tussen een smartlap en een levenslied is Van Roozendaal
duidelijk: ‘Een smartlap is puur kitsch, sentimenteel; een levenslied niet. Een smartlap
is heel anders. Snel geschreven. Ik heb ze vroeger weleens gemaakt: Toen zijn
opa lag te sterven / werd er aan de deur gebeld. / Moeder zei: ga een even kijken
/ wie er belt. Let vooral op het rijm, haha.’
Hij erkent dat het vooral een kwestie van smaak is. Harde criteria voor het
onderscheid zijn moeilijk te bedenken. ‘Volgens mij weet zelfs Klöters het niet’
(Jacques Klöters, algemeen beschouwd als dé deskundige op het gebied van het
Nederlandse lied en cabaret, MD).

Ga een jas kopen
Van Roozendaal krijgt regelmatig teksten aangeboden, maar ze kunnen hem meestal
niet bekoren. In vier theatervoorstellingen en op evenzoveel cd's komen slechts
twee vreemde nummers voor. Beide op gedichten van Jean Pierre Rawie: ‘Na jaren’
en ‘Ritueel’. Daarvoor nam de zanger zelf het initiatief.
Dat kwam door ‘Ritueel’, een gedicht over iemand die elke avond nog de tafel
voor twee dekt, ook al is zijn geliefde overleden of bij hem weggegaan. Van
Roozendaal liep zelf met het idee rond voor zo'n lied en wist toen hij Rawies versie
onder ogen kreeg dat hij er niets aan toe te voegen had. De begeleidende muziek
schreef zich bijna als vanzelf.
Hoewel Van Roozendaal al sinds 1994 met zijn programma's door het land trekt
(eerst met Kim Soepnel en sinds 1997 met Egon Kracht op contrabas) en diverse
prijzen kreeg toegekend, gaat het grote publiek aan zijn theaterzaal voorbij. De
Annie M.G. Schmidtprijs 2000 voor het lied ‘Red mij niet’ zorgde voor enige
bekendheid. Maar nog steeds treedt hij op in de kleine zalen van de theaters, en
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zelfs die zitten dan nog niet eens altijd vol. Alleen in zijn eigen Amsterdam wordt de
waardering in kwantiteit uitgedrukt; daar speelt hij vijf avonden achtereen de Kleine
Komedie vol. ‘In Rotterdam heb ik in het Zuidplein Theater voor tien, twaalf man
gespeeld. De laatste keer waren er tweehonderd mensen.’
Hij maalt er niet om. Is zelfs wel blij met dat selecte publiek, want degenen die
nu komen, schatten zijn werk op waarde. ‘Vlak na de Annie M.G. Schmidtprijs
kwamen er pottenkijkers. Daar is niet voor te spelen. Dat zijn tv-kijkers, die snappen
de afspraak niet. Dat volk moet je dan de zaal weer uitspelen. Ik ben een snob wat
dat betreft. Ik werk niet voor consumenten. Ga een jas kopen als je blij wilt worden.’
‘Als je in Nederland moppen vertelt en je zet dat ook nog eens op je affiche, dan
komen er zo achthonderd man. Tineke Schouten, dát verkoopt.’ Het zint hem
geenszins dat geld en bezettingsgraad in de theatersector tegenwoordig zo'n
dominante rol spelen. Onder dwang van staatssecretaris Van der Ploeg is de
kijkcijfercultuur van de televisie inmiddels ook naar het theater overgewaaid.
Van Roozendaal wil zijn ziel niet verkopen. In zijn programma's draait het om de
liedjes. Vandaar ook dat hij zich nadrukkelijk kleinkunstenaar noemt en geen
cabaretier. ‘Er zijn nog maar heel weinig cabaretiers. Het meeste is amusement.
Jeroen van Merwijk is de enige echte cabaretier. En misschien Kees Torn, maar
die moet oppassen, want hij begint ook te amusant te worden.’
‘Ik hoef niet grappig te zijn. Er is één grap die altijd werkt: “Ga je moeder neuken”.’
Om het aan zijn kompaan Egon Kracht te bewijzen verwerkte Van
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Roozendaal die opmerking in zijn vorige show, Aan gezelligheid ten onder, in een
sprookje over een koning die zich stierlijk verveelt. En inderdaad: anderhalf jaar
lang lachte het publiek bij elke voorstelling, niet wetend dat de grap eigenlijk een
verkapte vorm van kritiek was.

Red mij niet
Tijdelijk tekort aan chronisch geluk gaat in november in première. Het wordt het
laatste programma dat hij samen met bassist Kracht maakt en speelt. Daarna wil
Van Roozendaal met bevriende artiesten een band vormen en op tournee gaan.
‘Dan wil ik wel nummers van anderen zingen. Covers. Bluesnummers bijvoorbeeld.
Een soort happening-achtige voorstelling met veel improvisatie.’
Maar eerst het nieuwe programma. Alle teksten daarvoor moeten nog worden
geschreven. Het is iedere keer weer een hele opgave en de premièredatum drukt
nu al op zijn schouders. ‘Ik doe ontzettend lang over een lied. Ik schrijf niet zo veel.
Maar ik denk wel heel lang na. Ik heb overal boekjes liggen, waarin ik mijn ideeën
opschrijf. Ik moet ze nu ook weer met me gaan meenemen.’
Inspiratie krijgt hij uit wat er om hem heen gebeurt. ‘Mensen. Ik ben altijd
liedjesschrijver. Ik zit altijd op een bepaalde manier te kijken: zit er iets in? Het hoeft
niet over mezelf te gaan, maar het gaat uiteindelijk wel altijd over hoe ik naar dingen
kijk.’
Van Roozendaal is bezig met een lied over de nutteloosheid van oorlog. ‘Het gaat
over de sovjets: brede straten waarover jongeren in uniform marcheren. Vaders en
moeders trots juichend en zwaaiend langs de kant van de weg. Maar om de hoek
is een moeras, waarin ze allemaal verdrinken. Iedereen weet dat ze daarin lopen ook die jongens zelf. De volgende dag komen ze in lijkzakken terug en staan de
vaders en moeders aan de kant te huilen.’
Hij wil ermee protesteren tegen de politici en de generaals die het volk als pionnen
gebruiken in een onnodig schaakspel. Maar ook tegen de onnozelheid van de
mensen die zich daarvoor willen laten gebruiken. ‘Een beperkt aantal mensen loopt
de boel te verpesten.’
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Hoe het schrijfproces in zijn werk gaat, weet hij zelf niet goed. ‘Het begint vaak
met één zin. Red mij niet, bijvoorbeeld. Ik weet niet hoe ik daarop kwam. Ik zat wat
op de piano te spelen en een beetje te zingen en bij die zin riep mijn vriendin (Eva
Bauknecht, die ook de regie van zijn programma's verzorgt, MD) dat
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die goed was, dat ik daarmee wat moest doen. Maar het duurde nog lang voor ik
die zin in zijn context zag. Ik had er ook een liefdesliedje van kunnen maken.’ Het
werd een aanklacht tegen alle geloven en overtuigingen en de mensen die ze aan
anderen willen opdringen.
(...) Laat je baard staan,
ach man, laat je baard staan,
maar red mij niet.
Trek een jurk aan,
ach man, trek een mooie jurk aan,
maar red mij niet.
Restaureer je kerk,
stuur je kinderen ten oorlog,
lees handen tot je blind bent,
maar red mij niet.
Slik vitaminen tegen kanker,
was je handen in vuur,
versier je voorhoofd met een stip,
maar red mij niet (...)

‘Met die opsomming moest ik uitkijken niet beledigend te worden of te expliciet. Dat
kon heel gemakkelijk gebeuren.’

Passiezanger
Wat opvalt is het eenvoudige woordgebruik, waarmee Van Roozendaal toch veel
meer zegt dan er eigenlijk staat. ‘Red mij niet’ is afkomstig uit zijn vorige programma,
Aan gezelligheid ten onder, dat hij tot en met februari speelde. Daarna speelde hij
twee maanden schouwburgdirecteur in De Roode Bioscoop, een piepklein theater
in Amsterdam (zestig plaatsen). Hij trad er in die periode ook zelf op. Zo speelde
hij samen met Egon Kracht een soort best of-programma, De samenvatting. ‘Om
te selecteren wat we zouden gaan spelen, heb ik weer eens naar mijn oude dingen
geluisterd. Wat me opviel is dat ik steeds simpeler ga schrijven. Qua woordkeuze
dan. Ik wil het eenvoudiger zeggen.’
De thema's zijn onveranderd: dood, liefde, vriendschap, eenzaamheid. Thema's
die ook in de literatuur de boventoon voeren. Bij Van Roozendaal worden ze echter
met een eigen komische tragiek uitgewerkt. ‘Die thema's zijn ook de grote thema's
van het leven. Daar draait alles om. Ik ben een passiezanger. Zo schrijf ik mijn
liedjes ook.’
En dus is de veel gemaakte vergelijking met Brel niet vreemd. (Zoals Van
Roozendaal trouwens ook steevast wordt vergeleken met Ramses Shaffy, Randy
Newman, Tom Waits en Bram Vermeulen; stuk voor stuk songwriters die hij
bewondert.) Hij begrijpt het en vindt ook zelf wel dat hij de traditie van de Belgische
zanger voortzet, maar voelt zich tegelijk nietig tegenover de grote ster. ‘Hij was
bovendien een volkszanger,’ zegt Van Roozendaal, om nog maar eens aan te geven
dat hijzelf met een klein publiek van fijnproevers genoegen neemt.
Als recensenten schrijven dat sommige liedjes toch wel erg veel op die van Brel
lijken, is dat voor hem een reden om er de volgende keer een schepje bovenop te
doen. ‘Ik zit hen ermee te pesten. Dan gebruik ik dezelfde herhaling van akkoorden
als Brel in “Ces gens là” en dan wordt er gezegd: “Dat heeft ie van Brel gejat.” Denk
nou eens na! Zouden ze nu echt verwachten dat ik achter mijn piano zit en bij het
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componeren denk: “Ach, dat horen ze toch niet.” Het lied “Zonder jou” heeft
bijvoorbeeld een aantal verwijzingen naar “Ne me quitte pas”. Op die manier geef
ik Brel ook weer door.’
Ondanks de bewondering voor Brel zong Van Roozendaal nimmer een lied van
de Belg in zijn programma's of op cd. Zijn vrienden Thomas Acda en Paul de Munnik
deden dat wel (‘Port Amsterdam’). Zoals ze op hun derde cd (Hier zijn) ook een lied
voor Van Roozendaal schreven. Voor de argeloze luisteraar is ‘Ergens zingt een
zanger’ een gewone song, maar de kenners van Van Roozendaals werk herkennen
het eerbetoon meteen. Het refrein verwijst naar de optredens: Ergens zingt een
zanger / en gromt een contrabas. En ook: En weer een olielamp / slingert over zee
/ alwaar een dronken nepmatroos / ons bezingt vanaf cd.
Een platina plaat zoals Acda & De Munnik's ‘Mezelf niet of nooit geweest’ streeft
Van Roozendaal niet na. ‘Ik schrijf geen hits. Bovendien ben ik veertig en mensen
van mijn leeftijd kopen geen singles. Dat doen meisjes van twaalf en voor hen ben
ik een enge oom. Die kopen mijn cd's nooit.’ Passiezanger Van Roozendaal kiest
zijn publiek als een kritische ouwe vrijster. ‘Wat is de oplage van Passionate eigenlijk,
zesduizend? Minder? Mooi, hoe minder hoe beter.’

Volgend jaar verschijnt een boek met de liedteksten van Maarten van Roozendaal.
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Engelbert van Utrecht
Het Nest
Routineus daalde Merijn de trap van het doolhof achter de dansvloer af. Hij liep
verder door het schijnsel van langzaam uitdovende en weer oplichtende lampen,
blauw in de gang, rood en groen in de cabines. De lucht was dun van poppers en
muf van het zweet. Hij zag jongens elkaar ruw beminnen, of was het liefdevol
afmaken? Het deed hem allemaal niet zo veel meer. En toch, hoe dieper hij kwam
in deze wirwar, hoe veiliger hij zich voelde. De bas van boven was hier alleen nog
te horen als een stampende zoem. Telkens als na hem iemand de deur opende en
naar beneden kwam, kroop er rook van de dansvloer naar binnen en drongen de
hoge tonen door, snerpend en opgefokt. Merijn kreeg af en toe een signaal uit een
cabine, maar hij reageerde niet.
Hij vond een kamertje en ging zijlings op het houten bed liggen, met zijn rug naar
de muur. Die voelde koud aan, en er liepen stroompjes condens langs. Het lijkt
godverdomme wel een kerker, dacht hij. Hij vroeg zich af wat hij hier te zoeken had
en stelde zich voor hoe het zou zijn zonder Het Nest, als een reusachtige hand de
vloeren wegtrok en alles in één klap zou blootleggen. Merijn kende maar één jongen
die gewoon door zou gaan met wat hij deed. Toen Merijn hem voor het eerst zag,
stelde hij zich voor als Pascal en zei meteen zonder aanstellerij: ‘Ik zal me over je
ontfermen.’
Merijn kreeg het benauwd bij de gedachte dat Pascal er vanavond zou kunnen
zijn. Hij had hem nog niet tussen de voorbijschuivende figuren herkend, maar dat
zei niets. Niemand hier leek op wie hij was. Pascal herkende je pas op het laatst,
als hij voor je stond. Als het te laat is, schoot het door Merijn heen.
Pascal had vertrouwen gewekt, hij had de oogopslag van een engel en het verstilde
van een standbeeld. Maar hij was onberekenbaar, zoals die schnabbelaars op de
Dam: je weet dát ze plotseling bewegen als je ze een knaak toegooit, maar nooit
hoe.
Hun ontmoeting had niet kunnen uitblijven. Alles mag, als de ander het maar leuk
vindt, was immers het devies. Merijn kreeg het bezoek dat hij verdiende, en dat was
Pascal, de avant-gardist van het genot. Pascal met zijn attributen, zijn rinkelende
meisjesrugzak. Dat was precies een week geleden.
Nadat Pascal zich had voorgesteld en gezegd dat hij zich over hem zou ontfermen,
haalde hij een zwarte transformator uit zijn tas. Er staken twee draden uit, met
zorgvuldig verchroomde staafjes aan de uiteindes. Zodra alles was ingesteld en
aangesloten, voelde Merijn dat Pascal het zou laten zien: het ravijn dat
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door zijn leven liep en nooit van zijn zijde week. Pascal legde de pinnen op zijn huid.
Eerst had het voltage als honderden haarfijne naaldjes zijn huid doorboord, niet
meer dan een aangename prikkeling. Met een draai aan de knop verhoogde Pascal
het af en toe. Het kon nooit echt veel zijn, maar met de plekken waarnaar Pascal
zijn voelsprieten verplaatste, ging het gevoel mee naar een ander niveau. Zijn tepels,
zijn nek, zijn lippen en zijn tong. Later de allergevoeligste delen, totdat zijn benige
vingers langzaam pianospeelden in de lucht. Een bitterzuur genot. Pascal keek naar
hem en bediende het apparaat onbewogen.
Vlak voordat Merijn dacht dat het over was, zei Pascal: ‘Je vroegste herinnering.
En geen gelul.’ Pascal had een van de pinnen ruw en diep in zijn navel gezet en
draaide in een keer het voltage op max. Er waren zachte klikjes te horen en Merijn
voelde het schokken in zijn binnenste.
Het is overal stil. Ewoud in het bleke tegenlicht van de ochtend. Boven aan de trap
wacht hij, en kijkt me aan, ijskoud. ‘De atoombom is gevallen,’ zegt hij. ‘En iedereen
is dood.’ Het is overal stil, niet alleen binnen, overal. Hij heeft gelijk, alleen wij tweeën
zijn over.
Hierna had Merijn de hele week een flauwe pijn onder zijn navel gehouden. Het
beeld van zijn broer rende met veel kabaal door zijn hoofd, zijn geheugen was in
opstand gekomen. Merijn merkte dat hij geen zin had aan vroeger te denken; hij
voelde zich er slecht door en dat was wel het laatste wat hij wilde. Toch, of misschien
wel juist daarom - hij wist het niet meer - was hij naar Het Nest gegaan.
Merijn sloot zijn ogen, legde zijn hand op zijn buik en wachtte.
De stad, of wat dat ooit moest worden, was verdeeld in wijken met namen van
scheepstypen, die weer onderverdeeld waren in buurten met nummers. Gondel
tien-drieëntwintig, hun huis, was één van de vijf villa's die verspreid door de buurt
stonden. De indeling van hun buurt was een stedenbouwkundig experiment. Mensen
van allerlei komaf door elkaar heen laten wonen, met instandhouding van de
verschillen. Zoiets moest het geweest zijn. Overal werd nog gebouwd, de straten
lagen vol zand en stenen, de oudste boom stond er misschien twee jaar.
Lange muren rijtjeshuizen scheidden de villa's van elkaar. De meeste gezinnen
die in de rijtjes woonden kwamen uit Amsterdam, zo uit de Pijp de polder in gelokt.
Een huis met een tuin! ‘Tuig, allemaal,’ had Merijn zijn oma vaak horen zeggen.
In huis heerste zij over Merijn en Ewoud. Ze voedde hen op zonder plezier of
weerzin en met een zorg die even toegewijd als gevoelloos was. Over hun oma
heerste kanker, een woekeraar die dagelijks een groter voorschot nam op de
overwinning die toch wel de zijne zou worden. Ze had dan ook een uitgemergeld
gezicht en dun, uit elkaar staand krulhaar dat in wanhoop bruin was geverfd. De
chemotherapie had alle kracht uit haar handen gespoeld. Waar nodig, verving ze
die met twee oranje waterpomptangen, die braaf haar opdrachten uitvoerden. Ze
draaiden onverbiddelijk deuren op slot en haalden luid tikkend de pannen van het
gasfornuis. Merijn schaamde zich voor haar en durfde geen klasgenootjes mee naar
huis te nemen. Ewoud had geen vriendjes, dus in huis waren ze altijd met z'n drieën.
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Merijn en Ewoud haatten hun oma, omdat ze zo streng was, ze haatten haar in
plaats van hun ouders die er nooit waren. Ze haatten haar uit verveling. Een keer,
tijdens haar middagdutje slopen Ewoud en Merijn naar binnen, Ewoud als oudste
voorop. De tangen waakten naast het bed. Ze sliep, met haar ogen open, wit en
blind, maar nog steeds alsof zij alles in de gaten hielden. Ook haar mond hing een
beetje open, en ze snurkte zachtjes. Ewoud liep op zijn tenen naar haar toe en
bewoog behoedzaam zijn vlakke hand twee keer in cirkels over haar gezicht,
bezwerend. Niks. Zo goed als dood.
Merijn vond het vreselijk wat Ewoud toen deed: hij bracht zijn gezicht vlak bij het
hare, hun neuzen raakten elkaar nog net niet. Hij opende wijd zijn mond en liet
moordlustig zijn tanden zien. Daarna trok hij een rimpel boven zijn neus en gromde
zachtjes tegen het gesnurk in. Heel vals en ondraaglijk lang.
‘Nu jij,’ fluisterde hij zodra hij klaar was.
Merijn durfde het niet, hij was bang dat ze toch wakker zou worden. Ja, hij wist
het zeker, ze zou wakker worden. Hij voelde de geribbelde bek van de tang al,
ijskoud, hard en voor altijd.
‘Kom op, Merijn. Jij moet ook.’
Merijn kneep zijn ogen dicht en boog zich over het oude vrouwengezicht. Hij rook
dat haar adem naar gal stonk en moest bijna huilen. Ook hij gromde tenslotte, maar
heel eventjes, en angstig. Toen hij ophield en opzij keek, merkte hij dat Ewoud al
verdwenen was. Zijn broer was teleurgesteld.
Merijn ging op zijn rug liggen en wilde deze gedachte verdringen. Hij dacht aan hun
domein, de tuin die helemaal om het huis heen lag en grensde aan een speelveldje.
Ewoud was een beetje bang geweest voor de kinderen uit de buurt die daar speelden,
maar toch wilde hij ze graag leren kennen, hij verveelde zich met Merijn. Op een
gegeven moment had hij al zijn moed verzameld en was naar het hek gelopen.
Zodra de kinderen er overheen waren geklommen, verdween hun
terughoudendheid. Ze speelden tikkertje, maar steeds ruwer en volgens onduidelijke
regels. Merijn zag zijn broer wild lachen en steeds weer ontsnappen. Ze renden
met veel geschreeuw om het huis heen.
Ewoud stond plotseling stil en wees trots naar zijn naam op de steen die bij de
voordeur was ingemetseld. ‘Kijk,’ zei hij. ‘Op 14 juni 1975 legden Ewoud en Merijn
van den Eeckhout hier de eerste steen.’ Een van de kinderen liep op Ewoud af, ging
dicht op hem staan en zei dreigend dat dat zeker zijn grafsteen was. Ewoud kromp
zonder weerwoord ineen en keek naar zijn kaplaarsjes.
Zijn toenaderingspoging was uitgelopen op een fiasco. De kinderen kwamen
vervolgens ook als zij er geen zin in hadden. Het ijzerdraad van het hekje was al
helemaal slap gaan hangen. Ze waren hun tuin kwijt, maar de echte vernedering,
die moest nog komen.
Meestal klommen de kinderen rond vijf uur weer over het hek en gingen naar
huis. Ewoud en Merijn aten pas laat, om een uur of acht. Verschil moest er zijn.
Op een avond, na zo'n middag vol ongewild bezoek, zaten ze stilletjes aan tafel
en keken hoe de tangen het eten opdienden. Plotseling hoorden ze vlak achter zich
een enorme dreun tegen de ramen. Het bleef daar niet bij, er kwam er nog een, en
nog een. Het was dubbel glas, maar de ruiten trilden verontrustend hard. Soms hield
het even op, om even later aan een andere kant van het huis weer door te gaan. In
de stiltes was opgewonden gelach te horen. Vlak voordat Merijn en Ewoud naar
bed gingen, stopte het helemaal. De volgende
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ochtend werd het nauwelijks licht in huis. Alle ramen beneden waren dichtgegooid
met vettige, blauwe klei. Merijn begreep niet waarom die kinderen, die overdag toch
in hun tuin mochten spelen, zich 's avonds zo gedroegen. Ewoud haalde zijn
schouders op en zei: ‘Gewoon, omdat ze dat leuk vinden. Kijk, wilde dieren vechten,
maar elkaar echt verscheuren doen ze nooit. Al helemaal niet zonder reden. Mensen
zijn anders, die verscheuren elkaar gewoon omdat ze dat leuk vinden.’
Oma bleef vaker en steeds langer in het ziekenhuis. Steeds minder vaak speelden
ze in de tuin en Ewoud werd met de dag stiller. Merijn bleef altijd bij hem, ook al
leek het of dat Ewoud weinig uitmaakte. Uit school gingen ze direct naar een of
ander winkelcentrum, waar aan de lopende band winkels werden geopend. Dan
speelde er een zogenaamd vrolijk bandje en soms was er snoep. Iemand knipte
een lint door en er waren fotografen en ballonnen. Maar het hielp allemaal niet, de
winkelstraten liepen dood in het niks. Als ze op de rand gingen staan, brokkelden
de klinkers af, zo het niemandsland in.
De wijken, de winkelstraten, alles was kunstmatig en gevormd naar dezelfde,
hardhandige idealen. Ewoud zocht afgelegen plekken op. Op de basaltpier bij de
jachthaven, omgeven door water, werd duidelijk dat ze in feite op een eiland
woonden. Een barre ruimte die geen vrijheid bood.
Alleen de natuur begon langzaam iets aan oorspronkelijkheid te winnen. De velden
stonden vol onkruid en in de sloten trokken roofkarpers eendenkuikens aan hun
pootjes omlaag. De rest zwom gewoon door. Kijk dan, ik leef nog. Een keer, in de
rietlanden zei Merijn dat hij die rietsigaren zo mooi vond, hoe ze bewogen in de
wind. ‘Kijk dan maar goed,’ antwoordde Ewoud, ‘want straks is alles weg.’ Urenlang
zaten ze onder aan de dijk, aan het water. Merijn durfde niets meer tegen Ewoud
te zeggen. Op het laatst, toen ze over de brug naar huis liepen, zei Ewoud dat hij
die middag alleen wilde spelen.
Thuis pakte hij zijn fiets. Hij kwam nooit meer terug.
Voordat Merijn het goed en wel doorhad, zat Pascal al naast hem op het bed. Hij
had zijn haar geblondeerd.
‘Ik heb wat voor je meegebracht,’ zei hij. Hij klonk ernstig, maar lachte. Uit zijn
tas kwam dit keer een zak van soepel rubber met een wit sluitkoord. Mooi afgewerkt,
meer iets voor een goochelact.
‘Vertrouw me maar,’ was de enige instructie die Merijn kreeg en Pascal trok direct
de rubber zak over zijn hoofd. Zodra die werd aangesnoerd, voelde Merijn hoe het
rubber zich als een agressief weekdier aan zijn gezicht vastzoog. Al snel werd het
ondraaglijk. Merijn wilde de zak van zijn kop trekken. Juist toen gebeurde het. Het
kwam van ver, lang en uitgerekt. Merijn probeerde te schreeuwen, maar hoe harder
hij schreeuwde, hoe hoger hij uit de kelder opsteeg, boven de straten, boven de
stad uit. Het werd rustig en hij kon plotseling alles zien, alles horen, of hij wilde of
niet. Merijn keek in de afgrond die hij altijd had vermeden, en zag de plek waar zijn
broer begraven lag.
Ewoud had zich in de bouw tussen bekistingen verstopt en daar de cementwagens
afgewacht. Toen hij ze aan hoorde komen, trok hij zijn knieën tegen zijn borst en
bleef stijf liggen. Nog in het donker van de ochtend werd het fundament gestort.
Een dikke laag beton met een broze plek. Merijn hoorde wat Ewoud zei, hij hoorde
hem zeggen dat hij zichzelf in één keer had verscheurd.
‘En jij, Merijn,’ besloot hij zonder enig spoor van verachting, ‘jij verscheurt je iedere
dag, beetje bij beetje.’
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Arjan Witte
Op de snelweg van het vlees
(voor een in de tuin gevonden kikkerskelet)
Dagsluiting/ vertrekpunt
Aan een rouwrand genageld glijdt de dag opzij
meubels zweten
zwarte dauw over het tapijt
het heelal is verrezen,
knipoogt de dag weg
een lentevogel kwijlt de zomer
de tafel heeft al geen schaduw meer
maar een heel dun laagje licht,
er is gisteren nog gestoft
de nacht valt op
hoor de waterkoppen kwaken
ik vertel het je maar, kikkerskelet, want je hoort het niet,
En mij natuurlijk niet
ik spreek tot mijn eigen schedel;
de dagen zijn afgelegd

Vroege herinnering
Voordat er verhalen waren, een hand de mijne vasthield,
Viel ik door mijn bottenstelsel naar beneden
Een lange val langs schedels en tenslotte schelpen
De doden droegen geen namen meer
en gebeente was alleen kalksteen,
een schil om de planeet heen gegroeid
Door adem neergelegd, door spieren meegevoerd bottenstelsel
Wervelend in het voetspoor me dicht op de hielen,
Verstenend kraakbeenstelsel, in het begin zo zacht
haalde me toen in
Langzaam maar zeker
Mama...!
Ze is een skelet
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Oprit/ schemer
Iedereen die leeft vormt een teken: een ster
Met handen en voeten tenslotte een stempel, een vlek
toekomst is een paniekreactie
om je van momenten te ontdoen
tot in het uiterste; tot aan uittredingen toe
iedereen die valt, strekt zich uit; geeft een teken;
prevelt een taal, is een tunnel
en verdwijnt in zichzelf, kleiner en kouder
vlekken verdwijnen

Sterrenwacht
kleine kikker, wandelende vis, vliegend mens,
ook ik was vis en mijn bloed vloeibaar gesteente
gas stolde tot gesternte
gesternte tot straling
ik sprong naar het licht en ben nog steeds aan het vallen

Epiloog/ afrit/ ochtend
O, lauwerrijke tuin, in u zijn alle dingen
Alle dieren, groot en klein
mieren zijn reuzen in dit bos
En ze bouwen een dam van chips
kevers graven een kadaver
een graf van hout en aarde
en een slak, steeds sneller, slijmt en glimt, slijk rimpelt en wordt hard
het is de vaart van vogels, volken, vonken
en in wolken laat licht zich schatten
schatert soms een dag of twee
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Khalid Boudou
De lokroep van de zee
Ze wacht af. Vanuit de heuvels dalen de kinderen al fluitend en roffelend op hun
buik naar het strand, terwijl ze hun broek - twee maten te groot - aan de taille
vasthouden door beide wijsvingers tussen de riemgaatjes te stoppen en op te
trekken. Onder hen bevindt zich een neefje; hij heeft dezelfde ogen als mijn spiegel.
Onze tent staat recht, de touwen zijn vastgemaakt aan bamboestokken die in het
zand gestoken zijn. Gamba's en glimmende sardientjes liggen in een emmer te
wachten op smeulende kolen in een kleien bak. Voor de groepjes kinderen die ons
regelmatig opzoeken hebben we snoep. Maar zoet gehouden worden is wel het
laatste wat zij wensen.
Wat ze wel willen, dat weten we ook niet echt. In elk geval geen snoep. Snoep is
uit de mode, nog van voor de schotelantenne waarmee de zoete señorita haar
intrede maakte in het kuise, dorre dorp. Ze kondigde onder andere films van RTL+
aan met daarin vadsige Duitsers met brede bakkebaarden, die hun hoofden in
poezelige Heidies staken, terwijl zij al smullend van de inwendige schrobbeurt in
een veld vol madelieven neusden.
De armen krijgen altijd de restjes, ook van porno.
Wat willen ze dan?
‘Hebben jullie wat geld voor de reis?’ De kinderen klinken ernstig. Angst ligt niet
voor het oprapen, zelfs niet voor deze kinderen. De landstreek verruwt de mens.
Ze steekt hem met hitte, ongedierte, puntige keien en cactussen.
Bij het stijgende gezoem van de cicaden staren de kinderen over de kalme zee.
Ze weten dondersgoed dat zij een vraatzuchtige is, gehuld in een doorzichtige,
kobaltblauwe jurk. Alleen de dwazen vragen haar ten dans. De zee nodigt je uit tot
haar midden, slaat een koude arm om je heen, geeft je een natte doodskus en
dumpt zonder pardon je lichaam op de stranden van Algeciras of Punta Paloma.
De burgemeesters van de Spaanse kuststeden wachten de aangespoelde lijken op
en bij het begraven ervan klagen ze steen en been: ‘Zee, houdt op! Onze grond is
vol!Vol=vol!’
Soms kent de zee genade, houdt ze zich rustig. Ze is dan barmhartiger dan de
meeste mensensmokkelaars die de jonge gelukszoekers verleiden met pakketten,
daarin een dubbele bodem.
1. Spotgoedkope enkele reis naar Paloma in rubberen bootje over zoet water!
2. Enkele reis in vissersboot inclusief hotelbon en bij aankomst Frans ontbijt!
3. Reis naar Bolonia inclusief gids, een grote cola, treintaxirit, stadskaart van
Amsterdam en verblijfsvergunning!
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Wanneer de bootjes opgemerkt worden door de radar van de kustwacht zetten de
smokkelaars dikwijls de passagiers overboord en maken snel rechtsomkeert.
De jonge Noord-Marokkanen hebben geluk, ze zijn met de voeten in het water
van de Middellandse Zee groot geworden, kunnen goed zwemmen, houden het
kopje boven totdat de kustwacht arriveert. De zwarte Afrikanen daarentegen, die in
steeds grotere getale richting het noorden trekken, kennen de zee net zo goed als
zij Gerrit Komrij kennen; zij verdrinken in dit soort situaties daarom maar al te vaak.
Onrustig bewegen de kinderen zich over het zand en bekijken zeer geïnteresseerd
onze bonte Scapino-shorts en onze bleke huiden waar de zon nog hard aan werkt.
‘Vuile mazzelaars met jullie melkmuiltjes uit de hangmat. Verwijt ons niet dat wij
werk en het geluk elders zoeken. We hebben wel wat om tevreden in een zak te
stoppen, maar wat is wat als al het alles zo vaak voor je dikke neus staat? Hier
staan jullie dan. Dat jullie daar ver boven de goudkust de vluchtelingen criminaliseren
terwijl ze brandstof voor de economie zijn, is een schande. Jullie zijn het die ons
verleiden naar de zee, naar de tomaten, bloembollen en de asperges. De Spaanse
tuinbouw bijvoorbeeld moet het hebben van de goedkope Afrikaanse vingers. Wij
moeten daar zijn, maar mogen er niet zijn. Het land dat nota bene tot voor kort zelf
arbeiders exporteerde houdt er in navolging van de grote immigratielanden een
repressief immigratiebeleid op na waardoor velen die de overkant halen er in de
illegaliteit verdwijnen. En zo groeien met de dag de inhalige handen van de
smokkelaars en weten zij daarmee steeds meer jongeren richting zee te sleuren.’
Ik steek een verhaal af dat ontmoedigend moet werken: ‘Pas op, jongens! Aan
die kant van het water rijden de treinen niet op tijd. De politiek is er verworden tot
een ordinair circus. En een literair wijnprogramma dat Zeeman met Boeken heet
wordt er zomaar uitgezonden.’
Echt indruk maakt het allemaal niet. De kleinste van de Rif-Daltons neemt het
woord: ‘Binnenkort vertrekt er weer een boot en dan zullen wij gaan. Ja, wij zijn
vijftien en wij gaan, wij zúllen gaan! Als de muezzin op het laatst van de dag
allahoe-akbaart, wensen wij elkaar salaam en dikke mazzel. Wij schenken moed in
onze levers en stappen in; wij gaan voor de Nationale Nederlanden, wat er ook
gebeurt. We vragen van jullie geen snoep, medelijden of begrip, enkel wat geld.
Geld is stront, zeggen ze, maar stront maakt de grond onder je voeten toevallig wel
vruchtbaar.’
Al het geld dat wij bij ons hebben geven we weg: driehonderd dirham en een
beetje.
Terwijl de kinderen het geld tellen, berekenen ze hardop hun kansen: ‘Drieëndertig
komma drieëndertig procent kans om in de fuik van de Guardia Civil te drijven;
drieëndertig komma drieëndertig procent kans om te verdrinken; en drieëndertig
komma drieëndertig procent kans om het strand te halen en verder wel zien wat er
te halen valt.’
Een alternatief is er niet. God is te groot om zomaar op een maandagmiddag voor
de goede hoop te vinden. De wereld globaliseert, is een dorp. In een dorp kent
iedereen elkaar en wenst daarom niemand uitgemaakt te worden voor armoedzaaier,
dorpsgek of verliezer. Ze komen naar het water en het water stroomt altijd naar de
zee.
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C.B. Vaandrager
Presentatie C.B. Vaandragerspecial van Passionate en herdruk De reus
van Rotterdam/ De hef door De Bezige Bij, 13 maart 2002 in Hotel New
York, Rotterdam.
Fotografie Frank Hanswijk

presentator Wilfried de Jong (l) en John Buijsman

v.l.n.r. Isis Vaandrager, Hetty Smink en Marianne Groen

Passionate. Jaargang 9

Mustafa Stitou

Jan Oudenaarden
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Suzanne Holzer (r) van De Bezige Bij overhandigt het eerste exemplaar van C.B. Vaandragers
De reus van Rotterdam/ De hef aan Isis Vaandrager.

v.l.n.r. Hans Citroen met de C.B. Vaandragerspecial, Hansje de Reuver en Frans Vogel

Dirk van Weelden
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foto-expositie over Vaandrager door Hansje de Reuver
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Write now!
Prijsuitreiking van de derde editie van Write Now! Rotterdam,
schrijfwedstrijd voor jongeren door Passionate en de SKVR
schrijversschool, 20 maart 2002 in het RO Theater te Rotterdam.
Fotografie Frank Hanswijk

eerste prijs winnaar Miquel Veldkamp (l) en juryvoorzitter Ernest van der Kwast

tweede prijs winnaar Dedan-Jah Jonker
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v.l.n.r. Miquel Veldkamp, presentator Jeroen Rozendaal, Dedan-Jah Jonker (tweede prijs),
Raoul de Jong (vierde prijs) en Evy Gabriëls (aanmoedigingsprijs)

Yusef el Halal vertelt over zijn belevenissen sinds het winnen van Write Now! Rotterdam in
2001

Jeroen Rozendaal interviewt Tom Harmsen (l), redacteur bij uitgeverij Ambo/Anthos
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gastoptreden van dichter Daniël Dee

presentator Jeroen Rozendaal
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Foto Frank Hanswijk

Dit voorjaar vond de derde editie plaats van Write Now! Rotterdam, de jaarlijkse
schrijfwedstrijd voor jongeren uit de regio Rotterdam. Write Now! Rotterdam wordt
georganiseerd door Passionate en de SKVR Schrijversschool, met financiële
ondersteuning van de Rotterdamse Kunststichting. De jury heeft uit 49 inzendingen
de eerste prijs toegekend aan Miquel Veldkamp, met zijn verhaal ‘We gaan nog niet
naar huis’.
Miquel Veldkamp (1982) verhuisde op zijn zesde van Suriname naar Nederland.
Zonder inburgeringscursus belandde hij op elfjarige leeftijd op een gymnasium en
drie jaar later verhuisde hij naar België. Inmiddels woont hij, diploma behaald,
wederom in Nederland en volgt hij een opleiding autonome kunsten aan de Willem
de Kooning academie in Rotterdam. Vorig jaar werd hij derde bij de tweede editie
van Write Now! Rotterdam. Het was de eerste keer dat hij iets schreef met literaire
pretenties. Sindsdien heeft hij nog korte verhalen gepubliceerd in Passionate en in
de ‘Rotterdam 2001 Special’ van Renaissance.

Miquel Veldkamp
We gaan nog niet naar huis
[Om privacyredenen is dit tekstgedeelte niet zichtbaar.]
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Patricia Smith
vertaling: Erik Brus
De zoon van de begrafenisondernemer
Zijn vader werkt met zijn mond
vertrokken in een wonder,
een rechte lijn die niet verandert
zelfs niet bij het bouwen van gezichten.
Soms brengt Ricky zijn huiswerk mee
en zit in een hoek van de rommelige kamer
die altijd te koud is geweest.
Hij luistert meer dan dat hij toekijkt
naar het grommen als zijn vader trekt aan
een hardnekkige driehoek vlees,
het militaire dreunen van zijn naaiwerk,
het zuchten wanneer hij stuit op
een puzzel met te veel stukjes.
Nooit heeft zijn vader
een woord gezegd,
een andere noodzaak gevoeld
dan van zijn handwerk
op het bevlekte oppervlak.
Benieuwd of hij ooit zou sterven,
klom Ricky eens de tafel op
en dwong zichzelf om, ogen dicht,
stokstijf te liggen. Hij was net zo lang
als Edmund Rodriguez, de jongen die
vorige week in Carlson Park was neergestoken.
Toen hij zijn ogen opende,
stond zijn vader daar,
zijn mond een volmaakte gruwelijke O,
starend naar zijn zoon, zijn eigen handen,
deze keer,
deze ene keer,
niet wetend waar te beginnen.

The undertaker's son
His father works with his mouth
set in a miracle,
a straight line that stays that way
even through the building of faces.
Sometimes Ricky brings his homework down
and sits in a corner of the cluttered room
that's always been too cold.
He listens more than he watches
to the grunts as his father tugs
at a stubborn triangle of flesh,
the military hum of his stitching,
the sighs when he is confronted
by a puzzle with too many pieces.
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Never has his father
spoken a word,
seen a need for sentences
other than the one
laid on the soiled surface
for handiwork.
Wondering if he would ever die,
Ricky once climbed up on the table
and forced himself to stay, eyes closed,
stiff as he could. He was as tall
as Edmund Rodriguez, the kid
knifed in Carlson Park last week.
When he opened his eyes,
his father was standing there,
his mouth a perfect horrible O,
staring at his son, his own hands,
for once,
just once,
not knowing where to start.

Cryptisch commentaar
Uit een interview met een bendelid uit L.A., 1992
Als we niet schieten
op iemand,
kan niemand
ons zien.

CRIPtic comment
From an interview with an L.A. gang member, 1992
If we are not shooting
at someone,
then no one
can see us.
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De man die morgen stierf
Je hebt jarenlang geen woord gesproken.
Je mond trilt alsof een rusteloze gedachte zich
naar buiten vechten wil, maar het enige gevolg
is dat je lippen samentrekken.
Dat is wat de forenzen 's ochtends zien het vertrekken van je lippen.
Je hebt formulieren ingevuld.
Allerlei stemmen strijden om ruimte
binnen je hoofd. Je gaat liggen op iets kouds.
Je hebt gesmeekt
om een plek om te slapen.
Een man die jou aantreft
in zijn voortuin
probeert je vingers open te wrikken.
Je recht je schouders.
Hij vindt niets in de zweterige palm.
Je mond trilt.
Je hebt voedsel gemaakt.
‘Marvin’ staat gekrabbeld op de rug
van je hand in groene inkt.
Het dient om je te helpen herinneren.
Het zal niet bij de dingen horen die je verloor.
Je had kinderen. Vier jongens, met vuur
in hun bewegingen.
Er zitten gebeden in de tassen die je draagt.
Er banen zich geen wegen door je haar.
Iemand genaamd Marvin
beweegt over de rug van je hand.
Je kunt je je vader niet herinneren. Zijn gezicht.
Alleen jij weet dat het eigenlijk God was
die je zag leuren met lichaamsolie en X caps
op Blue Hill. Alleen jij weet dat je beenderen
kunt horen, vooruit tikkend als de tijd.
Alleen jij weet dat het trillen
in je mond eigenlijk een lied is.
De woorden ontglippen je. Je wordt geëxcuseerd.

The man who died tomorrow
You haven't spoken a word for years.
Your mouth twitches as if some restless thought
is struggling to get out, but all that happens
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is your lips get twisted.
That's what the morning commuters see your twisted lips.
You have filled out forms.
All manner of voices vie for space
inside your head. You lie down on something cold.
You have begged
for room to sleep.
A man who encounters you
on his front lawn
works hard to pry your fingers open.
You square your shoulders.
He finds nothing inside the sweaty palm.
Your mouth twitches.
You have created food.
‘Marvin’ is scrawled on the back
of your hand in green ink.
It is there to help you remember.
It will not be among the things you have lost.
You had children. Four boys, with fire
in their moving.
There are prayers in the bags you carry.
There are no pathways through your hair.
Someone named Marvin
rides the back of your hand.
You cannot remember your father. His face.
Only you know that it was really God
you saw peddling body oils and X caps
on Blue Hill. Ohly you know that bones
can be heard, ticking forward like time.
Only you know that the twitching
inside your mouth is actually a song.
The lyrics escape you. You are excused.

Patricia Smith neemt op 19 juni deel aan de Poetry Slam tijdens Poetry International
in de Rotterdamse Schouwburg. Meer info over het festival: www.poetry.nl
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Chris Roos
Koopzondag
Korte lijnbaan. Ruim baan, mensenbaan!
‘Mac’-middag voor de kinderen. Klein gespuis, groots geduw, eindeloos getrek,
blatende melkkoppen met grote bek, bedelend in de rij voor kleine Mac. Kindjeslijder
voert ze aan, lul zonder lol, zonder geldgebrek.
Ik sleep me door over kakbetegelde koopsnelwegen, langs puistpuilende zuilen
die gillen om mijn aandacht. Nu! Hier! Gelijk! Niet aarzelen! Niet neuzelen! Blijf
staan! Koop! Nu! Voor het te laat is!
Het is te laat, veel te laat. Te lang gewacht. Komt door die bruine. Een moment
voor haar, niet voor de affiches, niet voor de etalages. Moment alleen voor haar,
die dikke dame, die kroeskop met zwarte ogen en gouden tanden in haar bek. Ik
kijk, zij kijkt, wij kijken. In een flits wie we zijn, wat we zijn, waar we naar toe gaan.
Te kort om vast te houden, te lang om los te laten. Daar gaat ze. Kijk, ze gaat zonder
te kijken een winkel in, een zwarte vlek tussen wit, geel en bruine ruis, een koopzee.
Ik word een beetje ziek, een beetje duizelig, een beetje onrustig.
Een zwervershand is gauw gevuld, met lucht en drie keer niks. Tering voor ze
allemaal! Hoop dat ik nooit word als zij. Ik strek mijn nek uit boven al die koppen.
Lucht is noodzaak, lucht is leven. Money in de pocket, ik kan wel janken van
blijdschap. Vandaag zal ik nog geen zwerver zijn.
Nu langs Bram Ladage, bram patat, bramhartigheid voor de vetverbrandende
klerenkoper, boekensnuffelaar, spekkoper, onrustzaaier, Inca-indiaan,
stadswaggelaar, zuiplap, junk, scooterscorer. Alleen de ellebogen tellen. In de zij,
in de rug. Jank maar, zeik maar, schop maar. Ik heb mijn zak met goudgele jongens
in een bed van geelgeile smurrie. Ruik maar, snuif maar, laat het kwijl maar uit je
bek stromen. Vlieg maar samen met de duiven naar de hel en terug. Ben ik al
geweest, gezuiverd en gemazeld van onschuld en schaamte.
Op de bank, een harde bank, is het goed vreten - drie planken die mijn vette reet
vasthouden. ‘Mac’-kinderen gillen, krijsen, janken om een ijsje. Slappe melksofte
bacteriepap, bereid door een chagrijnig stuk vreten. Haat, haat, haat! Zijn harige
vingers glijden langs de ijsmachine, openen de ijskraan; ijskoud vult hij slappe bekers
met haat, haat, haat. Zij zijn de schuld, de hele
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godsliederlijke ijsslurpende massa is de schuld van zijn leed. Van vroeg tot laat
achter een ijsmachine! Dat ze ijskoude kolieken krijgen! Dat ze omgedraaide magen
krijgen, nokkie nokkie gevuld met soft lubberende bacteriebagger!
De zak is leeg, de koek is op. Brandend maagzuur en een stap dichter bij kanker.
De wereld is vol, veel te vol, hier in Rotterdam. Kijk om je heen. Alle ‘Mac’-kinderen
de wereld uit, dat zou mooi opruimen.
Bram Ladage is een God. Alleen het geloof in Bram, Brahman, heerser der
volgesjopte vetzucht, alleen hij kan ons lijden draaglijk maken. Alleen door hem
houden we het nog vol te sjokken langs de koopgoot, de Bijenkorf, Hilfinger,
middelvinger in je vette kont, luisterend naar je piep, je piep, piep, piep. Of je
dingele-dingele-dong. Ja met mij. Hoi, hoi. Zie je. Zo zie je me en zo tot later.
Groetjes. Doei. Dag. Donder in mekaar met je lulijzer aan je oor, voor de bijenkorf,
achter de V&D, op de markt, terwijl ze naar je schreeuwen! Koopje hier, koopje
daar, voorwaar niet te weinig, voor hier veel te veel.
Nojomh joknga hai. Tjak moi klaar. Versta geen reet maar zeg maar niks. Je mot je
kankertyfusmuil houen! Laat maar lullen, ze zijn niet wijzer. Sterf toch gewoon ter
plekke!
Al vretend, bellend, kopend, luisterend naar hier, naar daar, naar everywaar. Je
kunt wel mee, echt wel mee, mee met de rest. Geen probleem. Trap onder je ballen,
een veeg over de poes en hop! we zijn weer in de running. Op naar de geldautomaat,
die schijt geeltjes als een oliemagnaat. Money in de pocket, ik ben nog steeds geen
zwerver. God nee zeg! Stel je voor, denk je in, beeld je uit. We jagen ons er wel
doorheen. Godgeklaagd en afgezaagd, maar we komen er wel. Hier effe naar binnen
- kopen, kopen, kopen. Mijn vetpeil zakt, mijn hartkleppen ratelen, mijn hersens
druipen uit mijn neus op de pinmachine.
Gauw naar de auto. Gauw paar huis. Mijn ‘Mac’-kinderen hebben nog niks te
vreten gehad, mijn wijf jankt om aandacht en mijn rottweiler blaft om een nieuwe
baby in zijn voerbak. Soms is het allemaal net even iets te hectisch, als u begrijpt
wat ik bedoel.
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Samir el Gamal
De stoep is weer nat
De dichter en de smartlap
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Toen hij het podium betrad reageerde het publiek in de Burgerzaal van het
Rotterdamse stadhuis nog wat lacherig. Wat wil je, de zaal zat vol heuse dichters
en vertegenwoordigers van de ‘tweede cirkel’, allemaal mensen die van de poëzie
van deze dichters leefden: uitgevers, recensenten, organisatoren van
poëzie-festiviteiten. Beroemd om hun vermogen net een mode achter te lopen,
hadden ze nog maar pas geleerd dat de smartlap camp zou zijn. En toen begon
Jacques Herb te zingen. Zonder enige terughoudendheid, wars van ironie,
schreeuwde hij de tekst van Tom Lanoye de Burgerzaal in. Zijn ene vuist gebald,
de andere arm hing onhandig in een mitella: Ik ben je man / Ik ben je hond / Ik ben
je nacht. Ik ben je zon / En zonder jou / Is het alsof / Het leven niet bestond: / Ik ben
je enig echte vriend / Waaraan heb ik dit verdiend? Er werd gegniffeld om die maffe
tekst van Tom Lanoye, die Jacques Brels ‘Ne me quitte pas’ in zelfvernedering
overtrof (Laisse-moi devenir / L'ombre ton ombre / L'ombre de ta main / L'ombre de
ton chien). Toch was zelfs de meest verstokte poëziecriticus in de zaal onder de
indruk van deze overweldigende voordracht. Het moet de aanwezige culturele elite
in één klap duidelijk zijn geweest. Het levenslied is meer dan camp alleen. Het is
wel degelijk tot ontroering in staat.
Het levenslied is in. En dan bedoel ik niet de ironische lolbroekenpendant zoals je
die tijdens bijvoorbeeld het Utrechtse Smartlappenfestival krijgt voorgeschoteld. Die
variant is in feite zelfs al op zijn retour, ten onder gegaan aan het eigen succes (de
cafés puilen uit met nét iets te fanatiek vrolijk volk, de oorspronkelijke festivalgangers
haken af) en het langverwachte einde van de camp-terreur.
Het levenslied staat opeens weer in de (halfserieuze) belangstelling van de
intelligentsia. Jacques Klöters presenteerde onlangs het boek Huilen is voor jou te
laat. De Universiteit van Utrecht riep een nieuwe leerstoel Nederlandse liedcultuur
in het leven, waarvan de muziekwetenschapper Louis Grijp tot bijzonder hoogleraar
werd benoemd. Op de dag dat hij in de Utrechtse Nicolaïkerk zijn aanvaardingsrede,
‘Van Hadewijch tot Hazes’, uitsprak opende Janita Monna van Poetry International
in de Rotterdamse Burgerzaal de derde Landelijke Gedichtendag. Thema van die
31e januari 2002: Het Levenslied. Poetry had tien dichters gevraagd een lied te
schrijven, die op muziek gezet en vertolkt zouden worden door bekende
levensliedzangers. Ook in de rest van het land waren die dag speciale
samenwerkingsverbanden tussen dichters en snikzangers actief. Is hier sprake van
een voorzichtige hereniging? Sinds de tweede wereldoorlog zijn de dichter en het
levenslied in ieder geval nog nooit zo close geweest.

Troubadours
In een artikel over levensliederen ontkom je niet aan het eeuwige gezanik over de
smartlap versus het levenslied. De zelfbenoemde levensliedprofessor Peter Blanker
is daar resoluut in: de smartlap gaat over het leed van een ander, terwijl het
levenslied meestal over de zanger zelf gaat. Blanker noemt de smartlap de
lachspiegelversie van het levenslied. ‘Daarin wordt elke emotie platgewalst. De
liedjes zitten vol holle beeldspraak, afgezaagd rijm en taalfouten.’ Volgens de
liedjesverzamelaar Vic van de Reijt hoeft er in een levenslied niet per se iemand
dood te gaan, in een smartlap wel. Flauwekul, dat kunstmatige onderscheid.
Zangeres en cabaretière Marijke Boon was er in haar show Een jurk met rozen het
duidelijkst in: ‘Mensen zeggen wel eens dat ik smartlappen zing. Dat is niet waar.
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Dat is denigrerend. Ik zing levensliederen. En dan nu mijn volgende liedje, getiteld
“Een smartlap”.’
De liaison tussen de dichter en het levenslied gaat terug tot de prilste uitingen in de
Nederlandse taal. Blanker draait het zelfs om: ‘Het lied is de basis van alles. Het is
de oorsprong van de moderne poëzie. Het zijn de middeleeuwse troubadours die
het lied uit zijn religieuze context hebben gehaald. Zij zongen over het leven in al
z'n facetten. Pas in de laatste eeuwen zijn teksten los van muziek op papier gezet.
Nog later hebben schrijvers het rijm en de vormvastheid op de helling gezet.’
Met een beetje fantasie kun je Hadewijch de eerste literaire smartlappenzangeres
noemen. Ze bezingt de tragische liefde in een makkelijk mee te zingen melodie,
geleend van de trouvères, dichters-componisten uit Arras in die tijd (eerste helft 13e
eeuw). Het is overigens niet aannemelijk dat de liefdesliederen van Hadewijch in
die tijd ook onder het volk een breed publiek hebben gevonden. Pas met de drukkunst
was een bredere verspreiding van liedteksten en -melodieën mogelijk. In de
zeventiende eeuw genoten schrijvers als Hooft, Cats, Vondel en Bredero een brede
bekendheid, ook doordat zij liedteksten schreven, die zij speciaal op toentertijd
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populaire volkse deuntjes zetten. Zoals de weinig renaissancistische wijsaanduiding
die Hooft voorschreef bij zijn beroemde lied ‘Galathea siet den dach comt aan’, op
de wijze van ‘Willen dan de koeytjens niet...’. Het klein-huiselijke leed, een belangrijk
thema van het levenslied, deed pas met de gedichten van Hendrik Tollens zijn
intrede in de poëzie. Het maakte Tollens tot de populairste dichter van begin
achttiende eeuw. Met zijn Snikken en grimlachjes was Piet Paaltjens in de 19e eeuw
vermoedelijk de eerste schrijver van dichterlijke smartlappen nieuwe stijl. In 1982
werden ze nog door Johnny Hoes op plaat uitgebracht.
Wel menigmaal zei de melkboer
Des morgens tot haar meid:
‘De stoep is weer nat.’ Och, hij wist niet
Dat er 's nachts op die stoep was geschreid.
Nu, dat hij en de meid het niet wisten,
Dat was minder; - maar dat zij
Er hoegenaamd niets van vermoedde,
Dat was wel hard voor mij.

Crypto-ironische bewondering
In de twintigste eeuw is de scheiding tussen dichters en liedjesmakers groter
geworden. Er waren in feite twee gescheiden stromingen ontstaan: een boekenmarkt
en een platenmarkt. Dankzij het enorme bereik van de radio vercommercialiseerde
het repertoire en groeiden zangers als Lou Bandy en Willy Derby uit tot vedetten.
Intellectuelen maakten zich vrolijk om zoveel vals sentiment. Al keken gewaardeerde
dichters als Elsschot in zijn kitscherige moeder-, Slauerhoff in zijn schreeuwerige
scheepvaart- en Marsman in zijn pathetische ‘doodsgedichten’ ook niet op een
traantje meer of minder. Zangers die wel de bekoring van de intellectuele klasse
genoten waren J.H. Speenhoff en Louis Davids. De Rotterdammer Speenhoff wordt
wel de grondlegger van het huidige Nederlandse levenslied genoemd. In een vaak
rauwe volkstaal bezong hij naast actualiteiten en Rotterdamse eigenaardigheden
ook de misère en humor van de gewone man. Of soldatenliedjes als ‘Afscheid van
een marinier’ en ‘De Rotterdamse schutterij’ (‘Daar komen de schutters...’).
Ook Louis Davids werd in zijn tijd door de culturele eltite gewaardeerd. Van Menno
ter Braak is bijvoorbeeld bekend dat hij een groot Davids-liefhebber was die graag
zijn optredens bezocht. Vooral de liedjes die (de later in WOII ‘foute’) Jacques van
Tol voor Davids schreef hebben de tand des tijds goed doorstaan: ‘De sweepstake’,
‘De olieman heeft een Fordje opgedaan’, ‘De voetbalmatch’ en ‘Naar de bollen’,
volgens Vic van de Reijt de eerste Nederlandse bluesplaat.
Marietje, zegt mama, zit toch niet in je neus te pulken
Het kind gaat aan het bulken en pa vermaant z'n vrouw:
Dat jij 't nou niet gracieus vindt, het is je eigen neus, kind,
Ze pulkt toch niet in die giechel van jou!

Na de tweede wereldoorlog regeerde smartlaptycoon Johnny Hoes decennia lang
over het Nederlandse levenslied. Met mensen als Johnny Jordaan, Tante Leen en
vooral de Zangeres Zonder Naam. Terwijl in Parijs het chanson in dezelfde
linkeroevercafés opleefde als waarin schrijvers en dichters hun werk schreven en
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bespraken, leek de poëzie definitief uit het Nederlandse levenslied verdwenen.
Jean-Paul Sartre en Boris Vian schreven liedjes voor Juliete Gréco, zangers als
Brel en Brassens namen stelling in politiek-culturele discussies. En in Nederland
ging het van Och was ik maar bij moeder thuis gebleven.... Goed, Cees Nooteboom
schreef eens een tekst voor zijn vrouw Liesbeth List en uit crypto-ironische
bewondering schreef Lucebert een tekst voor de Zangeres Zonder Naam: ‘De
Soldatenmoeder’. Het werd geen hit.
Een prooi der roden verliest zij alle zinnen
Soldatenmoeder was zij, nu een lichtekooi
Als Amerikaanse moest zij nu wel haten
Maar geeft zich toch aan de Vietcongsoldaten
O mensen, dit deden de roden uit Hanoi...

De Koningin van het Levenslied was al eerder als curiositeit door de intelligentsia
binnengehaald nadat Gerard Reve haar had uitgenodigd bij de uitreiking van de
P.C. Hooftprijs, omdat haar liedjes hem zoveel troost boden. Maar zoals altijd bij
Reve weet je niet waar de oprechte bewondering ophoudt en de ironie begint. Voor
mensen die niet durven te kiezen is tenslotte de camp uitgevonden.
De weinige liaisons tussen de liedcultuur en de literatuur die volgden muntten
alle uit in lolbroekerij. Van enige serieuze samenwerking tussen dichters en zangers
was geen sprake meer. Jan Cremer bracht bij
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Johnny Hoes de single ‘De flipstand’ uit (het plaatje werd uiteindelijk geboycot),
Remco Campert schreef voor Rijk de Gooijer ‘Liggen zo uw problemen’ (45
exemplaren verkocht) en Gerard Reve probeerde het met de sprookjesplaat ‘Ik bak
ze bruiner’. De volksschrijver neemt ons mee naar het keukentje van Eendje Kwak
en die ‘kakte daar uit zijn kont een grote drol van stront’. De Nederlandse dichters
en het Nederlandse lied in de tweede helft van de vorige eeuw, het is wat.

Onverbiddelijke hit
Maar er is hoop. Tijdens haar festival in juni 2002 presenteert Poetry International
een cd met de liedjes die de dichters en zangers voor de Landelijke Gedichtendag
van 31 januari hebben gemaakt.
De onverbiddelijke hit van Jacques Herb/Tom Lanoye, ‘Waaraan heb ik dit
verdiend’, staat er op. ‘In de nacht’ van Willem Hofman en ‘Het lied van de zakdoek’
van Bart Moeyart, gespeeld door Nico Arzbach + Roland Brunt (De Dijk).
Wim T. Schippers laat zijn alter ego Jacques Plafond ‘Aan de dijk’ zingen. Op een
typisch Jan Vosdeuntje zingt Plafond over een meisje dat alles heeft (jong, knap,
slim en rijk) maar door twee foute partnerkeuzes slijt zij haar leven vereenzaamd,
oud en gek. Schippers zou Schippers niet zijn als hij niet een paar volstrekt
ontheemde woorden het smartlappengenre binnen smokkelde.
Ze koos weer voor de glamour van de zakenwereld en het geld
Een e-business-wonderboy werd haar nieuwe held die haar vereerde maar zich
prompt van haar ontdeed nadat hij haar vakkundig financieel had uitgekleed.
Ook de schrijver/dichter Robert Anker zingt zijn eigen lied ‘Het gat in mijn hand’.
Zoals hij zingt en zichzelf op de piano begeleidt doet hij aan de Amerikaanse
dichter/jazzmusicus Weldon Kees denken. Het refrein swingt en blijft nog uren in je
hoofd rondzingen:
Jij was het gat in mijn hand
De kink in mijn kabel
Maar je was ook het brok in mijn keel
De stok van mijn adem
De knik van mijn knie
De hik in mijn rikketik, wie
Blijft er dan bij zijn verstand.

Robert Anker kiest bewust voor een lucide taal, zonder dichterlijke verknopingen.
Daarom is zijn lied wel geslaagd en klinken de liedjes die Anneke Brassinga, Remco
Campert en Leo Vroman schreven zo vermoeiend. Marijke Boon doet haar best
met Brassinga's ‘Karnemelkse pap’, maar een lekkere meezinger wil het niet worden.
Denkend aan stroopletters op een kom karnemelkse pap keert iemand in gedachten
terug naar haar jeugd en haar moeder.
Er was eens, er was eens, o waar gebleven ach moeder, 'k was nog kind, toen ben je heengegaan;
jouw zoete stroop in krinkels geschreven
had mij het bitter lot doen verstaan.
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Jan Rot heeft zo mogelijk nog meer moeite met de tekst van Remco Campert, dat
wel ‘Smartlap’ heet maar eigenlijk gewoon een gedicht is. Campert laat de kitsch
van het geschilderde zigeunerkind mét traan overlopen in de televisiebeelden van
oorlogskinderen van de Balkan. ... en schaamt mijn gedicht zich niet / een smartlap
te zijn / waarmee ik de traan op dat gezicht / tracht weg te wissen. Probeer het maar
te zingen. Jan Rot lukt het ook niet.
Voor datzelfde probleem staat Henk Hofstede (Nits), die een ritme probeert te
vinden voor het gedicht ‘Sentiemetaal voor Tineke’ van Leo Vroman. De tekst is al
net zo onbuigbaar als de titel.

Gewaagd thema
De beste alliantie van de cd komt van dichter Menno Wigman. Hij zegt erover:
‘Aanvankelijk heb ik de opdracht geweigerd. Twee weken later trad ik in Utrecht op,
en dat programma werd besloten door pianistzanger Maarten van Roozendaal. Ik
was erg onder de indruk van zijn spel, ik zag wel iets van een Nederlandse Brel in
hem. Toen heb ik gezegd dat ik dat levenslied heel graag zou willen schrijven voor
Van Roozendaal.’
Het is het aan te zien dat de tekst speciaal voor Van Roozendaal geschreven is.
Net als in veel van zijn eigen teksten speelt het lied zich af op de barkruk van een
café. Twee boezemvrienden waarvan één, de ik-persoon, er maar niet in slaagt om
iets ter sprake te brengen. Iets waardoor hun vriendschap op het spel kan komen
te staan. Is hij verliefd op zijn vriend, of heeft hij een affaire met diens vriendin? We
komen er niet achter, de ik-persoon is ook vanavond weer te laf om erover te
beginnen.
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Straks is hij weg en heb ik hem
met duizend woorden niets gezegd.
Straks sluit de tent en weet alleen
mijn wodkaglas hoe laf ik ben.
En zo weeg ik mijn twijfels af,
mompel mijn zorgen in mijn glas
en maak me wijs dat eerlijk zijn,
echt eerlijk zijn, oprecht en naakt,
een slagveld van je leven maakt.

Niet alleen de thematiek en setting van het werk van Wigman en Van Roozendaal
komen overeen, ook in de woordkeuze zal de zanger zich hebben herkend. Wigman
beweerde eens nooit woorden in zijn gedichten op te nemen die je eerst in het
woordenboek zou moeten opzoeken. Ook Van Roozendaal verstaat de kunst om
de taal eenvoudig te houden zonder dat de tekst er oppervlakkig en afgezaagd van
wordt.
Wigman: ‘Ik vind het levenslied wel een gewaagd thema, omdat ik denk dat menig
dichter zich te goed zal voelen om een levenslied te schrijven. Zelf heb ik heel weinig
Nederlandstalige muziek in huis, maar ik heb in bandjes gezeten en liedjes
geschreven in het Nederlands en Engels. Ik zie mijn lied “Niets persoonlijks” niet
als een gedicht, maar ik zie er wel regels in die ik graag voor een nieuw gedicht zou
willen gebruiken. Je dacht dat achter alle ramen van de stad het leven beter dan
het jouwe was, ik denk dat die regel nog weleens in een gedicht terugkomt.’

Het collectieve snikken
Niet alle liedjes op de Poetry-cd zijn feitelijke smartlappen. Uit alle verschillende
definities die er van een smartlap of een levenslied worden gegeven zijn de volgende
vaste waarden te distilleren: 1) Een levenslied vertelt een verhaal. Meestal als
drieluik opgebouwd: de achtergrond, de gebeurtenis en de moraal. Daarmee
onderscheidt het zich van de meeste popmuziek waar veelal in algemeenheden
wordtgezongen. 2) In eenvoudige woorden worden grote universele thema's belicht.
Liefde. Hartstocht. Hebzucht. Dood. Verdriet. En 3) Een goed levenslied moet als
vanzelf een meezinger zijn. De bedoelingen moeten bij eerste gehoor al duidelijk
zijn. Dat is vooral van belang bij groepsbeluistering, wanneer men zich voluit
overgeeft aan het collectieve snikken.
Alleen ‘Het gat in mijn hand’ van Robert Anker, ‘In de nacht’ van Wim Hofman,
‘Het lied van de zakdoek’ van Bart Moeyaert en ‘Niets persoonlijks’ van Menno
Wigman voldoen aan deze elementaire criteria. De meeste dichters zijn toch te veel
dichter en te weinig liedjesschrijver gebleven. Een gedicht is alleen van tekst en
ritme afhankelijk, haalt daar zijn effecten uit. Om de verstaanbaarheid hoeft de
dichter zich minder te bekommeren. De lezer bepaalt immers zelf in welk tempo hij
het gedicht leest; of hij het in één keer uit leest of zo nu en dan een regel twee keer
leest of naar een eerdere strofe terugkeert. Een liedje moet in één keer klaar
overkomen. Daartoe schieten de muziek en de voordracht te hulp. En, belangrijk
voor de verstaanbaarheid van de meezinger: een simpel en terugkerend refrein.
Iedere performing poet zal het beamen.
Staat er op de cd nog een liedje dat ook na de presentatie tijdens Poetry
International op het repertoire van een van de deelnemende zangers blijft staan?
Nee, die kans is klein. Daarvoor staan de liedjes vaak te ver van het eigenlijke
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oeuvre van de zanger af. Maar als dit project van Poetry ertoe leidt dat weer meer
dichters zich aan het schrijven van liedjes gaan wagen, dan zou dat een welkome
uitbreiding van de smartlappencultuur zijn. En mooier dan dat: ook poëziefestivals
knappen er zeker van op.
Voor dit artikel is dankbaar geput uit onder meer
- de rede ‘Van Hadewijch tot Hazes’ van Louis Peter Grijp van 31 januari 2002
- het dossier ‘Het levenslied’ op www.nrc.nl
- het dossier ‘Top 100 van Nederlandstalige singles’ op www.parool.nl
- interview met Menno Wigman in NRC Handelsblad van 31 januari 2002
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Auke Herrema - vier cartoons
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Christina Vreeswijk
Het genie van Anna Enquist

Op het eerste gezicht lijkt De ijsdragers, het boekenweekgeschenk dat dit voorjaar
in onbarmhartige hoeveelheden over het Nederlandse leespubliek werd uitgestort,
alles in zich te verenigen wat fout is aan de polderroman: een ontevreden vrouw
van middelbare leeftijd in de hoofdrol, geflankeerd door een man die haar niet
begrijpt, een onbespreekbaar ‘geheim’ dat tussen hen in staat, een intrigerende titel
die er met de haren bij gesleept is, krampachtige dialogen, een belachelijke
seksscène of iets wat daarvoor moet doorgaan, maar liefst twee ongeloofwaardige
dramatische gebeurtenissen die voor een climax moeten zorgen, en tot slot een
open einde dat helemaal niets te raden overlaat. Al met al een novelle met genoeg
stof voor een roman, maar waarvan je toch blij bent
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dat het binnen honderd bladzijden is afgelopen.
Maar dat alles is slechts op het eerste gezicht. Want in werkelijkheid speelt De
ijsdragers zich geheel op symbolisch niveau af, met een complexiteit die doet denken
aan James Joyce of Jorge Luis Borges. Net als David Lynch in zijn jongste film
Mulholland drive geeft Anna Enquist haar lezers slechts enkele aanwijzingen, maar
wie daaraan verder peutert krijgt een prachtig inzicht in de bestuurscrisis die
voetbalclub PSV trof in de eerste helft van het seizoen 2001-2002. Dat klinkt bizar,
maar het wordt al stukken waarschijnlijker voor wie bedenkt dat Anna Enquist
regelmatig verkeert in kringen van Hard Gras, het literaire voetbaltijdschrift van Henk
Spaan, die doorgaans goed is ingelicht.
De ijsdragers draait om dokter Nico van der Doelen, die het psychiatrisch
ziekenhuis waar hij werkt op zijn kop zet met zijn ambitieuze plannen, nadat zijn
voorganger Hein Bruggink is vertrokken. Tijdens de spanningen die volgen, ontstaat
brand in de inrichting, waarbij patiënt Van Raai omkomt. Van der Doelen wordt
geschorst, gaat ervandoor met een verpleegster en verongelukt in zijn auto.
De aanwijzing die Enquist geeft, zit in eerste instantie natuurlijk in de namen. Van
der Doelen en Bruggink waren tot vorig seizoen allebei aanvallende middenvelders
bij PSV, totdat Van der Doelen verkocht werd aan FCTwente. Harry van Raaij, zo
mag bekend verondersteld worden, is de voorzitter van de club. Een andere
aanwijzing zit in de titel van het boek. In de novelle zelf lijkt die titel nergens op te
slaan, maar voetballiefhebbers weten beter. IJsdrager is een synoniem voor dokter.
Het voornaamste medische instrument dat clubartsen tijdens wedstrijden bij zich
hebben, is immers een zakje ijs om de pijn in knie of enkel mee te verdoven.
Uiteraard is het absurd om te denken dat Enquist een volledige novelle zou wijden
aan de strijd van harde werker Björn van der Doelen en begaafd technicus Arnold
Bruggink om de rol van spelbepaler bij PSV. Die strijd, die in het voordeel van
Bruggink beslecht werd, gebruikt Enquist slechts als symbool voor een veel hardere
strijd die de club in het najaar van 2001 lam legde. Let ook op hoe behendig Enquist
de karakters van Bruggink en Van der Doelen in haar novelle omdraait ten opzichte
van de werkelijkheid, en er ook een paar trekjes van Jan Heintze in verwerkt.
Enquist traceert de bron van de conflicten in de medische staf van PSV.
Vermoedelijk kreeg clubarts Cees-Rein van den Hoogenband het te hoog in zijn
bol, nadat zijn zoon Pieter bij de olympische spelen van Sydney al die zwemmedailles
had veroverd. Daardoor vervreemdde hij zijn staf van zich. De onderlinge strijd van
de ijsdragers kreeg zijn gevolgen voor de club als geheel.
De strijd kwam erop neer dat de harde werkers, met aan het hoofd trainer Eric
Gerets, overhoop lagen met de mannen van de flair, onder aanvoering van technisch
adviseur Frank Arnesen. Enquist suggereert door het démasqué van haar dokter
Van der Doelen dat de harde werkers uiteindelijk aan het langste eind hebben
getrokken. In hoeverre dat waar is, zal blijken uit het transfercircus aan het eind van
dit voetbalseizoen. Blijft Arnold Bruggink bij PSV of mag hij vertrekken? Dat Enquist
Harry van Raaij neerzet als een sukkelende oude man, die in het boek letterlijk maar
in werkelijkheid figuurlijk afgebrand werd, is veelzeggend. Zij verwijt de PSV-voorzitter
kennelijk dat hij vooral oog had voor zijn sigaren en dat hij daardoor het conflict
tussen Gerets en Arnesen te laat signaleerde.
Het gaat hier niet aan om alle prachtige details te verraden die Enquist in De
ijsdragers verstopt heeft. Wie gaat er bijvoorbeeld schuil achter intrigant Jaap
Molkenboer, die door Van der Doelen op zijn gezicht getimmerd wordt? En wat
wordt er bedoeld met het opheffen van de ‘therapeutische gemeenschap’ waar Van
der Doelen voor pleit (je zou geneigd zijn daarbij te denken aan de amateur-afdeling
van de club, maar laat ik in elk geval verraden dat het daar niet om gaat)? Wie is
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de vrouw waar Frank Arnesen mee aan de haal ging? Dat moet de lezer zelf maar
uitmaken.
De ijsdragers werd door de Nederlandse kritiek koeltjes ontvangen - en dan druk
ik me voorzichtig uit. Maar de recensenten hebben niet goed opgelet. Ze hadden
moeten bedenken dat iemand als Anna Enquist iets diepers bedoelt als ze
ogenschijnlijk een simplistische doktersroman schrijft waarin alles tien keer wordt
uitgelegd. Ze zijn zo verdoofd door de bagger die ze dagelijks te verwerken krijgen,
dat ze een meesterwerk niet eens meer herkennen als ze het onder handen krijgen.
De ijsdragers is zo'n meesterwerk, een magnifieke sleutelroman, ongrijpbare
symboliek vermomd als zondagsschrijversproza, een prestatie die een plek verdient
tussen andere meesters van de beladenheid, zoals Joseph Conrad en Franz Kafka,
een prestatie ook die het vorige boekenweekgeschenk, van de hand van Salman
Rushdie, rap doet vergeten.
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Yorgos Dalman
Sneeuw in Iran
‘Waheed, als je me kunt horen, knipper dan met je ogen.’
Maar zijn ogen bleven dicht.
Alles was zo smetteloos schoon hier. Ik kreeg er rillingen van. Ik keek neer op
het lichaam van Waheed. Voor 90% gezwachteld in verband. Alleen zijn gezicht lag
open en bloot voor me. Zijn getergde gezicht. Zijn ogen gesloten.
Het mondkapje dat ik van de zuster had gekregen irriteerde me. Het leek mijn
stem te smoren. Het was alsof er een vreemde naast het bed zat. Waheed herkende
mij net zo min als ik hem.
Ik stond op en liep naar het raam. Wat was er buiten nog te zien wat ik niet wist?
Ik had de laatste dagen zo vaak op deze plek gestaan, alleen, reddeloos.
Steriel, dat was het toverwoord hier. Alles was steriel. Het bed, de lucht, het water
waarmee hij één keer per week gewassen werd.
Ik kon de stem van de arts nog duidelijk horen: Zeker uitgeprocedeerd? vroeg hij
me. Met iets van routine in zijn stem.
Wat kon ik zeggen? Wat wilde ik nog zeggen?
Ik had Waheed leren kennen in het opvangcentrum. Ik was daar tolk. We spraken
elkaar vaak. We werden zo min of meer vrienden. Toen hij uiteindelijk een flatje
kreeg bleef ik hem opzoeken. Dat waardeerde hij.
Hij was alleen hier, in dit vrije land. Hij kende niets of niemand. Het leren van mijn
taal deed hij gestaag maar met iets van tegenzin. Het was, zei hij eens, alsof zijn
eigen taal leek weg te stromen door zijn vingers.
Nu lag hij hier, omringd door apparaten die onhoorbaar piepten en ratelden.
Lampjes, knopjes, draden. Als hij zijn ogen zou openen zou hij waarschijnlijk niet
weten wat hij zag.
Zeker uitgeprocedeerd....
Man, wat weet je daar nu van, dacht ik. Ik keek naar het bewegingloze lichaam
van Waheed. Deze jongen had gewerkt. Meer nog dan menigeen zich kon
voorstellen. Deze jongen had geleefd. Hij had het allemaal gezien. Alles
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wat hij op zijn weg hier naar toe tegen was gekomen had hij met beide handen
aangepakt.
Hij was bang geweest, goed, en dat zou hij altijd wel blijven, maar hij was een
jongen met vele mogelijkheden, en met de juiste hulp zou hij zich hier goed kunnen
ontplooien. En die hulp wilde ik hem geven.
Ik bezocht hem vaak in zijn flatje, spendeerde vele uren aan de telefoon, liep met
hem door de winkelstraten, bezocht met hem talloze keren de dokter om naar zijn
verwondingen te laten kijken. Zijn politieke wonden.
Uitgeprocedeerd, nee mannetje. Zo simpel was de zaak niet.
In mijn jaszak zat een boekje dat ik meenam wanneer ik met de bus naar het
ziekenhuis ging. Het heette World famous weird news stories. Een welkome
afwisseling.
‘Waheed?’
Niks.
Het was in het Engels. Ook dat kon hij redelijk verstaan.
The average seal rehabilitated after the Exxon Valdez oil spill had $80,000 spent
on it. Two of the most expensive ones were put back into the bay at a special
ceremony. Within two minutes they were both eaten by a killer whale.
Waheed was sterk. Zoveel was me wel duidelijk toen ik hem voor het eerst
ontmoette. Hoewel mentaal gebroken door de ellende die hij in zijn eigen land
ondergaan had, bleef hij opgewekt. Hij maakte grapjes en stond altijd klaar om
iemand te helpen wanneer dat nodig mocht zijn.
Ook kon hij verzen opzeggen van de oude Perzische dichters. Thuis, had hij
gezegd, in Iran, had hij een rijkelijk gevulde boekenkast gehad. Een schatkamer vol
juwelen. Sommige boeken waren verboden literatuur, die had hij heimelijk ergens
verstopt.
Hij schreef zelf ook gedichten, waarvan hij de mooiste op zijn vlucht mee naar
Nederland had genomen. We bogen ons er regelmatig over, wij samen, in
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zijn flat of, wanneer de zon scheen, ergens op een terrasje in de stad. Waheed
hoopte ooit zover te komen dat hij ze eigenhandig in het Nederlands kon vertalen.
Ik zag buiten een bus bij de halte staan. Mensen stapten in of uit. Van ver kwam
een oude vrouw aangelopen. Ze zwaaide met haar wandelstok, versnelde nog haar
pas, voor zover ze dat kon, maar het mocht niet baten. De bus reed weg.
A man died while fishing on the banks of the amazon tributary Rio Negro. Having
been attacked by enraged bees after accidentally hitting their hive with his rod, he
had sought sanctuary in the river, where he was eaten by piranhas.
Waheed kreeg een baantje als magazijnmedewerker in een distributiebedrijf voor
medicijnen. Order picken, zoals dat heet. De hele dag stond hij mandjes te vullen
die hij volgestouwd op de lopende band zette.
Hij hield het er niet lang uit. Al na een week belde hij me op. Hij was radeloos.
Pillen, poeders, oogzalf, vingercondooms. Van die dingen kon hij in zijn eigen land
alleen maar dromen. En hier lagen ze massaal voor het oprapen. Tubes, potjes,
zakjes, flacons. Letterlijk aan de lopende band. Hij durfde de spullen nauwelijks aan
te raken. Het was voor hem allemaal zo onwerkelijk.
Ik zocht hem meteen op. Hij trilde over al zijn ledematen toen hij me binnen liet.
Hij lachte nerveus en zei me dat ik met hem mee moest lachen.
Hij vertelde me van de martelpraktijken in zijn geboorteland. Ik wilde protesteren,
bang dat hij dingen zou vertellen die hij eigenlijk niet kwijt wou, maar hij hief
bezwerend zijn hand op.
‘Laat mij uitpraten,’ zei hij en verviel ogenblikkelijk in de meest onthutsende details.
‘Daar moet je bang voor zijn,’ zei hij toen. ‘Dat is je vergeven. Niet hier. Niet in dit
mooie Nederland. Saai, maar mooi en veilig.’
Het distributiecentrum, zei hij, het magazijn, was als een kooi voor hem.
‘Ik ben daar gillend weggerend’, zei hij en pakte mijn hand beet. ‘Vergeef me’, zei
hij toen met die prachtige Perzische ogen van hem. ‘En nu vriend, kom, neem een
slok wijn. Deze fles heb ik speciaal voor je in huis gehaald. Neem er één op mijn
gezondheid en lach met mij om mijn buitenlandse dwaasheid.’
Zelf hief hij een glas mineraalwater.
‘Proost, vriend.’
En ik lachte, ik kon niet anders.
The death of thousands of goldfish in the ponds of Britain in the spring of 1977
has been attributed to sex-crazed toads. That spring, male toads found themselves
in a ten to one majority over female toads. The resulting dearth of breeding partners
left the males mating with anything, water-lilies, sticks, and also pets. The grip of a
mating male toad is easily sufficient to crush an average goldfish.
Toen ging Waheed werken bij de plaatselijke supermarkt als vakkenvuller. Het
ging niet lang goed. Waheed betrapte samen met een collega een landgenoot op
diefstal van een blik erwtensoep. De man huilde uit op Waheeds schouders en ze
deelden hun leed. Waheed wilde dat de man losgelaten werd, met het blik
erwtensoep. De manager werd erbij gehaald. Er volgde een korte woordenwisseling.
Ik wilde Waheed helpen. Hij vertelde me van een droom die hij diezelfde nacht
had gehad. Hij lag vastgesnoerd op een bed met groene lakens. De muren waren
groen. Het licht dat in zijn ogen scheen was groen. Rond het bed stonden doktoren
in felrode jassen. Eén ervan had een boor in zijn hand.
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De arts zette het instrument op zijn hoofd en boorde enkele gaten in Waheeds
schedel.
Waheed merkte hoe zijn hersenen zich onder hoge druk door de gaten naar buiten
persten. Toen hij helemaal leeg was zette de arts enkele kaarsen in de gaten in zijn
hoofd en stak ze aan. Tijd kroop voorbij terwijl de kaarsen merkbaar kleiner werden
en de warmte bij zijn hoofd steeds groter. Zo warm tenslotte, dat hij gillend wakker
werd.
Een zuster kwam binnen.
‘O, sorry,’ zei ze toen ze mij zag zitten. ‘Verkeerde patiënt.’ En ze verdween weer.
While attempting the enormous project of constructing a dictionary of ancient
Sumerian, scholars at the University of Pennsylvania in Philadelphia found that
some of the phrases they encountered on ancient tablets remained semantically
difficult no matter how they tried to interpret them. After weeks of work one example
stubbornly refused to mean anything other than: ‘He put a hot fish in her navel.‘
Waheed leefde een tijdje van een uitkering, maar dat beviel hem niet. We wisten
een baantje voor hem los te krijgen in de bibliotheek. Hij was er in zijn element. Hij
kreeg een bureau voor zichzelf en moest de nieuw binnengekomen boeken van
een harde kaft voorzien.
Op een dag kreeg hij het nieuwste boek van Kader Abdolah in zijn handen. Hij
had het zitten lezen tot ver in de namiddag. Hij verontschuldigde zich bij de chef en
beloofde dat hij die namiddag wel zou ‘overwerken’. Op zijn Nederlands, zei hij met
een glimlach.
In zijn vrije tijd volgde Waheed Nederlandse lessen en maakte grote wandelingen
door de stad. Elke dag, wanneer hij naar huis ging, nam hij een andere route. Wat
hem soms wel uren kostte, maar hij wilde de stad leren kennen. Hij droomde er
zelfs van ooit nog eens een hopeloos verdwaalde vreemdeling de weg te kunnen
wijzen.
Wanneer ik hem bezocht grijnsde hij en ontving me met open armen. We lachten
heel wat af met anekdotes over ons thuisland en het rare volk dat er leefde.
Uit niets bleek dat hij ongelukkig was.
A man killed his friend in a fight in Thornburi, Thailand. The argument had arisen
over the well-worn riddle: which came first, the chicken or the egg. The man left
alive maintained that it was the chicken.
Ik had het zo heel erg mis.
Een tijd lang hoorde ik niks meer van hem. Als ik hem belde nam hij niet op, als
ik langs kwam deed hij niet open. Hij vertelde mij later dat hij soms dagen achtereen
door de stad zwierf. Zijn baan bij de bibliotheek had hij opgezegd. Hij schaamde
zich daarvoor. Hij had Nederland in de steek gelaten. Hij kon maar niet wennen aan
het leven in de grote stad. De golf van mensen die aan zijn voeten brak. De vloed
van geluiden en licht. Op elke hoek van de straat bleef hij even stilstaan en keek hij
over zijn schouders naar de grote leegte die achter hem lag. Dat zat hem dwars: hij
had hier geen reden meer om achterom te kijken. In zijn thuisland, waar hij vervolgd
werd, had hij dat wel. Hier keek hij slechts in het onbekende gezicht van een argeloze
voorbijganger. En het ergste was wel dat zo'n voorbijganger hem soms vriendelijk
begroette. Waheed wist niet hoe hij hiermee moest omgaan.
Hij ademde dan maar eens diep in en uit. Vocht onderwijl tegen de verdruk-
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king van het grote Niets. Hij had moeder Nederland de rug toegekeerd en hij werd
er wanhopig van.
Ik stond op en liep even de gang op. Ik deed het mondkapje af dat me begon te
benauwen. Een man in een rolstoel passeerde me.
‘Ze zijn allemaal gek hier!’ riep hij.
Psychiatrist Oscar Dominguez, forty-five, is facing a twenty-five year sentence
for the murder of a female patient in Sao Paulo. She was telling him about her sex
life when he grabbed a gun and shot her. ‘I couldn't take those nut cases anymore,’
he explained to the court.
De laatste keer dat ik Waheed sprak was over de telefoon. Midden in de nacht
belde hij me op.
‘Mijn identiteit is vernederlandst,’ zei hij onrustig. ‘Mijn huid is vernederlandst. Het
is een façade geworden. Een masker. Een farce. Ik voel mijn eigen “ik” wegstromen
in de goot, in de riolen van Nederland. Ik ben een grap geworden van jullie God.
Een practical joke.’
Zijn huid was de zijne niet meer. Dat was het laatste wat hij had gezegd. En hij
had de fles motorolie gepakt, de ochtend nadat hij gebeld had.’
En nu was ik hier, in het ziekenhuis. Dag in dag uit. Hopende op een teken van
leven.
Ik liep zijn kamer weer in. Ik draalde zo een tijdje rond, las de beterschapkaartjes
die aan het prikbord hingen. Het waren er niet veel. Eén van de avondklas
Nederlands, een van zijn buurvrouw en een van wat vrienden in het AZC.
Buiten draaide de wereld onder ons door. Weer een bus. Weer een oud dametje.
Waarschijnlijk dezelfde als daarnet. Kijk, ze werd gezien. Nog net op tijd.
Ik deed het mondkapje weer voor. Pas toen zag ik dat Waheed zijn ogen had
geopend. Direct liep ik naar hem toe.
Waheed staarde met een licht opengevallen mond naar de sneeuw die in dikke
vlokken tegen het raam viel. Zijn lippen trilden. Ik boog me verder voorover om hem
te kunnen verstaan.
‘Thuis?’ vroeg hij met overslaande stem.
Wat kon ik anders doen? Ik knikte langzaam van ja.
‘Ja,’ zei ik. ‘Thuis.’
Er klonk iets van een zucht.
‘Heb je pijn,’ vroeg ik hem toen.
Weer een zucht.
‘Slaap,’ mompelde hij.
Ik dacht eerst dat hij smeekte om slaap zodat hij de pijn niet hoefde te voelen.
Maar toen realiseerde ik me dat hij het over mij had. Dat ik al die dagen lang niet
geslapen had. De vermoeidheid stond in mijn ogen te lezen.
Among the many remedies available to sufferers of insomnia is a book entitled
Count Sheep. On every page, the book features hundreds of photos of sheep,
arranged in columns and rows for easy enumeration. In all, the home edition features
65,000 sheep, a travel edition is available featuring only 28,000.
Op dat moment kwam er een zuster langs.
‘En,’ vroeg ze. ‘Heeft hij al iets gezegd?’
Ik keek naar Waheed. Hij had zijn ogen weer gesloten. Maar hij sliep niet. Hij lag
daar volledig bij bewustzijn. En hij huilde ergens diep van binnen. Omdat hij zich
nog altijd schaamde. Hij was niet dood. Opnieuw had hij Nederland de rug
toegekeerd. En hij wilde niet dat iemand dat zag.
‘Nee,’ zei ik daarom ook maar. ‘Nog niet.’
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Kees Engelhart
Starende in peilloze diepten
1
Van Putten zit thuis aan tafel
Het is laat november
Van Putten vraagt zich af hoe hij zich voelt
Morgen zal hij IJsma ontmoeten
Hij zal haar in nauwkeurige bewoordingen
Vertellen waar het wat hem betreft op staat
Van Putten nipt van zijn zeer oude jenever
Hij beseft dat hij wat in het ongerede is geraakt
Ook weet hij dat hij weinig zin heeft IJsma te
Ontmoeten
Niet enkel en alleen omdat de ontmoeting naar
Zijn mening zinloos is
Maar vooral omdat IJsma
Zoals van Putten haar kent
Een onaangename persoonlijkheid is
Om het maar omzichtig uit te drukken
Maar van Putten weet waarvoor hij staat
Hij gaat er heen
Het bevreemdt van Putten lichtjes dat hij
Door alle gebeurtenissen van de laatste tijd
Niet slechts door IJsma alleen
Zo is aangedaan
Het zal toch een soort woede zijn mijmert hij
Het moet een soort woede zijn
Van Putten zucht
Dan staat hij op en loopt naar de keuken
Twijfelt even en maakt vervolgens een flesje
Bier open
Het is een late novemberavond
Binnenkort komt Sinterklaas
Dat weet van Putten zeker

2
Van Putten en IJsma zitten aan tafel
Ze drinken thee
Het is drie uur in de middag en buiten
Schijnt de zon
De welbespraakte maar merkwaardig articulerende
Functionaris
Die van Putten zo na aan het hart ligt
Besluit zijn lange inleidende betoog met de woorden
Mocht er van enige bemiddeling sprake kunnen zijn
Niet veel vertrouwen daarin klinkt er uit zijn stem op
Wat niet vreemd is aangezien van Putten de
Functionaris een en ander een week geleden al duidelijk
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Te verstaan heeft gegeven
Daar is geen begenadigd acteur aan verloren gegaan
Mijmert van Putten terwijl hij ademloos de verrichtingen
Van de functionaris beschouwt
Tersluiks kijkt van Putten naar IJsma
Ze zit er wat timide bij schijnt het hem toe
Onder deze omstandigheid kan ze niet vlammen
Zo sluw is IJsma wel
Van Putten beseft het
Ze kan geen onderdrukkende macht ontwikkelen
Op de haar zo vertrouwde basis van agressie en
Autocratie
IJsma is vleugellam
Maar onderschatten doet van Putten haar
Geenszins
Van Putten is zeer oplettend
Uit het raam ziet van Putten wandelaars voorbijgaan
Van Putten is volledig vergeten waaraan
Hij begonnen is
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3
Plotseling probeert IJsma hem te verleiden
Tot een discussie op het persoonlijke vlak
Van Putten voelt haar feilloos aan
En straft haar met de woorden
Dit is niet wat ik van anderen heb gehoord
Waar het om gaat is dat mijn fatsoensnorm
Door jou met handen en voeten getreden is
Ik zegt van Putten zal de onderste steen
Boven doen laten komen om daarmee te
Bewerkstelligen dat ik op mijn werkplek
Terugkeer onder omstandigheden waarin ik
Met genoegen mijn arbeid verrichten kan
Even zwijgt IJsma
Dan zegt ze
Het is dus jij er uit of ik er uit
De aardige functionaris die al voor enige tijd
Stilgevallen is grommelt
Nu schuin aan de tafel zittend zijn stoel wat
Naar achter geschoven zijn rechterbeen over
De linker geslagen maakt de functionaris
Aantekeningen in een kladblok dat hij
Op zijn schoot heeft gelegd

Ja antwoordt van Putten
Daar komt het op neer
Na de lange stilte die op deze woorden volgt
Begint de vriendelijke onhandige functionaris
Een omslachtig relaas over de eventuele
Rechtskundige gevolgen aangaande dit alles
Van Putten en IJsma lijken daarin
Nauwelijks geïnteresseerd
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Raoul Goudvis
Slangenkuilen
De schrijver zat op de fiets en het was nota bene nog voor negenen. Het was koud,
hij deed ook zijn laatste knoopje dicht en zette de sokken er stevig in. Hij had een
onbestemd gevoel. Was hij gelukkig met de wending die zijn leven had genomen?
Hij was in ieder geval ontevreden over het feit dat hij al lange tijd niet meer de rust
had gevonden om aan een nieuwe roman te werken.
Een paar maanden nu maakte de schrijver deel uit van de plaatselijke
Leefbaar-fractie. Zijn wekelijkse column in het plaatselijke dagblad had de aandacht
getrokken van het groepje vrije jongens dat met elkaar probeerde om van de stad
een speeltuin te maken voor hun eigen handeltjes en wandeltjes. In zijn columns
was de schrijver vaak van leer getrokken tegen de gevestigde orde. Hij had geen
spaan heel gelaten van - zoals hij het omschreef - het stelletje minkukels en
zakkenvullers op het stadhuis. Het was koren op de molen van het stelletje
verongelijkte beren dat ook niet anders deed dan het benadrukken van de
incompetentie (en corruptie) van de gevestigde macht. De schrijver was eigenlijk
nooit geïnteresseerd geweest in het bedrijven van politiek, maar het was hem nooit
gelukt om zijn ideeën over het sociale verval te vatten in een roman. De
hedendaags-historische of politieke roman was een collectief verworpen genre dat
op weinig enthousiasme kon rekenen bij collega's en critici. De roman in Nederland
moest vooral tijdloos zijn of - als er al iets van tijdgeest in mocht zitten -verteld vanuit
de kleine concrete situatie. Via zijn column kon de schrijver toch iets kwijt op het
gebied van de dagelijkse realiteit
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en de ergernissen die hij veelvuldig bij zichzelf ontwaarde. Hij vond het vooral sneu
voor zichzelf dat hij juist nu onderdeel uitmaakte van de gevestigde orde, nu de
situatie na jaren van polderen eindelijk weer eens voldoende aanleiding gaf tot het
schrijven van een stevige politieke roman.
Op het stadhuis was die dag alles hetzelfde als alle andere dagen. Mensen riepen
dingen die ze niet waar konden maken, journalisten vroegen naar de bekende weg
en dramden door over het item van de week. Het irriteerde de schrijver ontzettend
dat de hele politieke agenda zo beklemmend gedomineerd werd door de waan van
de dag en vooral dat het onmogelijk was je daaraan te onttrekken. In de raadszaal
voegde hij zich bij zijn fractiegenoten en voelde hij een lichte walging. Pas nu besefte
hij dat de stad jarenlang bestuurd was geweest door weliswaar niet de grootste
lichten, maar tenminste wel lui die - in al hun beperktheid - probeerden er iets van
te maken. Gezien de grote hoeveelheden wit tuig, asocialen, ontevreden honden,
mislukte middenstanders, aan banden gelegde vrijbuiters en andere reactionaire
sukkels die de stad - en vooral de buitenwijken - bevolkten, was het een zege
geweest voor het weldenkende deel, dat de verongelijkten het nu pas voor het
zeggen hadden gekregen. De schrijver was geen breker, hij wilde zijn termijn
uitdienen. Kiezersbedrog stond niet in zijn groene boekje. Aan de andere kant: wie
vertegenwoordigde hij nou helemaal? Hij besloot het roer om te gooien.
De hele ochtend - terwijl de vergadering verbeten doorsudderde - piekerde de
gewezen columnist zich suf (natuurlijk moest hij zijn column inleveren zodra bekend
werd dat hij op een lijst stond). Positie innemen in een cultuur waar iedereen tegen
iedereen en alles was had natuurlijk niet zoveel zin. Als ik werkelijk opzien wil baren
in deze tegencultuur, dacht hij, moet ik gewoon maar ergens voor zijn. Hij wachtte
tot de oppositie met een motie kwam, nam het woord en zei kalm: ‘Daar ben ik het
helemaal mee eens.’ Zijn fractievoorzitter ontplofte en legde onmiddellijk de
vergadering stil: ‘Daar zijn we tegen,’ brieste hij vlak nadat de deur van de
fractiekamer was dichtgegaan alwaar men zich had teruggetrokken voor
spoedoverleg. ‘Ik vond het een goede motie,’ zei de schrijver. ‘Je hebt je te houden
aan de fractiediscipline,’ zei de vice-fractievoorzitter, die een nog kleiner licht was
dan de rest van de kerstboomlampjes in de donkere kamer. ‘Iets wat goed is, is
goed. Daarover kunnen we in discussie gaan, niet over het feit of ik me wel of niet
aan de discipline heb te houden,’ zei de schrijver rustig en zelfverzekerd.
's Avonds stuurde hij een e-mailtje aan de fractie waarin hij meldde dat hij zich
terugtrok, maar dat hij zijn plaats zelf hield en niet wilde afstaan aan ‘weer een ander
onbehoorlijk ongeleid projectiel’. Vervolgens zette hij zich voor het eerst in tijden
weer aan wat een nieuwe roman moest worden. Hij begon kladjes te maken over
zijn belevenissen met de fractie waarin hij man en paard noemde. Hij bladerde ter
inspiratie door het slecht geschreven boek van Houllebec, dat stilistisch gezien
inderdaad te wensen overliet, maar dat tenminste iets probeerde aan te stippen.
De schrijver besloot zich bij voorbaat niet druk te maken over de kritiek van Zeeman
met Boeken; dat misplaatste intellectuele, dat rare haar van die vrouw, dat
doorwrochte gelul over literaire stijl, het gedweep met volksschrijver Reve (van
literatuur tot karikatuur, dacht de schrijver, tevens opgaand voor Komrij en Mulisch).
Hij was lekker bezig. Zijn
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woede en ongenoegen dropen uit zijn poriën. Die hele Nederlandse literatuur: een
wassen neus. Nu hij eraan dacht; hij las helemaal nooit meer Nederlandse boeken.
Aha! Troep was het! Stilistisch geneuzel! Afzetterij tegenover de kleinburgerlijkheid!
Allemaal kleinheid!! Zelfs geen grote zinnen, laat staan grote gedachten. Geen
Goethe of Nietschze hier in het land waar de gewone man bestreden moet worden.
Waren er nog maar gewone mannen, dacht de schrijver; iedereen is tegenwoordig
weird. Hoe vaak had hij zich al niet proberen voor te stellen hoe het zou zijn om in
de flats in de buitenwijken te moeten wonen. Als je al niet gestoord was, zou je het
wel worden. Onderzoek had onlangs aangetoond dat in één op de vier/vijf (daar
wilde hij vanaf zijn) huizen sprake was van domestic violence. Vind je het gek? dacht
de schrijver. Nou ik niet. Het gepeupel heeft veel te veel vrije tijd. Inleveren die Opel
Corsa. Lopen naar de lintbebouwing. Afschaffen dat kiesrecht voor mensen met
een IQ lager dan honderd.
Maar nu ontwaakte de schrijver weer. Waar was hij mee bezig? Hij deed net als alle
anderen; maakte zich schuldig aan precies datgene waar iedereen zich schuldig
aan maakte eenmaal op het pluche. Hij realiseerde zich nu pas hoe moeilijk (en dus
hoe achtenswaardig) het was om niet in de slangenkuil te vallen van vriendjespolitiek
en eigenbelang. Het volk had de leiders gekozen die het verdiende en het volk was
ontevreden. Nou, hij niet! Hij schonk een biertje voor zichzelf in en schreef een
tweede mailtje naar de fractie: steken jullie hem maar in je reet, die zetel. Daarna
begon hij echt te schrijven. Dagen en nachten schreef hij. Alles kwam eruit. In het
begin nog stroef, maar het werd allengs eenvoudiger. Hij schreef het verhaal van
een grote man, niet qua postuur, maar geestelijk. Een man zonder rancune; iemand
die het beste voor had met de wereld. Een man ook met een voorbeeldig karakter,
maar niet saai of kleurloos; op zijn tijd zelfverzekerd, maar ook vol gezonde twijfel
als er voldoende aanleiding toe was. In grote volzinnen deed de schrijver verslag
van het leven van deze bijzondere en innemende figuur die voor alle problemen
van de wereld oplossingen had; mooie oplossingen voor estheten; eerlijke
oplossingen voor moralisten; en goede oplossingen voor de losgeslagenen. De
schrijver voelde zich bevrijd nu hij zich niet langer liet leiden door de angst wat de
kritiek erover zou schrijven. (Een ronduit slecht geschreven verhaal zonder duidelijke
vorm, spanningsboog en heldere lijn. Eerder een soort mislukte tussenvorm van
dagboekaantekeningen en een poging tot stilisme, schreef later een gevreesd
journalist in een boekenbijlage van een krant.) Hij durfde voor het eerst de
ongeschreven regels van de Nederlandse literatuur te desavoueren.
Pas na een aantal dagen, toen zijn manuscript reeds bijna af was, dacht de schrijver
weer voor het eerst aan zijn mislukte politieke avontuur. Hij checkte zijn mailbox en
ontdekte dat vrijwel de gehele fractie - op de voorzitter en vicevoorzitter na - hem
een berichtje had gestuurd. Zonder uitzondering allemaal met dezelfde strekking:
Laat me alsjeblieft niet alleen met die imbecielen hier. Dat was dus de situatie in de
fractie: iedereen wantrouwde iedereen en vond de anderen maar sukkels. Niet iets
om vrolijk van te worden. Aan de andere kant had de schrijver een gevoel van
opluchting omdat hij op tijd deze slangenkuil had verlaten. Waar je mee omgaat
word je mee besmet, dacht de schrijver, en verscheurde ook maar alvast zijn
felbemachtigde kaartje voor het boekenbal.
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Over de medewerkers
Khalid Boudou (1974) is geboren in Tamsamane, Marokko. Woont sinds jaar en
dag in Tiel, dat door hem consequent wordt aangeduid als ‘Tiel-Aviv’. Voormalig
hoofdredacteur van het MarokkaansNederlands jongerenblad a-tarik.nl. Schrijver
van het alom geprezen Het schnitzelparadijs. Vaste columnist Algemeen Dagblad.
Schreef ook verhalen voor het Utrechts Nieuwsblad, NRC Handelsblad en Esquire.
Hij doet dit allemaal voor de mooie vrouwen. Wil uiteindelijk gewoon brandweerman
worden.
Yorgos Dalman werd geboren in het Pleistoceen en ontdooid in de winter van 1973.
Publiceert met teveel regelmaat in Nederland, België en Amerika. Is thans full-time
narcist en gedeprimeerd arbeidsongeschikt. Na tot drie maal toe tot kalmte te zijn
gemaand in de plaatselijke psychiatrische inrichting, heeft hij het schrijven hervat.
Met gezonde tegenzin.
Martin Dekker (1966) is journalist en woont in Capelle aan den IJssel. Hij verdient
zijn brood met het schrijven over het wel en wee van het Rotterdamse bedrijfsleven
en de binnenvaart. Ter compensatie van deze harde werkelijkheid levert hij af en
toe bijdragen aan Passionate, die zich echter niet onttrekken aan zijn zakelijke stijl.
De enige frivoliteit die hij zich veroorlooft is het op topniveau spelen van Stratego.
Kees Engelhart (1957) publiceerde in o.a. Weirdos, De Brakke Hond, Meander,
Prado, Tortuca, Deus ex Machina en De Neus.
Samir el Gamal (1974) is afgestudeerd niet-prakkizerend sociaal geograaf. Hij is
smalltime dj en theejongen in een muziekstudio in Utrecht. Eerder verschenen er
gedichten van hem in Passionate.
Raoul Goudvis (1970) is schrijver, muzikant, componist en organisator van
concerten en filmvertoningen in Rotterdam. Stiekem en langzaam werkt hij aan zijn
eerste roman, die hopelijk nog lang op zich laat wachten; wel bracht hij alvast wat
vluchtigs uit in eigen beheer. Toch staat hij het liefst op het toneel in het middelpunt
van de belangstelling. Hij is medeoprichter van de Chr. Bond voor Ongelovigen en
organiseerde in dat kader reeds een aantal kerkdiensten voor ongelovigen onder
het motto: die gelukzalige glimlach, die willen wij ook!
Auke Herrema (1956) studeerde Architectuur aan de T.U. Delft, maar werd
uiteindelijk illustrator. Hij werkt o.a. voor reclamebureaus en illustreert kinderboeken.
In 2001 schreef hij zelf een boek: Kevin Q en het eiland Win.
Chris Roos (1971) is freelance journalist en copywriter. Daarnaast schrijft hij korte
verhalen en toneelstukken, en werkt hij aan een roman. Eerder werkte hij onder
andere als glazenwasser, matroos op een duwboot, malafide verkoper van
internationale telexgidsen, marktkoopman in dierenartikelen en beveiligingsbeambte.
Patricia Smith (V.S., 1955) publiceerde diverse dichtbundels. De drie in dit nummer
opgenomen gedichten zijn afkomstig uit Close to death (1993). Behalve dichter is
Smith columnist en toneelschrijver. Ze is een succesvol deelnemer aan poetry slams,
waarin dichters het tegen elkaar opnemen en om de gunsten van het publiek strijden.
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Engelbert van Utrecht (Parijs, 1973) bracht na een slecht bestede maar gelukkige
jeugd, een miserabele maar goed bestede studententijd door. Aan het eind van het
millennium spoelde hij aan op de Rotterdamse Maasoevers, waar hij jarenlang als
een beest in de pas liep en zijn geld verdiende als advocaat van trage zaken en als
zondagsgids in het Brusselse rioolmuseum. Om waanzin te vermijden, heeft hij
beheerst een stap opzij gedaan. Nu is hij alleen nog maar curator in eigen
faillissement en executeur testamentair van een vreselijke nalatenschap. Wat hij
wil, dat weet hij niet, maar dat hij wat wil, dat weet hij wel. Misschien alleen maar
Bolletje.
Miquel Veldkamp zie p.22
Christina Vreeswijk (1973) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde in Leiden.
Ze is hoofdredacteur van het uitgaansmagazine Het Leids Verzetje.
Arjan Witte (1961) schreef de romans Rode zeep en Huurder over
gelegenheidscriminaliteit en terloops druggebruik. In 1997 kwam de poëziebundel
Kikkerbloed. Optredens zijn vastgelegd door de verschillende omroepen. Op dit
moment wordt er onderhandeld over publicatie van nieuw werk.
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verkooppunten
AMSTERDAM
Boekhandel Athenaeum, Spui 14-16
Boekhandel Perdu, Kloveniersburgwal 86
Boekhandel Godfried, Koninginneweg 137
Scheltema, Holkema Vermeulen, Koningsplein 20
ARNHEM
Hijman Boekhandel, Grote Oord 15
DELFT
De Boekelier, Wijnhaven 9
DEN BOSCH
Boekhandel Adr. Heinen, Kerkstraat 27
DEN HAAG
Buddenbrooks boekhandel, Noordeinde 111
DORDRECHT
Boekhandel Vos en van der Leer, Voorstraat 258-A
EINDHOVEN
Piere Wristers, Beemdstraat 2
GRONINGEN
Boekhandel Scholtens Wristers, Guldenstraat 20
HAARLEM
Boekhandel Athenaeum, Gedempte Oude Gracht 70
LEIDEN
Boekhandel Kooyker, Breestraat 93
MAASTRICHT
Boekhandel De Tribune, Kapoenstraat 8
NIJMEGEN
Boekhandel Dekker en van de Vegt, Marikenstraat 29
Boekhandel Roelants, Van Broeckhuijsenstraat 34
ROTTERDAM
Oosterboekhandel J. Amesz, Voorschoterlaan 145-b
Donner Boeken, Lijnbaan 150
De Oplichterij, Witte de Withstraat 48-b
Voorheen Van Gennep, Oude Binnenweg 131-b
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, Diestsetraat 115
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Een voortreffelijk nummer (Martijn Meijer, NRC Handelsblad)
Prachtig (Hans Hoekstra, het Parool)
Een zeer geslaagd erenummer (T. van Deel, Trouw)
Vol mooie verhalen over Vaandragers leven en werk (Menno Schenke, Algemeen
Dagblad
Een prachtig nummer (Arjan Peters, de Volkskrant)

Gratis (!!) C.B. Vaandragerspecial bij een jaarabonnement op Passionate
Cornelis Bastiaan Vaandrager (1935-1992) is zonder twijfel een van de meest
spraakmakende naoorlogse Rotterdamse auteurs. Hij is een van de zeldzame ware
realisten in de Nederlandse literatuur; in zijn werk kiest hij consequent voor de
dagelijkse werkelijkheid.
Vaandrager maakte naam vanwege zijn betrokkenheid bij het literaire tijdschrift
Gard Sivik, dat zich afzette tegen de romantische dichtersgroep de Vijftigers en
pleitte voor een nuchtere, moderne stadspoëzie. Later schreef hij diverse
dichtbundels en De reus van Rotterdam en De hef- fragmentarische, harde romans
over het leven in Rotterdam, dat beschreven wordt als een moderne stad vol
dynamiek.
De Vaandragerspecial geeft een beeld van leven, werk en betekenis van
Vaandrager. Met interviews met Hans Sleutelaar en Hans Verhagen. Artikelen van
o.a. Martin Bril, Erik Brus, Rob Schouten en Dirk van Weelden. Poëzie van Herman
Brood, Menno Wigman, Ingmar Heytze en Mustafa Stitou, die zich door Vaandrager
hebben laten inspireren. Verder ongepubliceerde gedichten van Vaandrager en veel
uniek fotomateriaal.
Na invulling van de bon krijgt u de special en een acceptgiro toegezonden. Uw
abonnement gaat in met het eerstvolgende nummer van Passionate. Een jaargang
Passionate omvat zes nummers.
□ Ik wil een jaarabonnement. Ik betaal €20,- per acceptgiro en ontvang als
welkomsgeschenk de C.B. Vaandragerspecial.
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□ Ik wil niet de C.B. Vaandragerspecial en betaal het eerste jaar €15,- per acceptgiro.
naam
__________
straat
__________
postcode/plaats
__________
handtekening
__________
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oude nummers
Oude nummers van Passionate kunt u bestellen bij Stichting Passionate, telefoon
010 276 26 26. Prijs per nummer €5,55 (incl. verzendkosten). Hieronder informatie
over de zes meest recente nummers, informatie over oudere nummers op
bovenstaand telefoonnummer.
jaargang 09 | nummer 02 | maart/april 2002

C.B. Vaandragerspecial. Interviews met Hans Sleutelaar, Hans Verhagen en Hetty
Smink. Artikelen over leven en werk van Vaandrager door Martin Bril, Rob Schouten,
Erik Brus, Jan Oudenaarden, Dirk van Weelden, Rien Vroegindeweij en August
Hans den Boef. Poëzie van Menno Wigman, Mustafa Stitou, Herman Brood en
Ingmar Heytze. Ongepubliceerde gedichten van Vaandrager en veel uniek
fotomateriaal.
jaargang 09 | nummer 01 | januari/februari 2002

Robert Dorsman over Rob Schouten plus gedichten van Schouten, voorpublicatie
roman Alex Boogers, voorpublicatie romangedicht Pieter Boskma, Jack Nouws over
literatuur en soaps. Verder bijdragen van Said el Haji, Vrouwkje Tuinman, Marije
Zomerdijk, Rense Sinkgraven, Suzanne Brink, Christina Vreeswijk, Thomas Blondeau
en Kees Versteeg.
jaargang 08 | nummer 06 | november/december 2001
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Voorpublicatie uit Vanuit de lucht - de eerste generatie dichters van de 21e eeuw;
plus interview met samensteller Daniël Dee. Verder Bart FM Droog over literatuur
in Groningen; Mathijs Deen over woord en beeld; strips van Barbara Stok. En
bijdragen van Machteld van der Gaag, M.L. Lee, Ingmar Heytze, Michael Persson,
Arnoud van Adrichem, Floris Paalman en Koen-Machiel van de Wetering.
jaargang 08 | nummer 05 | september/oktober 2001

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.
jaargang 08 | nummer 04 | juli/augustus 2002

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 03 | mei/juni 2002
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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.
[advertentie]
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[nummer 4]
In den beginne
Richard Dekker
‘Een jonge Nederlandstalige schrijversgeneratie, bestaat die? We geloven van wel.’
Zo begint de nietszeggende inleiding van de in 1990 verschenen verhalenbloemlezing
25 onder 35. Kort daarvoor hadden in Engeland en de Verenigde Staten vergelijkbare
generatiebundels veel succes gehad. Het waren de jaren van de ‘Brat Pack’ die van
schrijvers literaire popsterren maakte: Bret Easton Ellis, Jay McInerney en de
inmiddels vergeten Tama Janowitz. De redactie van het toenmalige literaire tijdschrift
De Held (met Jessica Durlacher en Joost Zwagerman) bracht de situatie in het
Nederlandse taalgebied in kaart en toverde maar liefst 25 Nederlandse of Belgische
schrijvers jonger dan 35 jaar tevoorschijn. Vijf meer dan hun Engelse
collega-collectioneurs, meldt Durlacher niet zonder trots in haar inleiding. In haar
enthousiasme vergeet ze erbij te zeggen dat men ten opzichte van de angelsaksen
ook de leeftijdgrens vijf jaar had opgeschoven omdat er maar vijf schrijvers van na
1960 gerecruteerd konden worden.
Twaalf jaar na verschijning blijft de inhoudsopgave niettemin indrukwekkend. Uit
de selectie kan ik zo een heel literair elftal van op het ogenblik door mij bewonderde
schrijvers formeren: Pieter Boskma (door Durlacher in de inleiding nog Boksma
genoemd), Martin Bril, Herman Brusselmans, Kristien Hemmerechts, Bas Heijne,
Tom Lanoye, K. Michel, Joost Niemöller, Dirk van Weelden, Rogi Wieg en
teamcaptain Joost Zwagerman. P.F. Thomése en Connie Palmen, inmiddels lang
en breed gearriveerd in de letteren, debuteren in 25 onder 35 in boekvorm.
Wat opvalt aan de inleiding is de lakse selectiewijze. De samenstellers concluderen
dat er ‘naar aanleiding van het aanbod in deze bundel moeilijk predikaten te plakken
of stromingen aan te wijzen (zijn) (...) Veelvormigheid is voorlopig de enig mogelijke
karakteristiek.’ En klaar is Kees. Eind vorig jaar kreeg Daniël Dee veel kritiek op zijn
inleiding bij de bloemlezing Vanuit de lucht omdat hij op een vergelijkbare wijze te
kennen gaf geen programmatische samenhang te zoeken bij zijn presentatie van
de nieuwste dichtersgeneratie (>1970). Meer nog dan de kritiek die Ruben van Gogh
ten deel viel toen hij bij een generatieportret twee jaar eerder (het nu al historische
Sprong naar de sterren) voorzichtig, omkleed met voorbehouden en neventyperingen,
constateerde vooral veel ‘gebeurende’ poëzie bij zijn generatiegenoten te herkennen,
filmisch beschreven en heel vaak in beweging. Het was misschien vergezocht, maar
het was op z'n minst een poging tot duiding en het werd duidelijk als denkexperiment
gebracht, in die zin was het een ‘gebeurende’ theorie: de inleiding van Van Gogh
was beschreven als een reizende (en rijzende) gedachte.
Twee generatiebundels voor de poëzie in twee jaar. Maar waar blijft de opvolger
voor de verhalenspiegel 25 onder 35? Met schrijvers uit 1967 of later. De stemmen
van de echopiek. Zouden de uitgeverijen bereid zijn hun schrijvers uit te lenen? En
zou er ook nu geen andere samenhang dan ‘hun veelvormigheid’ te
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vinden zijn? De filmische precisie en de gedoseerde vertelstijl van bijvoorbeeld Alex
Boogers, Tommy Wieringa, Dennis Rijnvis, Vrouwkje Tuinman en Walter van den
Berg, allen in deze § vertegenwoordigd. In de verhalen van Boogers en Van den
Berg herken je dezelfde rauwe, haast afgebeende hardboiled stijl, kennelijk sterk
beïnvloed door de Amerikaanse literatuur. Leeftijdgenoten als Thomas van Aalten
en Steven Verhelst zou je in dezelfde school kunnen plaatsen. Maar die botst dan
weer met de slapstick van Arnon Grunberg en het literaire machtsvertoon van
Abdelkader Benali, Hafid Bouazza en Ilja Leonard Pfeijffer.
Over de ‘recente’ (bij literaire tijdschriften altijd een rekbaar begrip) discussie rond
de citeerdrift van laatstgenoemde, de ‘barre-landrover’ Ilja Pfeijffer, velt Bart FM
Droog in deze § zijn oordeel. Waar houdt de intellectuele intertekstualiteit op en
begint het platte plagiaat? En kan er überhaupt wel sprake zijn van plagiaat uit zo'n
canonesk werk als ‘The waste land’? Wie wil zich nu verschuilen op een open veld?
In zijn roman Rupert gebruikt Pfeijffer onder meer de namen Stetson en Madame
Sosostris, die ook in ‘The waste land’ voorkomen. Ook noemt hij uit hetzelfde gedicht
de codestrofe ‘mixing memory and desire’. Dat lijkt mij afdoende als literaire
verwijzing; als het hem erom gaat de thematiek van Rupert te verdiepen met de
vergelijkbare thematiek van ‘The waste land’. Naast de vermenging van wens &
herinnering handelt ‘The waste land’ bijvoorbeeld ook over het moderne stadsleven,
een onmogelijke liefde, psychische impotentie. Het paginalang citeren uit dat werk
is dan toch nergens meer voor nodig. Ik noem het geen plagiaat, ik lees het als een
pathologische vorm van aandachttrekkerij. ‘Een ballet aan gaan met Eliot,’ noemt
Pfeijffer het zelf en ziet zich kennelijk graag als een gelijkwaardige danspartner. De
misvatting: je bent wat je steelt. Ik denk niet dat Pfeijffer in het balboekje van Eliot
zou voorkomen.
Ook Martin Bril maakt zich in één van de hier gepresenteerde gedichten schuldig
aan plagiaat. Maar het is auto-plagiaat, de bewerking van een van zijn eigen
Volkskrant-columns tot poëzie (anders dan Pfeijffer, die juist poëzie verwerkte tot
proza); bovendien leverde het een prachtig gedicht op, dus dan mag het. Zoals we
het Bret Easton Ellis nooit kwalijk zullen nemen dat hij voor American psycho hele
hoofdstukken uit zijn twee vorige romans heeft gerecycled. Qua thematiek zouden
de gedichten van Bril trouwens niet misstaan in Sprong naar de sterren; het is net
die populaire Duitse nachttelevisie: een camera die ononderbroken een autorit
registreert. Deze gedichten zijn zo filmisch als wat en voortdurend op reis.
Gebeurende poëzie dan maar? Maar Martin Bril mag niet meer tot de jongere
generatie dichters gerekend worden. Was hij destijds een van de jonkies in 25 onder
35, nu is hij de bladoudste van deze Passionate. Als dat geen pleidooi is voor een
nieuwe generatiebundel.
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Toen ze nog gekke gezichten voor me trok
Walter van den Berg
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Wij waren de laatsten.
De mensen van het zaaltje stonden bij de bar, bezems en emmers bij hen, en
alleen de plek waar wij zaten moest nog schoon, maar er was betaald tot drie uur.
De jongen die was begonnen met vechten stond er gewoon tussen, en praatte
tegen de vrouw die achter de bar had gestaan, alsof er niets gebeurd was. Zij rookte
en luisterde. Aan het plafond zoemde een tl-buis. De sfeerverlichting was uit.
Mijn tante zei niets meer. Ze schudde haar hoofd alleen maar.
‘Twaalf en een half jaar,’ zei Mira. Ze zei het omdat er iets gezegd moest worden.
We hadden aan het begin van de avond wat gepraat, maar niet veel. Het was een
verkeerd idee geweest haar mee te nemen. O nee, hadden we beiden gezegd, het
wordt niet pijnlijk, we zijn vrienden nu, we zijn volwassen genoeg om vrienden te
zijn.
M'n tante draaide haar aansteker rond in haar handen. Ze vertelde over de kat
van haar zuster, waar ze op had moeten passen. De kat was twee dagen daarvoor
doodgebeten door de hond van de buren.
De jongen die was begonnen met vechten keek mij aan. Daarna keek hij weg,
en zei weer iets tegen de vrouw die achter de bar had gestaan. Ze waren met z'n
vijven: de jongen die was begonnen met vechten, de vrouw die achter de bar had
gestaan, en drie mannen die met hapjes hadden rondgelopen. Marokkanen, had
m'n zuster gezegd, en m'n zuster hield niet echt van Marokkanen.
De jongen die was begonnen met vechten pakte een bezem vast en tikte 'm heen
en weer, van de ene hand naar de andere. Hij keek mij aan en hij grijnsde.
Ik vroeg mijn tante of ze nog van plan was te gaan rijden.
Mijn tante was dronken. Ze vroeg of wij dachten dat ze dronken was, want dat
was ze niet, zei ze. Ik zei dat ik dat wel dacht, ja. Ik zei dat ik haar naar huis wilde
brengen.
‘Ik kan nog heel goed rijden,’ zei ze.
‘Ik wil Mira ook naar huis brengen,’ zei ik.
‘Goed dan,’ zei ze. Ze had zes weken in het huis van haar zuster gezeten, mijn
andere tante, en die zou morgen thuiskomen. De kat lag in een doos in de koelkast.
Aan de muur hingen slingers. Op de lange tafels stonden uitgebrande
waxinelichtjes.
De jongen die was begonnen met vechten tikte de bezem heen en weer en keek
mij daarbij aan.
‘Kom maar hierheen,’ zei ik zacht. ‘Kom maar gewoon hierheen.’
‘We moeten echt weg,’ zei Mira. Ze zei dat ze vroeg op moest, morgen. ‘En ik wil
niet zien dat je gaat proberen te vechten met dat jochie.’
Ik zei dat ik graag wilde dat ie z'n excuses aan kwam bieden. Meer niet.
Mira stond op. Ze pakte haar jas van de stoel naast haar en zei dat ze ging.
Ik vroeg hoe ze van plan was te gaan dan. Ik zei dat we in het westelijk
havengebied zaten - mijn zuster had een goedkoop zaaltje gezocht.
‘Ik ga lopen,’ zei ze.
‘Op die schoenen?’
‘Ik heb op ergere schoenen kilometers gelopen.’ Ze pakte haar tas en liep naar
de deur. Zonder om te kijken ging ze naar buiten.
Ik wist dat ze last zou krijgen op die schoenen. Ze had altijd last van haar
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voeten.
Mijn tante keek me aan.
Ik keek naar de jongen die was begonnen met vechten. Hij grijnsde.
‘Als je haar laat gaan, ben je een lul,’ zei m'n tante.
Ik zei dat ze zelf wilde gaan. Dat ze buiten stond te wachten, waarschijnlijk.
Ze zei dat ik dat meisje nog niet kende als ik dat dacht.
‘Ze staat buiten te wachten.’
Mijn tante stopte haar sigaretten en aansteker in haar tas en zei dat ze me de
sleutels van haar auto nog niet had gegeven. Ze stond op, moest even op de tafel
leunen, en liep naar de deur. Ze draaide zich nog naar het groepje aan de bar. ‘Nog
een fijne avond verder,’ zei ze.
De jongen die was begonnen met vechten, grijnsde.
Ze liep en keek naar de grond. Ik stopte en stapte uit, klapte de stoel van m'n tante's
auto naar voren. ‘Mira...’
Ze keek niet op en liep door.
‘Je gedraagt je heel volwassen, hoor,’ zei ik.
Ze stopte en draaide zich om. ‘Ik wil van jou niets horen over volwassen gedrag.’
Ik vroeg of ze alsjeblieft in wilde stappen.
Ze keek me niet aan en haar mond was klein. ‘Ik ben heel geïrriteerd,’ zei ze, en
stapte in.
Ik trok op. Mijn tante zei dat we rechts moesten. Ik zei dat ik wist waar ik heen
moest.
We reden. De Haarlemmerweg was leeg, voor ons.
Mijn tante had een hand tegen het dashboard. Ze keek opzij, naar mij, en toen
achter zich, naar Mira.
Mira keek naar buiten, haar armen over elkaar.
Bij Halfweg stond het stoplicht op rood. We stonden stil voor niets. Na een minuut
konden we doorrijden.
‘Ik wil helemaal niet naar dat donkere rothuis,’ zei mijn tante.
Ik zei dat het ook niet echt nodig was, nu die kat er niet meer was.
‘Ze komen morgenochtend terug. Ik moet er zijn.’
Ik vroeg of er geen radio in de auto zat.
M'n tante zei dat die nog thuis lag.
Verder zeiden we niets.
Het huis was groot. Het stond tussen bomen en andere grote huizen.
M'n tante stapte langzaam uit en klapte de stoel naar voren voor Mira. We liepen
de stenen trap op, naar de deur. Mijn tante zocht de huissleutels in haar tas, vloekte
zacht, zocht verder. Ik keek naar de straat. Mira naar de sterren.
We stonden in de woonkamer om ons heen te kijken. Hoog plafond, oude banken,
een serre met een stoel, een stapel boeken daarnaast.
Op de salontafel een bord met toastjes, nog half in het cellofaan, en een stuk brie,
een mes ernaast, vuil.
‘Mijn ontbijt,’ zei m'n tante. Ze vroeg of we de rest van het huis wilden zien. Ze
liep voor ons uiten we zagen kamers met oude meubels en veel boeken. ‘Ze lezen
veel,’ zei ze.
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We gingen zitten in de keuken. Ik keek naar Mira, zij keek weg.
Op de koelkast zat een sticker met het Spaanse woord voor koelkast. Op het
gasfornuis zat een sticker met het Spaanse woord voor gasfornuis. ‘Ze doen een
cursus Spaans,’ zei m'n tante. ‘Hun kleinkinderen groeien op in Spanje, nu, dus ze
moeten Spaans leren.’
Ik knikte.
‘Willen jullie 'm zien?’ vroeg mijn tante.
Ik wilde vragen wat, maar ze bedoelde de kat.
Ze stond op en liep naar de koelkast. Daar pakte ze een grote doos uit. De doos
was te groot geweest: naast de koelkast stond een rekje dat ze eruit had moeten
halen om ruimte te maken.
‘Ik denk dat ik 'm liever niet wil zien,’ zei Mira.
Mijn tante zette de doos op de keukentafel. Mira draaide zich weg. Mijn tante
vouwde de doos open.
De kat lag opgerold. De oogjes waren dicht. Er zaten wat korstjes omheen. Er
was geen bloed te zien. Dat zei ik ook. ‘Hij was toch doodgebeten?’
Mijn tante zei dat de hond van de buren 'm had gepakt en heen en weer had
geschud, waardoor het ruggetje brak. ‘Hij had niet doorgebeten.’
Mira keek. Ze staarde een tijdje naar de dode kat. ‘Wat een lief poesie,’ zei ze.
‘Dag poesie.’ Daarna zei ze dat ze graag naar huis wilde.
In de auto zei ze dat dit geen goed idee was geweest. Dat het fijn was om vrienden
te blijven, maar dat ik er niet zo goed mee om kon gaan.
Ik zei niets. Ik kon er niet zo goed mee omgaan.
Ik zette haar thuis af.
Ik bleef kijken tot ik het licht op drie hoog aan zag gaan, en haar schaduw over
het plafond zag bewegen. Als het zoals vroeger was geweest, zouden we nu samen
onze tanden hebben staan poetsen. Dan zou zij gekke gezichten hebben staan
trekken tijdens het tanden poetsen.
Alles was mooi, toen ze nog gekke gezichten voor me trok.
Na het tanden poetsen zouden we de trap op hebben gelopen naar de kleine
slaapkamer, dan zou ik mijn arm om haar heen hebben geslagen en dan zouden
we hebben gepraat over de dag.
Ik bleef kijken tot het licht uit was, en de zon opkwam.
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3 gedichten
Martin Bril

Wat je ziet
In de achteruitkijkspiegel
Kilometerslang
Een echtpaar in een witte Corsa
Zij met het gezicht afgewend
En het gewatteerde lichaam
Tegen de deur, hij met twee
Handen aan het stuur en verbeten
Pratend zonder de blik van de weg
Te halen. Tussen hen in, op de achterbank,
Een forse herdershond
Met zijn tong uit de bek

Todi, Umbria, Italia
Het landschap, de heuvels, de olijfbomen,
De rotsen, de kronkelende weg naar de stad,
De kleine rode Fiat die glinsterend omhoog
Klimt, de zonnebloemen met hun koppen zwart en
Geknakt, het landschap ligt er post-coïtaal bij,
Wat uiteraard het gevolg is van ons neuken
Hoewel het er eigenlijk te warm voor was
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Twee slagers in Uddel
Tien over half zes
Tussen Elspeet en Garderen
Op de Veluwe
Duisternis alom
De N 310
Dan weer bossen
Dan weer heidevelden
Nevel
Veel verkeer
Een dansende stroom van koplampen
Achter het oranje zwaailicht van een tractor die niet harder kan
Overal het rood van achterlichten en schimmen van inzittenden
Uddel
Kleine huizen links en rechts van de weg
De meesten nog donker
Een krantenbezorger die oversteekt
Zijn fiets aan de hand
Hij holt en valt bijna
Net niet
Plotseling aan de linkerhand:
Een helverlichte slagerij
Leeg en helemaal aan kant
Slagerij Boeve
Nergens in de betegelde leegte zelfs
Maar een rek met rookworsten of soep van Struyck
.........
Achter de toonbank eenzaam de slager
Een grote man met een kalend hoofd
Zijn witte schort met bloederige vegen
Hij snuit zijn neus in een grote zakdoek
En achter hem open de deur naar de koelcel
Slager Boeve zijn dag zit er bijna op
Nieuwe duisternis
Eén minuut later, aan dezelfde kant van de weg:
Slagerij Van Rhee een grote zaak
Links en rechts volgestouwd met alles wat
Moderne slagerijen naast vlees verkopen
Soep en kruiden en boter en eieren en God
Mag weten wat
Zo'n zaak met plastic bosjes peterselie
Tussen knalrode vleeswaren
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Een vrouw in een witte jas met blauwe strepen
Haalt een geel vaatdoekje
Over de glimmende toonbank
In het fietsenrek buiten één damesfiets, de hare
Einde beeld
En daar is ook alweer het einde van Uddel:
Een streep door de naam
Nevelslierten trekken over de weg
Bij een huis aan de kant van de weg
Gaat een deur open
De deur van de bijkeuken
Licht valt over het erf en een kleine jongen holt naar buiten
Moeders schaduw valt achter hem aan
Zodra zij in de deuropening staat
De jongen stapt op zijn fiets
Hij moet nog snel even
Bij de slager, vier slavinken halen
Maar naar welke slager in Uddel
Zal hij gaan?

Passionate. Jaargang 9

13

GD
MW
2002

GDMW 2001, fotografie Fred Ernst /SiR 2001

Op vrijdag 27 en zaterdag 28 september 2002 vindt voor de zesde maal
het festival GDMW (Geen Daden Maar Woorden) in de Rotterdamse
Schouwburg plaats.
GDMW presenteert een weekend vol nieuwe sterren, nieuwe eigen producties, pas
ontdekte talenten en knallende after-party's. Gedurende twee avonden wisselen
literaire disciplines als poëzie, storytelling, columns en toneel maar ook rap,
kleinkunst, muziek, dans en film elkaar af.
Net als de voorgaande jaren zullen ook dit jaar de eigen producties een belangrijke
plaats innemen.
Zo wordt er voor GDMW2002 een filmportret gemaakt van Herman Brusselmans
en zullen dansers van de Rotterdamse Dansacademie een choreografie uitvoeren
op gedichten van Daniël Dee en muziek van Geschmacksverstärker.
GDMW maakt onderdeel uit van 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 en hun krachten bundelen.
Nadere informatie:
(t) 010 276 26 26
(e) info@gdmw.nl
(w) www.gdmw.nl
Tom Lanoye
Martin Bril
Spinvis
Ruben van Gogh & Ronald Ohlsen
Kamagurka & Herr Seele
Stuurbaard Bakkebaard
Relax
Alkemade & Bloemen
Battle of MC's
Miquel Veldkamp
(Winnaar Write Now! Rotterdam)

Rotterdamse Schouwburg: vr. 27 en za. 28 september; aanvang 20.30 uur
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entree: per avond €12,50 / €7,50 reductie (CJP, Rotterdam Pas); beide avonden
€20,- / €12,50 reductie
reserveringen: Rotterdamse Schouwburg (t) 010 411 81 10; Ticketservice (t) 0900
300 1250 (99 cpm)
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De game is nog lang niet over
Michelle van Dijk

beeld uit Rez

In Japan is het doodnormaal wanneer een volwassen man in de trein zijn Gameboy
tevoorschijn haalt. Zo ver zijn we hier nog niet. De Playstation heeft de huiskamer
ondertussen wel veroverd, maar na je 25-ste kun je beter niet hardop zeggen dat
je er dagelijks op speelt. Wie het wel doet, voor de lol of uit tragische nostalgie, gaat
voor freak en sociaal gestoord door. Maar videospellen zijn méér dan kindervermaak
of jeugdsentiment; ze zijn net als boeken of films te beschouwen als kunstvorm. In
de korte geschiedenis van het videospel heeft de verhaalstructuur binnen het spel
steeds meer aandacht gekregen. Vanwege de interactiviteit van het spel heeft de
verhaallijn echter een heel ander karakter dan die in een boek of film. Tijd om een
vraag op te werpen: welke rol heeft het verhaal nou eigenlijk in de videogame?
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‘Over videogames bestaat nog maar weinig theorie,’ vertelt game-fan Rob Noordhoek
(1973), in het dagelijks leven communicatiedeskundige aan de Erasmus Universiteit
te Rotterdam. ‘Als er al over gedacht en gesproken wordt is het meer uit historisch
oogpunt. De vormgeving van spellen wordt nog wel eens bekeken als kunstvorm.
Je kunt er wel over theoretiseren, maar je loopt altijd mank doordat dit medium zo
heel erg anders is dan andere media, zoals film en literatuur.’
Een goede aanzet tot theorievorming is het boek Trigger happy, the inner life of
video games van Steven Poole. Daarin wordt met veel voorbeelden een theorie
voor het bespreken van videogames voorgesteld. De auteur geeft een korte
historische introductie en een opsomming van de verschillende genres (onder andere
shoot-'em-ups, beat-'em-ups, puzzle games en role-playing games). Daarna probeert
hij uit te leggen wat games bijzonder maakt: hoe beleeft de speler zijn spel? Hoe
belangrijk is de verhaalstructuur? Hoe verzinnen de producenten die spellen toch?
Wat maakt spellen interessant?
Noordhoek: ‘Het is een redelijk nieuw medium, en het is interessant om te kijken
naar de vorm die spellen aannemen. Maar nog interessanter is dat waarin ze zich
onderscheiden van andere media zoals literatuur, film, en andere kunst: interactiviteit.
En dat is ook gelijk het probleem.’

Het verhaal en het spel
Het is wel aardig om te beweren dat videospellen ook een verhaal hebben, maar is
‘Rijd naar de Finish’ of ‘Red de prinses’ een verhaallijn? ‘Als er een echt goed verhaal
zit in een spel, is dat altijd het achtergrondverhaal,’ zegt Noordhoek. ‘Je hebt namelijk
twee verhaallijnen: het verhaal waar je zelf in speelt, dus de acties die je uitvoert,
en het achtergrondverhaal daarbij, dat je een motivatie geeft voor je acties. Het
verhaal waar je zelf in speelt is niet zo boeiend, maar het achtergrondverhaal kan
nog een goed verhaal met een ingewikkelde plot zijn, op het niveau van een goede
actiefilm.’
Het onderscheid tussen een achtergrond- en voorgrondverhaal kan ook
voorgesteld worden als het verschil tussen de tegenwoordige en de verleden tijd.
Het spel speelt in de tegenwoordige tijd: deze verhaallijn bestaat uit de acties van
de speler. De speler heeft deze verhaallijn zelf in de hand; door zijn keuzes ontstaat
een verhaal. Het achtergrondverhaal is de verhaallijn die al vóór het spel is afgerond,
de verleden tijd. Het voorgrondverhaal, het spel dus, begint met het einde van het
achtergrondverhaal. Als deze verhaallijn dan al afgerond is, waarom is die dan van
belang? Het is de motivatie voor de speler om bepaalde acties uit te voeren. De
actie ‘Red de prinses’ in het voorgrondverhaal van Prince of Persia heeft als
achtergrondverhaal, en dus als motivatie: ‘De kalief heeft de prinses ontvoerd’.
Deze structuur is vergelijkbaar met één heel duidelijk genre in literatuur of films:
de detective. Neem een willekeurige aflevering van Poirot, Jessica Fletcher, of
Inspector Morse: aan het begin zien we een lijk, dan komt de detective, en die gaat
vervolgens uitzoeken wie die persoon vermoord heeft en waarom: hij gaat op zoek
naar het achtergrondverhaal, het verhaal dat zich afspeelde voor de vondst van het
lijk. Hoewel de bezigheden van de detective (vaak de relatie met een slim, maar
ondergewaardeerd hulpje en de problemen met ‘de baas’) ook een rol spelen in de
serie, gaat het toch vooral om de moord die opgelost moet worden. Deze structuur
vind je dus ook in veel games, met één groot verschil: de speler heeft in de hand
hoe het spel afloopt, of de prinses gered wordt of de moord opgelost, of niet.
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Het achtergrondverhaal wordt vaak weergegeven tijdens het spel, maar buiten
de controle van de speler. De interactiviteit wordt uitgeschakeld, en wat verteld wordt
is ook onomkeerbaar: in andere delen van het spel kan de speler elke keuze
terugdraaien, maar op deze gebeurtenissen heeft hij geen invloed, hij kan ze dus
ook niet ongedaan maken. Het verhaal krijg je in stukjes te zien: telkens als je een
bepaald doel bereikt hebt, krijg je als beloning een stukje verhaal. Zo kom je er
achter hoe alles in elkaar zit; een beetje in de sfeer van de whodunnit.
Noordhoek: ‘Die stukjes verhaal zijn eigenlijk gewoon mooie filmpjes,
computeranimaties maar met cameratechnieken als in de film. Omdat de speler
geen invloed heeft op wat er gebeurt, kan de speler bij deze stukjes meer emotioneel
betrokken raken. Een goed voorbeeld is Final fantasy, waarbij ze vanaf deel 7 ook
filmpjes gebruiken. Op een gegeven moment sterft één van de belangrijkste karakters
in zo'n onomkeerbaar filmpje: het is bekend dat veel mensen daarvan heel erg onder
de indruk waren.’
Het achtergrondverhaal in games is vaak hetzelfde: het geeft de held een doel
en een reden om dat doel te bereiken. Bijna altijd gaat het om een wraakmotief: je
vader is vermoord en je moet zijn moordenaars wreken, of: de prinses is ontvoerd
en je moet
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haar redden. Natuurlijk zijn er zeer ingewikkelde varianten op dit wraakthema
mogelijk. Een ander vaak terugkerend achtergrondverhaal is de zoektocht naar een
of ander begeerlijk object. Dit is bijvoorbeeld het thema van de serie Tomb raider,
met Lara Croft als vrouwelijke Indiana Jones (waarbij je nog zou kunnen opmerken
dat de computerspelletjes naar de Indiana Jones films dodelijk saai waren, terwijl
aan de filmversie van Tomb raider weinig lol viel te beleven - als bewijs dat beide
genres niet simpel op elkaar te projecteren zijn).
Enkele jaren geleden waren de filmpjes nog van een duidelijk andere vorm dan
het spel zelf; nu lopen spel en verhaal in elkaar over. De spelmakers proberen één
consistente wereld te maken waarin alles even realistisch is, waarin alles mogelijk
is. En hoe meer mogelijkheden, hoe beter: de ultieme beleving van een spel wordt
natuurlijk bepaald door een optimaal gebruik van de interactieve mogelijkheden van
het medium.

Interactiviteit: maak je eigen verhaal
Het is de interactiviteit die het verschil maakt tussen een boek of film en een
computerspel: de speler heeft invloed op wat er gebeurt. De beleving van de speler
is daarmee heel anders dan die van de lezer. Een lezer raakt emotioneel betrokken
bij een verhaal doordat alles wat er gebeurt, onomkeerbaar is; je kunt er niets aan
doen. De speler raakt op een andere manier betrokken bij zijn spel: hij bestuurt de
hoofdpersoon, en zit echt ‘in het spel’. Hij bepaalt zelf wat er in het verhaal gebeurt,
er is geen hogere instantie die dat voor hem doet (behalve in het zojuist besproken
achtergrondverhaal, dat in stukjes film gepresenteerd wordt buiten de controle van
de speler). Paradoxaal genoeg vermindert dit gegeven vaak ook de inleving. Door
de welhaast goddelijke invloed van de speler - hij kan het spel bijvoorbeeld ook stop
zetten - is het moeilijk echt ‘in’ het spel te raken.
‘In de jaren tachtig heb je ook wel van die boeken gehad waarin de lezer een
interactieve rol kreeg,’ zegt Noordhoek. ‘Onderaan elke bladzijde stond de lezer
dan voor een keuze: wil je naar rechts, lees dan verder op bladzijde 9, wil je naar
links, ga dan naar bladzijde 10. Dat waren kinderboeken, en de interactiviteit was
daar heel erg vereenvoudigd. Er waren maar weinig keuzes, en de verhaallijnen
kwamen later weer samen. Met een echt verhaal in boek of film is het niet mogelijk
om voor elke keuze een ander scenario te bieden: je krijgt een oneindig aantal
vertakkingen. Ook kun je die verhaallijnen eigenlijk later niet weer samen laten
komen, want dan kan zo'n verhaal nooit verwijzen naar wat eerder is gebeurd.’
De interactiviteit is dus eigenlijk een uniek kenmerk van de videospellen gebleven.
Toch wordt dit kenmerk niet altijd optimaal gebruikt; hoe interactiever het spel, hoe
slechter het verhaal in het spel. Wanneer de speler namelijk bij elke stap die hij zet
voor een keuze staat, dan is de kans nog maar klein dat er een goed verhaal uit
voortkomt; de speler zal vaak de makkelijkste weg kiezen, en zo kan hij ontkomen
aan een ingewikkelde en zware, maar misschien boeiende plot. Het leukste spel is
vaak niet het beste verhaal. In Trigger happy zegt Steven Poole hierover: ‘Some
choices just make better stories than others. If you are the hero in a videogame
version of Oedipus Rex, and you think, “Sod it, I don't care why my city is cursed,
I'm off to the hills with Jocasta to live out my days in luxury”, you're not going to get
much of a story out of the game.’
Een ander probleem is de onomkeerbaarheid van boeken of films tegenover de
oneindige mogelijkheden van een spel. In een boek of film is het van groot emotioneel
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belang dat de lezer niet kan terugdraaien wat er gebeurt. Deze onomkeerbaarheid
uit verhalen, waardoor de lezer zo betrokken raakt, botst met de speelbaarheid van
een spel. Noordhoek: ‘Als je een spel speelt, en je doet iets waardoor je niet verder
kunt, dan moet je terug kunnen. Je moet dus elke keuze opnieuw kunnen maken
of altijd uit een benarde situatie kunnen komen. In een boek of film kan dat niet, dan
is dat gevoel van “er is iets gebeurd en er is niets meer aan te doen”, juist het
dramatische. Maar in een spel werkt het frustrerend als je niet verder en niet terug
kunt. Er moet altijd ontsnapping mogelijk zijn. Dat maakt natuurlijk de betrokkenheid
van de speler zwakker.’
Als je beste vriend voor je ogen sterft, dan is dat nog maar weinig dramatisch
wanneer je die gebeurtenis kunt terugdraaien door twee scènes terug te gaan en
daar rechtsaf te slaan in plaats van links. Het dramatische effect van de
onomkeerbaarheid uit boek of film valt dus weg door de interactiviteit. Wanneer je
dit element toch in een spel introduceert, dan kan dat misschien wel in het
achtergrondverhaal, maar niet in het echte spel: het frustreert de speler wanneer
hij een verkeerde keuze maakt en die dan niet terug kan draaien.
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Dark age of Camelot, een Massive multiplayer online role playing game

Het interactieve universum
De interactiviteit van een spel wordt niet meer alleen uitgewerkt in de
keuzemogelijkheden van de speler. Het is voor de makers van de spellen steeds
meer een uitdaging om het hele speluniversum interactief te maken: alles reageert
op alles.
Noordhoek: ‘In het spel Shenmue hebben de makers geprobeerd een hele wereld
te bouwen, waarin je alles kunt doen wat je normaal ook zou kunnen doen. In de
keuken kun je de keukenlaatjes opentrekken, met de andere karakters die je
tegenkomt kun je praten, je komt een zwerfkatje tegen waar je voor kunt zorgen,
als je dat wilt, en je kunt helemaal doen wat je zelf wilt. Je kunt je doel nastreven,
dat is de moordenaars van je vader wreken, of je kunt zeggen: het maakt me niet
uit wie mijn vader vermoord heeft, ik ga de hele dag in de gokhal zitten. Zelfs de
kleinste dingen zijn echt, en dat maakt het hele spel extra geloofwaardig. Bij een
boek beleef je alles in je fantasie, je ziet alles voor je, maar bij een spel is het lastiger
om alles echt te geloven, omdat je er zelf input aan geeft.’
De interactieve wereld reageert echter maar zelden echt op de speler: weliswaar
is de hele wereld interactief, maar er is maar zelden een inhoudelijke reactie op de
verhaallijn die de speler voor zichzelf uitzet. Een uitzondering is Outcast. Daarin
hebben de karakters die de held in zijn verhaal tegenkomt diverse eigenschappen
gekregen, bijvoorbeeld angst of nieuwsgierigheid. Die eigenschappen bepalen dan
hoe iemand op de held reageert, en wat de held heeft gedaan speelt daarin mee.
Als je op zo'n karakter afstapt, kan hij een gesprek met je aanknopen, of heel hard
wegrennen. Als dat karakter je niet vertrouwt, dan komt dat door iets wat je in het
spel gedaan hebt, en dan kun je dus proberen zijn vertrouwen terug te winnen.
Een andere mogelijkheid van interactie is interactie met andere spelers: dit kan
in bijvoorbeeld een vecht- of racespel met twee spelers, maar ook met zogenaamde
Onlinegames, waar iedereen met een Internetverbinding in mee kan spelen.
Noordhoek: ‘Op Internet kun je met een paar mensen bijvoorbeeld een actiespel
spelen, of een role-playing game. In zo'n role-playing game (Massive multiplayer
online role playing game) neem je als speler een rol aan, je creëert een karakter en
je gaat een wereld online in. Daar kun je je karakter dingen laten doen, in interactie
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laten komen met anderen, je kunt ervaring opdoen, wapens krijgen, verbintenissen
aangaan met anderen, en wat je dan doet, zou je als een verhaal op kunnen vatten.
Het is in ieder geval vaak zo dat
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mensen die zo'n spel spelen, daar helemaal in gaan zitten en ook
achtergrondverhalen voor hun karakters bedenken. En al die verhalen komen in
dezelfde wereld samen.’ Maar het is maar de vraag of al die verhalen in één wereld
samen ook echt een interessant verhaal vormen.

Interactiviteit an sich
Hoewel de spellen dus steeds beter worden, de wereld die ze verbeelden consistent
en zeer realistisch is, en er veel creativiteit (en geld) gestoken wordt in het bedenken
en uitwerken van een goed achtergrondverhaal, blijven spel en verhaal toch los van
elkaar staan. De achtergrondverhalen zijn goed, maar maken geen gebruik van
interactiviteit. De spelverhalen bieden misschien wel veel mogelijkheden, maar de
speler kiest de makkelijkste weg, en de omkeerbaarheid van een spel moet intact
blijven.
Interactiviteit en een goed verhaal gaan nu nog niet samen, misschien in de
toekomst wel. Maar misschien is het ook een illusie te denken dat zo'n sterke
verhaalstructuur een onderdeel moet zijn van een goed spel. Want als interactiviteit
juist de uniciteit is van het medium, waarom dan zo hardnekkig proberen om andere
media na te bootsen, waarbij de interactiviteit verloren gaat?
‘Spelletjes die niet proberen een verhaal te maken, maar iets doen met het medium
zelf komen eigenlijk nog het dichtst bij echte kunst. Spelletjes die een verhaal
proberen te vertellen, falen daar vaak toch in. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar één
van de zuiverste spellen, Tetris, dan heb je een voorbeeld van hoe het medium
gebruikt kan worden, en van iets wat met geen enkel ander medium zou kunnen,’
aldus Noordhoek. ‘Dit zag je eigenlijk al in de pioniertijd, doordat de techniek toen
beperkt was en het spelelement zelf telde. Maar met het toenemen van de
mogelijkheden is steeds meer geprobeerd realistische uitgebreide werelden te
maken. Nu dit bijna bereikbaar is - met de huidige kracht van de computer - zie je
af en toe weer een verschuiving naar het abstracte, het spelelement alleen.’
In Tetris vallen de verschillend gevormde blokjes en balkjes met steeds meer
snelheid naar beneden. De speler probeert ze in de juiste positie, op de juiste plaats
te laten landen, om te voorkomen dat het scherm gevuld raakt met de blokjes - dan
is het ‘Game over’. Het spel is niets meer dan sturen en draaien, steeds sneller; het
was de verslaving van de jeugd in begin jaren 90, zonder dat daar een verhaal voor
nodig was. Het is het spel tussen computer en speler: de computer daagt de speler
uit en hoe beter de speler speelt, hoe groter de uitdaging wordt.
Noordhoek: ‘In Japan zijn de Bemani games (van Beatmania, het eerste spel van
deze soort) zeer populair, dat zijn muziekritmespellen: je hebt een vloer met
druktoetsen, en op een scherm wordt aangegeven waar je je voeten moet plaatsen,
op een bepaald ritme. Zo ga je dus dansen. Hetzelfde heb je met een gitaar, waarbij
je op een nepgitaar de snaren (feitelijk toetsen) moet aanslaan die het scherm
aangeeft. Op de Dreamcast console heb je het spel Samba de amigo, met
elektronische sambaballen die registreren op welke hoogte ze zich bevinden en of
ze geschud worden, terwijl het scherm en de muziek aangeven hoe je ze moet
bewegen. Dat zou met een ander medium niet kunnen.’
‘Een ander recent spel dat heel erg dicht bij kunst komt, is Rez. Het is eigenlijk
een simpel schietspel, maar de wereld waarin je je beweegt is een combinatie van
hele abstracte grafische vormgeving en muziek, geen weergave van een realistische
wereld. De stijl vind je ook in de film Tron (1982), die een wereld in de computer
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verbeeldde. Terwijl je bezig bent, aan het schieten en bewegen, reageert de muziek
en de vormgeving op jou. Dus als je sneller gaat, gaat de muziek sneller, als je
punten scoort, komt er een extra beat bij of veranderen de kleuren. Dat is een
interactief kunstwerk, zonder verhaal.’
Zuivere interactiviteit kan dus genoeg zijn om de speler te vermaken: de computer
daagt de speler uit, de speler gaat de uitdaging aan, en de computer reageert weer
door het niveau telkens te verhogen, waardoor de uitdaging groter wordt. Als het
melodietje van Tetris niet zo ontzettend irritant was, zou je het dagen kunnen spelen.
Met het idee dat uit interactiviteit alleen ook al bijzondere spellen kunnen
voortkomen, zijn al wel wat vernieuwende spellen gemaakt. Deze spellen kom je
niet in elke huiskamer op de Playstation tegen; ze hebben hun eigen publiek. Net
zoals onbegrepen poëzie ook altijd in de boekwinkel stof ligt te vangen terwijl simpel
geschreven bestsellers de winkel uitvliegen. Maar eigenlijk valt er weinig te
voorspellen aan een genre dat pas veertig jaar bestaat. Als je bedenkt dat het eerste
spel-‘verhaal’ als omschrijving had: ‘Avoid missing ball for high score’, dan zal binnen
veertig jaar toch wel de Shakespeare van de videogames geboren zijn.
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Zacht kwaad
Tommy Wieringa
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Het is voorjaar en je kijkt je huis rond alsof je het kunt betrappen op een leugen.
Het is de eerste keer dat je zo rondkijkt sinds ze vertrok. Het is duidelijk: wat
achterbleef is een trieste rommel. Brak er maar brand uit. Alles doet denken aan
andere dingen. Een oud continent, dit huis, van monumenten en gedenktekens en
maar een enkel ding van vreugde. Onder de balken klapwiekt oud zeer. Hier is de
geschiedenis vastgelopen en wordt alleen nog maar herdacht.
Een paar dagen nadat ze weg was, begon je systeem te zien in wat ze had
meegenomen en wat niet. Er miste iets wat wezenlijker was dan alleen de helft van
de huisraad. Opeens zag je het, het had met kleur te maken. Alles wat oranje was,
was weg: de Römertopf, zeven tupperware-schaaltjes, de slacentrifuge en de
neurotische kater in de kleur van een nieuwe deurmat.
Blauwe dingen, waaronder het geëmailleerde vergiet, de wereldbol en twee glazen
lampjes, waren er ook niet meer. Wat groen was had ze wel laten staan, evenals
de bruine dingen: de valse piano, een kast en een rieten mat. Zij schreef Au revoir
op de koelkast en liet een kattebelletje achter met daarop: You could grow a tree in
my absence.
Je gaat het huis uit, niet om een boom te planten maar om een moestuin te
beginnen. Dit is er een goede dag voor. Donkere dingen telen; bieten, schorseneren
en wortels, de nachtschades. Het is half mei, je weet helemaal niet of je nog wel
groente kúnt poten nu, misschien ben je al veel te laat om hier nog iets tot leven te
wekken. Toch zoom je een stuk land af, neemt de spade en begint te spitten. Je
keert de aarde om in grote kluiten en haalt glanzende wormen boven en witte,
geribbelde cocons die zich hopelijk nog tot iets anders zullen verpoppen. Verder
restanten van mensenlevens - scherven, oortjes van kopjes, een aangevreten mes;
archeologie in deze tuin ziet eruit als het gevolg van een noodlottige echtelijke ruzie.
Op de golven van rancune hak je als een razende op de aarde in tot je moe en
lusteloos bent en de spade nauwelijks meer in de grond krijgt.
Twee fleslammeren en een kat met een scheve staart kijken zorgelijk naar je op.
De dames Berkhemer, vijf achterbakse Barnevelders zonder haan, ritselen verderop
met droge ogen door het gras. Nu de schemering achter ze opkruipt, bewegen ze
zich langzaam in de richting van hun hok. Ook al groeit er nog niets in je tuin, je
haat nu al de haveloze spreeuwen die rumoeren in de kastanjes.
Je komt maar tot de helft vandaag, het blauwe uur is er al en de boerenzwaluwen
vallen als papieren vliegtuigen uit de lucht. Je vreest de avond, wanneer het donker
het huis bedekt en de ramen van je huis een spiegel worden met alleen jou erin.
Gedeelde smart is dubbele smart en het is beter om de fles dicht te laten maar dat
lukt je bijna nooit.
Je steekt de spade voor het laatst in de grond, schopt de klei van je schoenen
en sluit het kippenhok waarin de dames Berkhemer zacht kwaad over je spreken.
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GDMW Eindhoven
Festival voor de nieuwe letteren, 25 april 2002, T.U. Eindhoven door
Passionate en Studium Generale Eindhoven
GDMW
Fotografie Bart van Overbeeke

vertoning van filmportret A. Moonen - Omgelegde dagen

dichteres Tjitske Jansen

striptekenaar Maaike Harties licht haar werk toe
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dichter Frederik Lucien de Laere

schrijver Hafid Bouazza

Baby Kain Band

presentator MC East en Write Now! Eindhoven winnares Trudy van Lokven
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J.A. Deelder

stand up comedian Javier Guzman

GDMW-productie T.I.U.
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De Nacht van Srebrenica
9 april 2002, Calypso Rotterdam: pleidooi voor een open discussie over
de gebeurtenissen in Srebrenica. Een initiatief van Ronald Giphart,
Manon Uphoff i.s.m. het Interkerkelijk Vredesberaad, geproduceerd door
Passionate
Fotografie Frank Hanswijk

delegatie van de Vrouwen van Srebrenica

delegatie van de Vrouwen van Srebrenica

Bart Chabot
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Henk Westbroek

Wilfried de Jong

tolk Hassan Nuhanovic
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Ronald Giphart en Manon Uphoff

Marcel Möring

presentatoren Jeroen Rozendaal (l) en Pim van Alten

Passionate. Jaargang 9

24

De brug naar de wolken
Dennis Rijnvis
Jacksonville, 1950

Toen zijn felrode bovenwerk met de gekrulde sierbogen voor het eerst opdoemde
in ons gezichtsveld, dachten we dat de brug over St. John's River uit een andere
wereld kwam - dat God hem tijdelijk tevoorschijn had gehaald om ons een preek
van juffrouw Scarlton te besparen en de treiterige kinderen uit West de mond te
snoeren.
‘Moeder Christus,’ riep Paulie. Zijn vader spuwde iedere dag het ene na het andere
verboden woord uit. Paulie sloeg de kreten op in zijn hoofd, maar het waren er zo
veel dat ze soms in de war raakten daarbinnen.
‘Jezus Christus,’ verbeterde ik hem. Ondertussen keek ik dankbaar naar het
glanzende houten brugdek dat drie te-laat-komers een lange hardlooptocht heen
en terug naar de dam had geschonken.
Jerome zei niets. Hij was voor ons uit gerend, de brug op, en hing zo ver hij kon
over de reling om een zwerm karpers te begroeten met klodders spuug. Gewoonlijk
deden we dat vanaf de waterkant en we waren niet de enigen: schoolkinderen
spuugden nu eenmaal om het verst (ik gokte dat zeker de helft van al het water in
St. John's River bestond uit speeksel).
De vissen wisten niet beter. Ze zwommen altijd onverstoorbaar om onze fluimen
heen. Maar Jerome - die met twaalf jaar veruit de oudste van ons drie
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was - had bedacht dat in het midden van de rivier andere vissen woonden.
‘Kijk, deze denken dat het eten is,’ riep hij. En hij wees naar zijn witte speeksel
in het water.
De kennismaking met de nieuwe vissen eiste al onze aandacht op. Pas toen de
eerste gons van de kerkklok over het water klonk, schrokken we op. Ik haalde diep
adem en betwijfelde of zelfs mijn favoriete honkballer Joe DiMaggio snel genoeg
was om in acht klokslagen het schoolplein aan het einde van de drukke dorpsstraat
aan de overkant te bereiken, langs uitzwenkende wagens vol turf, dwars door
groepjes schippers en lossers die kwaad geldbedragen naar elkaar schreeuwden
en voorbij rennende kinderen tussendoor vervloekten.
Iedereen die tussen de acht en de tien was kreeg les in lokaal 4, op houten banken,
tussen bruine, met oude landkaarten behangen muren; een ruimte die we haatten
omdat er altijd een snauwende stem doorheen schalde en verafschuwden vanwege
de kinderen uit West die vanaf de voorste rij hatelijk naar ons grijnsden.
‘Twee minuten over negen,’ zei juf Scarlton toen we binnenkwamen. ‘Nu moet ik
zeker blij zijn omdat jullie bijna op tijd zijn gekomen?’
De juf begreep maar weinig van kinderen die aan de oostelijke oever van de rivier
woonden. Na een half jaar van in de haast verzonnen smoesjes en uitvluchten, wist
ze eigenlijk alleen dat we op de eerste dag van de week altijd minstens een kwartier
te laat binnenkwamen. ‘Proberen jullie soms om jullie goede voornemens voor het
nieuwe jaar na te komen?’
Niemand in Oost hield zich bezig met onzinnigheden als nieuwjaargeloftes. Mijn
oma zei dat je toch geen toekomst had als je vader op zondag naar de haven ging
om boten te lossen in plaats van naar de kerk om te bidden.
Logisch dus dat Jerome die ochtend had gemaakt dat hij wegkwam toen hij mee
moest naar de haven. Zijn vader had naar bier gestonken, zoals na ieder weekeinde,
en getierd en gevloekt dat hij een echte zoon wilde, ééntje die zijn handen uit zijn
mouwen stak. Na een halfuur was het Jerome's moeder gelukt zijn aandacht af te
leiden. Toen pas kon Jerome via de achterdeur naar buiten glippen om naar school
te gaan. Een record.
‘Nou, zeggen jullie nog iets, of blijven jullie naar de grond kijken?’
Natuurlijk hielden we onze monden dicht over de brug; straks had God hem weer
weggehaald en dan hadden de kinderen uit West pas echt een reden om ons uit te
lachen.
Onze jongens hadden de stad Pusan veroverd, juf Scarlton had het in de lunchpauze
op de radio gehoord. Ze zei dat we de lieve Heer op onze blote knieën mochten
bedanken voor het goede nieuws; iedereen zette een blij gezicht op. Alleen Jerome
staarde naar buiten, reikhalzend om een glimp van de brug, of alleen een rode
sierboog op te vangen. Misschien dacht de juf dat hij een communist was, want ze
riep hem kwaad naar voren en pakte de lange stok die naast het bord stond.
Net toen Jerome aarzelend uit zijn stoel kwam en de juf zei dat hij Korea op de
wereldkaart moest aanwijzen, rinkelde hoofdmeester Johnson op de gang met de
schoolbel. Jerome was er niet gerust op en ging er als een haas vandoor.
De meest zuidelijke kadepaaltjes die langs St. John's River stonden, waren
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bruinverroest en uitgevreten door het zeewater. Ik had er nog nooit een schip aan
vast zien liggen. Fossielen, noemde mijn vader ze. Wat dat precies betekende, wist
ik niet, maar het moest iets belangrijks zijn: geen havenmeester haalde het in zijn
hoofd fossielen los te schroeven en te vervangen.
Mijn vader zei dat de oude paaltjes nog uit de gouden tijden kwamen, toen de
haven uitpuilde en de schepen tot ver in de St. John's lagen. Ze gaven de mensen
in Oost hoop.
Toen we Jerome op weg naar huis weer tegenkwamen, zittend op een fossiel,
keek hij echter teleurgesteld.
Paulie had alleen maar oog voor de grote rode staanders van de brug die voor
ons over het water hing en begreep niets van zijn chagrijnige gezicht.
‘Kijk dan Jer, hij is er nog,’ riep hij. ‘Hij is er nog steeds!’
Maar ik zag schaduwen in de mist over de brugleuning hangen en herkende de
wollen mutsen van de kinderen uit West.
‘Die brug is van ons,’ zei Jerome. ‘Als zij hem inpikken, mag ie van mij zo weer
verdwijnen.’
Langzaam drong het tot ons door dat we het cadeau uit de hemel met heel
Jacksonville moesten delen, zelfs met de Westerlingen die aan de andere kant van
de stad woonden en eigenlijk helemaal geen brug nodig hadden.
Toen we eenmaal langzaam over het houten dek sloften, verzamelde ik speeksel
in mijn mond. Ik slikte het snel door toen de Westerlingen ons grijnzend tegemoet
kwamen. Het was stom om te spugen op een brug waar je zelf overheen liep. We
moesten gewoon naar de overkant, alsof er niets aan de hand was, alsof we het
nog even leuk vonden als die ochtend.
Ik nam me voor om de smalende gezichten te negeren, maar toen ik toch keek,
zagen ze er verbaasd uit. Achter me klonk gestommel en toen ik me omdraaide,
klauterde Jerome op een van de ijzeren relingen. Hij ging glimlachend staan, als
een artiest op een podium.
‘Pas op, je valt in het water. Je kunt daar niet lopen,’ riep Paulie bezorgd.
Ik dacht aan de zwemlessen van juffrouw Scarlton en de stok met de ijzeren haak
waarmee ze je aan je nek boven water hield.
‘Tuurlijk wel,’ zei Jerome. ‘Als je op de grond staat, kun je toch ook over een
smalle streep lopen. Je moet alleen niet bang zijn. En ik ben niet bang.’ En met
triomfantelijke passen begon hij te lopen. Zelfs de kinderen uitWest zetten grote
ogen op.
‘Hoe doe je dat,’ vroeg Paulie bewonderend.
‘Ik zei het toch: ik ben niet bang. En dan kun je overal overheen lopen. Over de
brugleuning, of over een touw of de wolken.’
‘Echt, over wolken? En ook over water?’ vroeg Paulie weer.
‘Nee sukkel, dat kan alleen Jezus,’ zei Jerome die met een sprongetje in het gras
naast de brug landde.
Ik keek naar de kinderen uitWest die nog steeds stomverbaasd waren en bedankte
de brug zachtjes. Soms was lopen over een brugreling bijna hetzelfde als een pad
maken in de zee.
Als de zeewind de eerste zomerdagen meebracht en onze woonkamer aanvoelde
als een brandende oven, sleepte mijn moeder het meubilair naar buiten. Het werd
vakantie. We aten pas als het donker werd, omdat de zon de pasta op onze borden
anders versmolt in een vieze, geelbruine drab. Maar eigenlijk had ik nooit tijd om
aan tafel te schuiven, want Paulie en ik speelden
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lange partijen slagbal om honkbalplaatjes tegen de andere kinderen uit de straat.
In de schemering was het een koud kunstje om een bal die eigenlijk uit je handen
was gesprongen, snel weer op te rapen en daarna heel hard ‘vangbal’ te roepen.
Ons honkbalseizoen eindigde altijd met de stem van mijn moeder. ‘Opstaan!’
Ongeduldig trok ze mijn kussen onder mijn hoofd vandaan. Ik wreef de slaap uit
mijn ogen en keek verlangend naar de stapel honkbalplaatjes die aan mijn
voeteneinde lag.
‘Nee, daar heb je geen tijd meer voor,’ zei mijn moeder streng. ‘Snel. Kam je
haren en pak wat eten. Je hebt geluk dat die brug er is gekomen, want anders was
je te laat gekomen op de eerste schooldag.’
Toen pas besefte ik dat ik hem was vergeten.
Ik holde zo hard als ik kon over het pad langs de oever, maar toen de rivier die
vreemde kronkeling maakte waardoor je plotseling oog in oog kwam te staan met
de brug, struikelde ik bijna over mijn eigen benen.
Zes weken had ik hem niet gezien en ik schrok toen ik zag hoe hij eraan toe was.
De felrode kleur waaraan je zijn bovenwerk al van veraf herkende, was flets en vaag
geworden; op de ijzeren relingen waarin je voor de vakantie nog je gezicht kon zien,
zaten roestplekken. Het houten dek was op sommige plaatsen gaan rotten en maakte
een piepend geluid als je er overheen liep.
God had zijn handen van de brug af getrokken, hem laten verroesten en verrotten.
Ik kon niet begrijpen waarom. Na schooltijd gluurde ik onder het dek: tussen het
hout en het laatste stukje van de oever was een kleine ruimte. Mijn moeder zei dat
zondige mensen daar 's avonds iets deden wat verboden was. Ik wilde ze wegjagen
en zeggen dat ze de brug kapot maakten met hun geheime spelletjes, dat God het
heus wel gezien had in de hemel. Maar in drie weken ontdekte ik één keer een
visser die verbaasd omhoog keek en zijn middelvinger opstak toen ik begon te
schreeuwen.
Niet alleen de brug was veranderd, maar ook de mensen die er iedere morgen
overheen liepen. Paulie en ik spraken Jerome in geen maanden. Hij zat eindelijk in
deklas van hoofdmeester Johnson en daar vond iedereen het juist knap als jete laat
kwam. Zelfs de kinderen uitWest praatten vol ontzag over Jerome; hij had geen
brug meer nodig en zeker geen vrienden die vier jaar jonger waren.
Maar ik miste hem soms en bedacht dat de brug die langzaam verder aftakelde,
misschien ook weer verlangde naar iemand die op zijn relingen balanceerde en zo
de aandacht van iedereen trok.
Op zaterdag bracht ik mijn vader een zakje met brood in de haven. Op de terugweg
zag ik Jerome, hij spande een dik scheepstouw tussen twee fossielen. Hij trok zijn
groene, met modder besmeurde laarzen uit, stroopte de vuile sokken van zijn voeten
en klom op een paaltje.
Ik bleef onopvallend achter hem staan en hield mijn mond.
‘Hoi Lorenzo,’ zei Jerome zonder zijn hoofd om te draaien. Voorzichtig zette hij
een voet op het touw. Daarna nog één. Hij wankelde geen moment. Met kleine,
langzame pasjes wandelde hij een meter boven de grond, maar het leek wel alsof
hij gewoon over straat liep.
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‘Gaaf!’ zei ik.
‘Heb je mijn vader gezien,’ vroeg Jerome.
‘Nee... Wanneer ga je weer over de brug lopen?’
‘De brug is te makkelijk. Kijk, hier moet ik mijn schoenen uittrekken, anders glijd
ik weg.’
‘Kun je niet over het water bij de brug lopen.’ Dom. Ik herstelde me snel. ‘Over
de wolken bedoel ik.’
Jerome sprong op de grond. Hij draaide zich om, glimlachte een beetje en schudde
zijn hoofd. ‘Nog niet Lorenzo.’ Zijn gezicht zat vol met blauwe plekken. Hij moest
lang hebben geoefend op dat koorddansen.
Het was op een zondagmiddag dat de hel losbrak bij Jerome thuis. Mijn vader was
uit de haven teruggewandeld langs zijn huis en had hem meegenomen.
‘Die jongen kan niet terug, hij moet vanavond maar hier blijven,’ hoorde ik hem
in de keuken tegen mijn moeder zeggen.
Jerome zelf stond nog in de deuropening. Hij aarzelde of hij naar binnen moest
komen. Ik wist niet of het wel zo verstandig was om iemand uit de hel uit te nodigen.
Maar ja, dacht ik, je kon iemand van wie je hoopte dat hij nog steeds je beste vriend
was, ook niet op straat laten staan.
‘Je mag wel bij mij op de kamer slapen,’ zei ik.
Jerome zei niets. Zijn neus en mond zaten onder het bloed. Ik vroeg me af of hij
toch had geprobeerd om over de wolken te lopen, maar ik hield mijn mond, want hij
zag er niet uit alsof hij wilde praten.
's Avonds laat kwam Jerome's vader aan de deur. Hij begon te vloeken en
schreeuwde dat hij zijn zoon terugwilde. ‘Hij moet morgen vroeg werken. Jullie
maken een koorddanser van hem, een stomme circusartiest!’
Mijn vader zei dat hij eerst zijn roes moest uitslapen en stuurde hem terug naar
de hel. Toen ik in bed lag vroeg ik Jerome hoe het eruit zag daar. Maar ik moest
een eeuwigheid wachten op zijn antwoord, dus ik deed mijn ogen heel even dicht.
Jerome's matras was leeg toen ik wakker werd. Ik schudde de dekens van me af
om naar wat kleren te zoeken: als zelfs Jerome al weg was, moest de school al lang
begonnen zijn.
Maar buiten was het nog mistig en koud, er slenterde alleen een handjevol
havenarbeiders over straat. Ik wilde me omkeren en weer naar bed gaan, maar de
laag hangende wolken brachten me aan mijn verstand. Jerome had die natuurlijk
ook gezien.
Als een bezetene rende ik over het oeverpad naar de brug die alleen nog maar
een schaduw was in de mist en er daardoor weer net zo mooi uitzag als vroeger.
Het dek was leeg en piepte nog steeds. De relingen voelden koud aan en ook het
water was bedekt door een dikke laag mist.
Eerst zag ik ze over het hoofd, maar ze stonden in het gras, vlak voor de brug.
Twee groene laarzen, de vieze sokken er netjes in gestopt. Ik lachte en keek naar
de lucht, maar daar was niets anders te zien dan wolken. Hij moest al bijna in de
hemel zijn, dacht ik.
‘Hee Jerome!’ brulde ik naar boven. ‘Waarom heb je me niet wakker gemaakt?
Dan had ik het ook kunnen zien.’
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Vier gedichten
Joris van Casteren

Voor D.V.
Vriend van vroeger tegengekomen
Hij stond in een korte file en
ik leunde aan zijn raampje
Zag voor het eerst
de helft van zijn dikke vriendin
Via zijn nieuwe werk had hij
deze auto en ging er
de volgende dag mee
op vakantie
De streek waarheen wij vroeger liftten
en ik hem steeds meer gewicht
uit mijn rugzak liet nemen
Hij dacht ook nog vaak aan onze
gezamenlijke jaren vandalisme
Een claxon achter hem
Of mijn boekje al te koop was
Ik fietste door naar de gravin
met wie ik ruzie had

Ooijpolder met gravin
In Babberich
te dorpshuis St. Jan
pipi machen darf ich hier
Landjuweel
Seniorenvereniging 65+
Haar split wappert blote benen
Ranjatap slaat damp van boerenkool
Zo blond ook je kont
Ruzie op het oorlogsgravenkerkhof
Me eindelijk weer een beetje dichter gevoeld
Natuurwinkelende A delslet
Holocaust-vegetariër!
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Boek met uitzicht
Oog gaat van wit
naar vergezicht
Terwijl stip slinkt
past letter landschap aan
Wat is gelezen en wat
is wat er echt bestaat?

Fleischmann
voor MvC
Toen Tsjernobyl gebeurd was
en het regende in Lelystad
Rails lag op veilig voltage in
een bochtig rondje om ons
We maakten bevallige bergen
van kippengaas en krantenfoto's van misvormden
in de lijm geroerd vervormden
Eenmaal droog en hard
te steile paden opgeschilderd
Verankerd op het Bahnhof zwaaiden vrienden en familie nog
Vonkend trein de tunnel in
naar buiten vluchtte eng een spin
Alpendorp in rep en roer
Wij kraamden krimpgeluiden
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De gouden momenten van Eminem
Erik Brus

De meest omstreden rapper van de laatste jaren, Eminem, bracht onlangs zijn
nieuwe album uit. Op The Eminem Show maakt hij een cartooneske uitvergroting
van zijn tumultueuze leven van de afgelopen jaren. Het is een spel van overdrijvingen,
omkeringen en beledigingen aan het adres van zijn tegenstanders. Maar Eminem
heeft ook nog wat over de Amerikaanse samenleving te melden, en over de rol die
hij daarin vervult.
Het is zo'n drie jaar geleden dat het fenomeen Eminem in Nederland begon op te
vallen. De video's van de jonge blanke rapper werden steeds vaker vertoond op de
clipzenders, en in de Nederlandse pers verschenen de eerste verhalen over de
controverses die Eminem in thuisland Amerika veroorzaakte. Daarbij ging het altijd
over zijn teksten. Er werd gesproken van homofobie, seksisme en verheerlijking
van geweld.
Eminem leek niet direct de gehoopte nieuwe injectie voor de op een dood spoor
geraakte hiphop; daarvoor klonken de verhalen te bekend. Het engagementen de
directe, rauwe kracht van de eerste generatie rappers hadden al sinds een
decennium plaatsgemaakt voor een eindeloze reeks clichéfiguren die alleen over
geweld, snelle auto's en bitches rapten en in hun video's zo cool mogelijk de camera
in keken. Een verfrissende, tegendraadse nieuwe stroming in de popmuziek leek
volledig
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geannexeerd door de commercie.
Op het eerste gehoor klonken de raps van Eminem weinig anders dan die van
zijn collega's. Het tempo lag duidelijk hoger, maar verder de bekende opschepperij
over eigen rapskills, seksuele prestaties en gewonnen vechtpartijen. Bovendien
werden zijn singles geproduceerd door Dr. Dre, een bekend exponent van het
machismo van de rapcultuur. Eminems video's vielen echter wel op. Eminem stond
nu eens niet met geile bitches bij een zwembad te dansen, maar afficheerde zich
als een stripfiguur die kattenkwaad uithaalde in bizarre video's vol actie en humor.
Grappig was het wel, maar het leek toch vooral de verpakking te zijn waarin Eminem
zich onderscheidde.

Dubbele bodems
Eind 2000 kwam Eminems single ‘Stan’ uit. Het werd een grote hit en betekende
zijn doorbraak in Nederland. Dat Eminem een razendsnelle en scherpe rapstijl bezit,
was al duidelijk. Maar het onvoorstelbaar catchy refrein - met dank aan de Engelse
zangeres Dido - en de oplopende spanning die Eminem in zijn voordracht legde,
waren een openbaring.
Tekstueel leek er bij ‘Stan’ weinig nieuws onder de zon. Een bizarre
geweldsfantasie, dat kon je wel aan Eminem overlaten. Het laatste beeld is dat van
een doorgedraaide, dronken automobilist, met zijn zwangere vrouw vastgebonden
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in de achterbak. Hij verliest op een brug de controle over het stuur en raakt te water,
een zekere dood tegemoet.
Het complete nummer bleek een onvermoede diepgang te hebben. ‘Stan’ heeft
de vorm van een reeks brieven van een fanatieke bewonderaar aan zijn, idool Slim
Shady - een van de alter ego's die Eminem in zijn teksten gebruikt. De brieven
worden steeds razender van toon, omdat ze niet beantwoord worden. Als Slim
eindelijk wel een brief terugschrijft is het te laat, zijn bewonderaar is door het lint
gegaan met fatale gevolgen. ‘Stan’ is een rapsong met steeds wisselende
stemmingen en perspectieven, die een diepgaand, zelfs gevoelig beeld geeft van
de onmogelijke, altijd ongelijkwaardige relatie tussen een idool en zijn fans.
Het bleek een terugkerend thema op Eminems toenmalige CD The Marshall
Mathers LP (2000). Eminem reflecteert voortdurend op zijn positie als omstreden
rapper, sinds hij in Amerika met zijn vorige, tweede album doorbrak. Hij wijst op de
hypocrisie van de moraalridders die hem om zijn
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expliciete teksten verketteren en weigert iets terug te nemen: Now he's abusing a
whore, snorting coke/ and we gave him the Rolling Stone cover?/ - You goddam
right bitch. Ik ben mede een product van jullie, zegt hij in de woedende hitsingle
‘The way I am’ tegen zijn critici met hun overspannen reacties.
Als geheel is de CD een bizarre draaikolk van obsceniteiten, grappen,
beledigingen, seksuele en gewelddadige fantasieën en gevoelige momenten. De
verteller gebruikt drie verschillende afsplitsingen van zichzelf - Eminem, Marshall
Mathers (zijn werkelijke naam) en Slim Shady - en wisselt daar voortdurend tussen.
Het is een spel van omkeringen en dubbele bodems. De zeldzame keer dat hij het
gewelddadige karakter van zijn teksten relativeert, ontkracht hij dat meteen weer:
A lot of people think/ that what I say on record/ or what I talk about on a record/ that
I actually do in real life./ If you believe that/ then I'll kill you (‘Criminal’).

Over the top
Eminem vergroot alles uit tot cartooneske proporties, en neemt daarbij zijn
persoonlijke leven als uitgangspunt. Hij vertelt over zijn jeugd in een gewelddadig
gezin; zijn doorbraak als rapper en de problemen die dat meebracht; zijn weggelopen
vader; zijn drugsverslaafde moeder; de zelfmoord van zijn oom en vaderfiguur
Ronnie; en bovenal zijn getroebleerde huwelijk met de hysterische Kim. Aan het
eind van The Marshall Mathers LP laat Kim het leven, na een geweldsuitbarsting
van de hoofdfiguur die zo over the top is dat het ofwel de lachlust opwekt of - bij wie
de teksten serieus neemt - shockeert.
Dat laatste is in Amerika gebeurd, niet in het minst bij de direct betrokkenen. Had
Eminems werkelijke leven al iets van een soap, wat hij zelf in zijn muziek nog verder
uitvergrootte, nu deden een aantal van zijn zelfbenoemde slachtoffers er nog een
flinke schep bovenop. Zijn moeder voelde zich beledigd door de teksten van Eminem
en spande een proces tegen hem aan; het leverde haar een schikking van $ 25,000
op. Bovendien bracht ze haar eigen rapplaat uit, Dear Marshall, waarop ze haar
visie op het familiedrama gaf. Eminems vader, die geheel uit zijn leven was
verdwenen, dook ineens op in allerlei interviews om zich tegen de aantijgingen van
zijn zoon te verweren.
In maart dit jaar spande Eminems oude klasgenoot Bailey een proces aan waarin
hij $ 1 miljoen schadevergoeding eiste. Dit vanwege de song ‘Brain damage’, waarin
Eminem zegt dat hij op school regelmatig door Bailey in elkaar werd geslagen.
Vuilnisophaler Bailey beweert dat hij erdoor in zijn carrière is geschaad. De zaak
loopt momenteel nog. Ook Eminems oom Todd probeerde een graantje mee te
pikken van zijn roem; hij bracht een documentaire uit waarin hij claimde Eminem te
hebben leren rappen, wat volgens Eminem onzin is.
Het privéleven van Eminem liep nog meer schade op. Zijn huwelijk met Kim stond
al onder grote spanning rond het uitkomen van The Marshall Mathers LP, en de
teksten over haar zijn niet bepaald verzoenend van toon. In 2000 bedreigde Eminem
met een pistool een man die op een parkeerplaats stond te zoenen met Kim.
Vervolgens werd Eminem tot twee jaar voorwaardelijk veroordeeld wegens illegaal
wapenbezit. Inmiddels zijn Eminem en Kim gescheiden en op volslagen non-speaking
terms. De altijd al labiele Kim heeft een zelfmoordpoging gedaan. En Eminem is nu
een alleenstaande vader van een zesjarige dochter, Hailie.
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Soap
Eminems productiviteit heeft niet geleden onder de bizarre gebeurtenissen van de
laatste jaren. In 2001 ging hij op tournee en bracht met enkele bevriende rappers
een CD uit onder de naam D12. Daarnaast nam hij een film op gebaseerd op zijn
leven, 8 Mile, die dit najaar in première gaat. En in juni is zijn nieuwe CD uitgekomen,
The Eminem Show.
De titel is een verwijzing naar The Truman Show, de film uit 1998 waarin Jim
Carrey's leven 24 uur per dag onderwerp is van een tv-serie, zonder dat hij het zelf
jn de gaten heeft. Eminem realiseert zich dat zijn leven een show is geworden en
hoe woedend dat hem soms ook maakt, hij kan weinig anders dan het als een
gegeven aanvaarden en het tot onderwerp van zijn teksten maken. Opnieuw, en
nog diepgravender, onderzoekt hij daarom zijn privéleven, zijn bestaan als meest
controversiële rapper in Amerika, de extreme media-aandacht die hij krijgt en de
samenleving die hem ter verantwoording roept.
Als jullie een soap willen, dan krijgen jullie die, lijkt Eminem te willen zeggen.
Rechtszaken wegens laster of niet, hij blijkt op The Eminem Show niet bepaald
geremder in het uitvechten van conflicten via zijn muziek. Zijn vader en Kim krijgen
weer een genadeloze veeg uit de pan vanwege hun egoïstische en harteloze gedrag.
En in ‘Cleaning out my closet’ heeft hij de volgende boodschap voor zijn moeder:
Wasn't it
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the reason you made that CD for me ma/ So you could try to justify the way you
treated me ma?/ But guess what, you're getting older now and it's cold when you're
lonely/ And Hailie's getting so big now /But you'll never see her/ she won't even be
at your funeral... You selfish bitch, I hope you fucking burn in hell.
Er is maar één persoon waarover hij gevoelens van genegenheid prijsgeeft, en
dat is zijn dochtertje Hailie. Aan haar wijdt hij het gevoelige, zelfs sentimentele
‘Hailie's song’. Soms, vertelt Eminem, kijkt hij het raam uit en peinst over de
zinloosheid van alles. Dat iedereen hem als een schietgrage drugsverslaafde ziet,
terwijl hij juist onzeker is en ook niet begrijpt in wat voor absurde toestand zijn leven
is terechtgekomen. Hij moet bijna huilen, maar dan ziet hij zijn dochter en dan weet
hij weer waarvoor hij het doet.
Eminem relativeert zichzelf niet door zijn woorden af te zwakken, maar door een
nieuw perspectief naast de oude te zetten. Het is dezelfde methode als waarmee
hij in ‘Stan’ al zoveel effect bereikte.

Verantwoordelijkheid
I've created a monster, cause nobody wants to/ see Marshall no more they want
Shady/ Well if you want Shady, this is what I'll give you - zo begint The Eminem
Show's vooruitgesnelde single ‘Without me’. Het is typerend voor Eminem dat hij
weigert zich te excuseren voor de ophef rond zijn teksten; hij slaat liever terug. De
pers die hem nooit met rust laat, de Republikeinse lobbyisten die zijn platen willen
verbieden, de kennissen van vroeger die een slaatje willen slaan uit zijn roem, ze
krijgen er allemaal van langs.
Eminem eist het recht op voor zichzelf als artiest te kunnen zeggen wat hij wil.
Hij wijst er bij herhaling op dat hij een muzikant is en dat een mens verantwoordelijk
is voor zijn eigen gedrag: Can [music] load a gun for you and cock it too? Als kids
ontsporen komt dat niet in de eerste plaats doordat gewelddadige songteksten ze
daartoe aanzetten - wat dat betreft heeft Eminem het op zijn vorige CD al opgenomen
voor Marilyn Manson, door wiens gewelddadige teksten de twee moordenaars
geïnspireerd zouden zijn bij de massale slachting op een school in Littleton in 1999.
Eminem wijst op The Eminem Show op de onderdrukking van gevoelens en
wensen van kinderen door ouders, leraren en de moral majority in Amerika. Bekende
voorvechtsters van het censureren van popteksten als Ms. Cheney en Tipper Gore
krijgen dan ook een welgemeend ‘Fuck you’. En ouders zouden voor de verandering
eens naar hun kinderen kunnen luisteren. Uit ‘Sing for the moment’: These ideas
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are nightmares for white parents/ whose worst fear is a child with dyed hair and who
likes earrings/ like whatever they say has no bearing.
Dit alles betekent niet dat Eminem zich niets van zijn maatschappelijke
verantwoordelijkheid aantrekt of er geen twijfels over heeft. In ‘Sing for the moment’
is hij daar opmerkelijk openhartig over. Hoe is het mogelijk, vraagt Eminem zich
hardop af, dat hij en zijn collega-rappers kunnen veranderen van liefhebbers die op
een straathoek wat staan te rappen, in idolen wier teksten door sommige kids
bloedserieus genomen worden. Dat - zijn - teksten bestaande problemen naar boven
brengen en soms kunnen verergeren, erkent hij. Maar daarmee zijn ze nog niet de
oorzaak van die problemen, wat de censuurlobbyisten ook mogen suggereren.
Eminem laat zich dan ook niet weerhouden gevoelens van woede en frustratie bij
zichzelf en anderen te verwoorden.
Uiteindelijk is het een gevoel van eenzaamheid, niet gehoord worden, dat tot een
extreme neiging tot identificatie kan leiden. Met het bevechten van zijn eigen vrijheid,
pleit Eminem voor de vrijheid van opgroeiende suburban kids die een spreekbuis
zoeken om zich te kunnen uiten. We sing for these kids that don't have a thing/
Except for a dream and a fucking rap magazine/ they throw on a rap record, and
they sit and they vibe... that's why we consider these minutes golden. Wat Eminem
kan doen is hen een krachtig gevoel geven, al is het slechts gedurende de momenten
waarop zijn muziek klinkt. En dat is heel wat.
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Voor B. en de tranen van een pornoster
Alex Boogers

De jonge zakenman Anton Rauschenberg zat in een kroeg waar, zo viel hem op,
het publiek bestond uit een gemêleerd gezelschap. Oude mensen, jonge mensen,
wanhopige mensen, blije mensen, dronkemannen, zakenlieden, kunstenaars,
studenten, ja, een gemêleerd gezelschap. Er was geen woord van gelogen.
Gemêleerd was een goede omschrijving. Hij zat aan de bar, rookte een sigaret, en
keek verwezen voor zich uit. Een jonge, voor hem onbekende, vrouw zat naast hem.
‘Dus je rookt Lucky's,’ zei ze.
‘Wat?’
De jonge vrouw wees naar zijn sigaret.
‘Lucky Strike, je rookt Lucky Strike.’
Anton keek naar zijn sigaret Wat interesseerde het dat wijf wat hij rookte? Maar
ze had gelijk, Lucky Strike was het merk.
Rook kringelde in grillige vormen omhoog.
‘Bied je me iets te drinken aan?’ vroeg de jonge vrouw. Ze was blijkbaar niet alleen
maar geïnteresseerd in het merk sigaretten dat Anton rookte.
‘Ben je een hoer?’ vroeg hij. Hij bekeek haar voor een ogenblik. Ze droeg een
kort strak rokje, ze had een fraai figuur, dus slank, maar niet té slank, niet zo'n
magere trut waarbij je als je haar neukt je kloten tegen het schaambeen tot pulp
beukt, ze had slanke benen, zonder al te veel storende oneffenheden, en een paar
borsten waarvan de tepels zich door haar wollen truitje drukten. Ze kón een hoer
zijn, een hoer, een wulpse studente, een aangeschoten kunstenares.
‘Jezus, wat is dit nou weer?’ zei de jonge vrouw.
‘Het maakt niks uit, maar ik wil het wel weten. Met een hoer praat ik niet, die neuk
ik, misschien, maar praten ermee, nee, dat doe ik niet Voordat je het weet krijg je
de rekening voorgeschoteld.’
‘Ik ben geen hoer.’
‘Geen hoer? Mooi, heel mooi.’
‘En jij?’ vroeg ze. ‘Ben je soms een vrouwenhater?’
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‘Een vrouwenhater, nee, dat niet,’ zei Anton. ‘Een moordenaar, als je het weten wilt,
geen vrouwenhater. Ik aanbid vrouwen.’
De jonge vrouw lachte.
‘Je bent grappig,’ zei ze. ‘Echt, ik vind je grappig. Een moordenaar. Bied je me
iets aan of niet?’
Anton wenkte de barman en ‘Wat drink je, eigenlijk?’
‘Een witte wijn,’ zei de jonge vrouw, ‘zoet.’
‘Je hoort het,’ zei Anton tegen de barman.
De barman knikte en schonk een witte wijn in. Het was niet echt een barman.
Het was een brave student die in de avonduren er een paar luizige centen bij
verdiende als barman. Dat kon je zien aan die onschuldige studentikoze kop van
hem. Hij was niet erg spraakzaam. Het stoorde Anton niet.
‘Een moordenaar?’ zei de jonge vrouw. ‘Spannend, ik heb nog nooit met een
moordenaar gesproken.’ Ze nam hem niet serieus. De gruwelijkste moordenaars
worden nooit serieus genomen, totdat ze beginnen te moorden. Maar dan is het te
laat.
‘Hoe heet je?’ vroeg Anton.
‘B.’
‘Wat?’
‘B., ik heet B., van Beauty.’
‘Oké, B. van Beauty, wat doe je op een niet al te koude late avond als deze in
een stinkkroeg als dit?’
‘Ik kom hier vaak,’ zei B., ‘ik doe van die workshops, en wil later graag iets met
film doen, en cabaret, en met zang, of dans, maar ook wel met toneel, dus gewoon
toneel, je weet wel, theater, maar film heeft eigenlijk mijn voorkeur. Deze kroeg is
een broedplaats voor mijn ideeën. Ik bestudeer hier typetjes.’
Een aangeschoten artieste dus, dacht Anton. Zoiets kwam vaak voor. Maar dit
was een artieste in spe. Ze leefde zich al helemaal in, in haar rol.
‘Wat voor typetje ben ik?’ vroeg Anton.
B. kneep haar ogen toe, ze bekeek hem, ze bestudeerde hem. Ze nam haar vak
serieus, of in elk geval haar studie.
‘Mmm, ik denk,’ zei ze weifelend, ‘ik denk het typetje van de verdwaalde yup die
een kroeg binnenstapt om aan iemand de weg te vragen.’
‘Een yup, geen moordenaar?’ vroeg Anton.
Ze schudde haar hoofd en nipte van de wijn.
‘Nee, geen moordenaar.’
Anton knikte instemmend en tikte een sigaret uit het pakje Lucky Strike.
‘Dat is lief van je,’ zei hij, ‘maar ik ben er wel een. Ik heb mijn dochter vermoord.
Ze ligt in mijn BMW, een paar kilometer terug, op het parkeerterrein van het Ibishotel.
Ik heb haar vermoord voor jou, B.. Voor jou.’
B. keek heel even serieus, maar lachte daarna overdreven uitbundig, alsof iemand
haar zojuist de grap van de week had verteld, of sterker nog, van de maand, van
het jaar. Ze nipte nog maar 'ns van de wijn.
‘Je bedoelt dit overdrachtelijk, toch? Ik bedoel, ik ken je niet eens. Je probeert
me iets te vertellen, wat zei je, je dochter, de dood van je dochter, de dood van je
dochter...’ Ze dacht er over na. Ze kon er een eeuwigheid over nadenken en nog
zou ze er niks van begrijpen.
‘Is het een metafoor voor iets?’ vroeg ze, ‘Is het, hoe zeg je dat, een vorm van
symboliek, een macabere vorm van symboliek?’
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‘Ik bedoel,’ zei Anton, ‘dat ik een moordenaar ben. Godverdomme, wat valt daar
niet aan te begrijpen?’
Hij stak zijn sigaret in het speelse vlammetje van de kaars die voor hem op de
toog stond en zoog rook zijn longen binnen. Tranen liepen over zijn wangen.
Eerder die avond had hij zijn dochter toegedekt met zijn trenchcoat. Hij had zijn grip
op haar verslapt en naar haar onschuldige gezicht gekeken, dromerig en met allerlei
gedachten die hij niet helder kreeg. De straatverlichting bevoelde haar bleke gezicht
als de vingers van een blinde die voor de eerste keer braille leest. Het leek erop dat
ze sliep, dat ze even was weggedommeld in een soezerig slaapje. Zo zou hij haar
altijd zien. Anton had haar behouden. Bewaard. En het was goed.
Het was goed.
Ze was nu een elfje, een nimf, een fluisterende muze.
Hij had de BMW op slot gedaan en was op weg gegaan. Hij wist niet waarheen.
Het was niet erg belangrijk.
Hij liep een half uur langs de weg toen hij aankwam bij een benzinestation. Het
was er niet erg druk. Een man, op het eerste gezicht een Turk, stond bij een wit
busje. Hij bekeek de Turk zwijgzaam en liep de shop binnen.
‘Je kunt niet met Duitse marken betalen,’ zei de pompbediende tegen een Turkse
vrouw, ‘niet met Duitse marken, niet met guldens, het tijdperk van de euro is
aangebroken. Waar ben je geweest?’
De Turkse vrouw sprak in haar moedertaal tegen vier Turken die achter haar
stonden. Het ging er fel aan toe. Daarna keek de vrouw weer naar de pompbediende.
‘Geweest, geweest,’ riep de vrouw. ‘Dit is mijn familie uit Duitsland, daar ben ik
geweest. Waarom kan mijn oom niet met marken betalen?’
De pompbediende maakte een handgebaar. De opmerking van de Turkse vrouw
maakte op hem geen enkele indruk, het leek hem eerder te vermoeien. Hij wuifde
haar woorden weg, haar woorden, haar aanwezigheid.
‘Ach, mens hou je niet van de domme,’ zei hij. ‘Donder toch op met je marken.’
De vrouw draaide zich weer om naar de Turkse mannen. Ze praatte wat in het
Turks, haalde uit een van de zakken van de mannen een biljet van 20 euro en wierp
het in het gezicht van de bediende. De familie liep de shop uit.
‘Jij bent een racist,’ beet de vrouw hem nog toe. ‘Racist! Racist!’
‘Ja, ja, ja,’ zei de bediende. Hij zwaaide de Turkse familie vrolijk uit. ‘Dag, dáág!’
De bediende keek hoofdschuddend naar Anton.
‘Sommige mensen,’ zei Anton met een kleine glimlach.
‘Ja,’ zei de bediende.
Anton keek de shop rond. Het was een complete supermarkt. Hij zag flessen wijn,
belegde broodjes, ijs, koeken, chips, kranten, dagbladen, chocoladerepen, bloemen,
houtskool, motorolie, zonnebrillen, nou ja, wat men zoal tegenwoordig verkoopt in
de shop van een tankstation.
‘Kan ik u helpen?’
Anton keek naar de bediende. Hij droeg een bril met nogal dikke glazen. Het gaf
hem geen sympathiek uiterlijk. Achter die dikke glazen zaten kleine blauwe
muizenogen. Ze keken hem argwanend aan.
‘Sigaretten,’ zei Anton.
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De bediende draaide zich om. De sigaretten bevonden zich buiten het bereik van
de klant. Vertrouwen is een hol begrip.
‘Marlboro, Pall Mall?’
‘Doet u maar een pakje Lucky Strike. Ik heb geen vast merk.’
‘Lucky Strike,’ zei de bediende, ‘wat u wilt.’
De bediende legde het pakje neer op de balie, en sloeg het bedrag aan op de
kassa. Anton bevoelde zijn zakken. Hij herinnerde zich ineens dat hij zijn
portemonnee in de binnenzak van zijn trenchcoat had gestoken.
‘Dat is waar ook,’ zei Anton, ‘ik draag geen geld bij me, stom.’
De bediende pakte het pakje Lucky Strike en stopte het weer terug in de lade
waar de sigaretten en shag verborgen lagen. De bediende deed het heel
geroutineerd. Klanten vergaten blijkbaar vaker hun geld.
‘Luister,’ zei Anton, ‘mijn naam is Anton Rauschenberg, schrijf het maar op, An-ton,
Rau-schen-berg. Ik werk bij Tronics BV. Geloof me, ik kijk niet op een paar euro.
Morgen betaal ik het je terug, echt, geen gekkigheid. Mijn portemonnee zit in mijn
jas. Ik vind het ongelooflijk gênant. Maar als je me nu gewoon dat pakje Lucky Strike
voorschiet. Ik betaal het je morgen terug. Ik moet dat pakje sigaretten hebben, een
sigaret, een plek om even tot rust te komen, dat is alles wat ik wil.’
‘Sorry,’ zei de bediende, ‘maar dat zal helaas niet gaan.’
‘Mijn naam is -’
‘Meneer -’
‘Wacht, ik geef je mijn horloge als onderpand, het is geen lullig ding, hier, ik zal
-’
‘Meneer, doet u geen moeite, we zijn geen lommerd.’
‘We? Hoe bedoel je “we”, wie is godverdomme “we”? Je bent toch niet achterlijk,
zeker, met je “we”? Waarom laat je me godverdomme smeken voor een pakje
sigaretten? Heb je dan geen begrip, ken je geen mededogen? Wat ben jij voor een
afgestompte imbeciel?’
De bediende knikte Anton sussend toe.
‘Juist, juist,’ zei hij. ‘Ik ben ongevoelig geworden voor zulke verwensingen. Maar
u realiseert zich dat ik elk moment de politie kan bellen?’
‘De politie? Waarom zou je in godsnaam de politie bellen? Ben ik soms een
crimineel, heb ik je iets gedaan? Je zou je godverdomme moeten schamen. Mijn
naam is Anton Rauschenberg. Zou ik je mijn naam geven als ik -’
De bediende bukte voor een ogenblik en zocht naar iets wat verborgen lag achter
de balie.
‘Wat doe je?’ zei Anton. ‘Wat zoek je daar, wat ben je godverdomme aan het
doen?’
Anton greep de bediende bij zijn haren en trok hem half over de balie.
‘Laat me los!’ gilde de bediende. Hij had een vrouwenstem. Het viel Anton nu pas
op. ‘Laat me los, anders schiet ik!’
De bediende zwaaide met een pistool. Was het echt? Anton greep de jongen bij
zijn pols, draaide zijn arm in een knoop, dwong hem de loop van het pistool zo ver
mogelijk bij hem vandaan te houden, en sprong met een ongewone behendigheid
over de balie.
De jongen bleef maar gillen dat Anton hem los moest laten. Anton trapte hem een
paar keer tegen zijn kloten, greep hem weer bij zijn haren en sloeg hem met zijn
gezicht een aantal keer tegen de kassa. Dat veroorzaakte een droog mechanisch
geluid, alsof iemand elke keer dezelfde prijs aansloeg.
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‘Laat me los!’ gilde de bediende weer. ‘Laat me los!’
Erg creatief was die bediende niet met z'n woorden.
‘Hoe-kom-je-erbij-dat-ik-een-crimineel-ben!’ schreeuwde Anton. Tussen elk woord
ramde Anton het inmiddels bloedende smoelwerk tegen de kassa aan.
Hoe.
Kom.
Je.
Erbij.
Dat.
Ik.
Een.
Crimineel.
Ben.
Bij ‘ben’ klonk er een vrolijk rinkeltje en schoot de lade open.
Anton liet de bediende los. Hij zakte in elkaar op de grond. Eindelijk hield hij zijn
bek dicht. Anton greep het pistool van de grond, keek er heel even naar - verdomd,
het was echt, dat was wat -, verbaasde zich over het gewicht en stak het in zijn
broekriem. Zijn blouse viel er mooi overheen. Het wapen was onzichtbaar. Anton
keek naar buiten. Het benzinestation lag er verlaten bij. Auto's reden voorbij. Anton
rilde. Hij had het koud, hij stond in brand.
‘De politie,’ zei Anton hoofdschuddend. Hij keek naar de bediende. Hij gaf hem
een niet al te harde trap. ‘Nu lig je half dood te bloeden, alleen omdat je over de
politie begon te ouwehoeren. Als je me nu godverdomme gewoon een pakje
sigaretten had gegeven, stomme klootzak.’
De bediende piepte. Hij had de kop van een muis en nu lag hij ook nog te piepen.
Anton pakte een pakje Lucky Strike uit de lade, schuin achter de balie, stapte
over de bediende heen, en liep de shop uit. Ongeveer drie kwartier later stapte hij
die kroeg binnen.
Café Tuttifrutti.
‘Ik begrijp je,’ zei B. Ze had over Antons woorden nagedacht en wreef de tranen
van zijn gezicht. Nu begon ze ook ineens te huilen. ‘De teleurstelling, de
eenzaamheid, het verlangen. De moord als protest, het meisje als onschuld, de
vlucht als ontsnapping uit het dagelijkse bestaan. Nu zie ik het. Wat een prachtige
metafoor. Prachtig! Ik heb me vergist. Je bent geen yup, je bent een kunstenaar,
een kunstenaar.’
‘Wát?’
Anton was in gedachten verzonken.
‘Ik begrijp je, ik voel je,’ zei B..
‘Waarom huil je?’ vroeg Anton.
‘Ik weet het niet, ik weet het niet.’
Anton knikte.
‘Heet je echt B. van Beauty?’
‘De “B” is mijn alias, nou, eigenlijk is Beauty mijn alias, maar vrienden noemen
me B..’ Ze veegde de tranen van haar gezicht en nam een slok zoete witte wijn.
‘Wat is dan je echte naam?’ vroeg Anton.
‘Vraag dat niet. Mijn naam lijkt op die van een Italiaanse pornoster.’
‘Ik ken geen Italiaanse pornosterren. Bovendien denk ik niet al te slecht over

Passionate. Jaargang 9

Passionate. Jaargang 9

41
pornosterren. Pornosterren verbergen niks. Porno is essentiële poëzie.’
‘Zie je wel, je bent een kunstenaar,’ zei B., ‘goed dan, ik heet Chicolina, dat is
mijn naam, Chicolina.’
‘O, díe Italiaanse pornoster, ja, die ken ik wel,’ zei Anton. Hij glimlachte heel even.
‘En jij?’
‘Wat is er met mij?’
‘Hoe heet jij?’
‘Geen domme vragen stellen, Chicolina. Moordenaars hebben geen naam. Je
weet hoe dat gaat, ik kan je mijn naam geven, maar dan moet ik je vermoorden.’
Anton wenkte de barman en rekende af.
‘Ga je... alweer weg?’ vroeg Chicolina.
Anton knikte.
‘Blijf nog even.’
‘Nee,’ zei Anton, ‘dat kan ik niet, sorry.’
De tranen liepen weer over zijn wangen.
Chicolina legde haar hand op zijn knie.
‘Ik heb geen onderbroekje aan,’ fluisterde ze.
Anton veegde de tranen van zijn gezicht.
‘Met alle respect,’ zei hij, ‘je bent wel aardig en wat al niet meer, maar neuken zit
er echt niet in, niet nu, en wat rest ons verder? Denk je dat een beetje slap
ouwehoeren met jou mijn dag beter maakt, ik heb godverdomme mijn dochter
vermoord.’
Nu begon Chicolina weer te huilen.
‘Je bent een mooi mens,’ zei ze, ‘een kunstenaar.’
Anton verliet café Tuttifrutti. Het was een heldere nacht.
Hij liep een kwartiertje langs de weg en keek naar de auto's die hem passeerden.
Al die kutmensen die nergens heengaan, dacht hij. En later dacht hij aan wat
Chicolina had gezegd.
Een kunstenaar.
Ja, ja, misschien.
Waarom niet?
Hij ging aan de rand van de straat zitten, het pistool drukte tegen zijn blaas. Hij
haalde het tevoorschijn. Het maanlicht gaf het metaal een uitdagende glans.
Hij woog het wapen nog 'ns in zijn hand.
Zwaar.
Verdomd zwaar.
Hij omklemde met beide handen het pistool en keek voor zich uit. Het leek erop
dat hij in gebed was, dat hij was getroffen door een moment van contemplatie. Dat
overkwam mensen soms. Hij kneep zijn ogen dicht en leunde met zijn hoofd op zijn
verkrampte handen. Anton wiegde zijn bovenlichaam langzaam heen en weer, het
koude metaal van het pistool drukte tegen zijn kin. Misschien moest hij het doen,
bidden, hard bidden, het bloed uit zijn verkleumde vingers knijpen. Zou het iets
uitmaken, vroeg hij zich af. Nee, nee, waarschijnlijk niet. Hij prevelde het Onze
Vader, maar kwam niet verder dan Uw koninkrijk kome. En toen kreeg hij het warm,
hij gloeide, even, heel even. Een gelukzalige glimlach verscheen op zijn gezicht als
van een mens die na lang zoeken eindelijk zijn bestemming heeft gevonden.
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Noordereiland
Kees Versteeg
Voor martelaren is de Styx een bloemenzee.
Balkenende premier. Op de puinhopen van tweeduizend jaar christendom.
Onze tijd wordt gekenmerkt door een zorgwekkende inflatie van goddelijke
voortekenen. Werd de geboorte van Jezus nog aangekondigd door drie bescheiden
wijzen uit het oosten, die van Fortuyn door een miljoen luidruchtige analfabeten uit
god weet waarvandaan.
Het milieu is uit, kogelvrije tuinbroeken in.
Een politicus kan best persoonlijk worden, maar hij moet de kiezer niet tot voyeur
maken.
Als je overal hoofddoekjes ziet, is het dan veiliger of juist onveiliger geworden op
straat?
Volkert van der G. verdient een eerlijk proces dus moet de rechter tijdens zijn verhoor
geen nerts gaan zitten villen of zo.
Tussen het doodknuffelen en doodknuppelen van allochtonen moet een derde weg
te vinden zijn.
Ik ben absoluut tegen taalcursussen voor migranten. Laat ze maar in hun eigen taal
anonieme dreigbrieven aan de LPF sturen.
Belangrijker dan de scheiding tussen kerk en staat is de scheiding tussen kerk en
pedofielen.
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Rolex
Bjarne Donderdag

Meneer,
u neukte mij in de nacht van vrijdag op zondag. Ik vond het heel fijn. Maar nu zit ik
met een probleem. We zullen samen een kind hebben, na mijn quarantaine van de
gebruikelijke dracht. Uw horloge ligt hier nog (u was zo attent dat af te leggen
teneinde me niet te verwonden tijdens het liefdesspel), maar u heb ik sindsdien niet
meer gezien. Het kind dat u en ik samen hebben uitverkozen, wil ik wel degelijk
geboren laten worden. Het wordt een mooie herinnering, die alsmaar groeien zal.
De gedachten aan een universitaire opleiding voor onze uk zet ik vooralsnog even
opzij. Maar ondertussen zullen zich het komende anderhalve decennium diverse
onkosten voordoen. Terwijl ik naar uw horloge zit te kijken, zie ik de tijd voorbij
tikken. Uw polsslag zit er zelfs nog in. Ik ben van plan binnenkort ochtendmisselijk
te worden. In vroege treinen zal ik bijvoorbeeld onverwacht overgeven. Ook zal ik
een niet te onderdrukken neiging vertonen om ononderbroken bananen te vreten.
Opzwellen zal ik ondertussen gestaag. Bij deeerste prenatale penalty's wil ik evenmin
nalaten u even op te bellen, weze het dag, weze het nacht. Het kan zich natuurlijk
ook zo voordoen dat u mij af en toe frequenteert met lieflijkheden zoals daar zijn
tulpen, pralines, oorbellen of een kijkboek met textielmotieven betreffende de wieg.
Allerhande versnaperingen zullen te allen tijde in dank worden aanvaard. Sigaretten
laat u echter maar beter achterwege: de allerlaatste heb ik gerookt toen u aan mijn
wastafel uw lulletje met mijn rozenwater besprenkelde. Rozenwater dient om de
ogen uit te wrijven, meneer. Nog iets: hoe zullen we het noemen? Daar moeten we
samen over beslissen, vind ik. Voor wat, hoort wat. Wat mij betreft: geen bijbelse
namen, geen mythische namen, geen namen uit teeveefeuilletons, geen
hypermoderne namen, geen retronamen, geen drie- of meerlettergrepige namen.
Doodgewoon Jan bijvoorbeeld. Of Elke. Pam en Pim kunnen ook. Mocht zich een
meerlinggeval voordoen, dan wil ik zeker geen gelijkluidende benamingen voor de
diverse eenheden. Er zijn grenzen aan bepaalde herinneringen. Nou, u merkt,
meneer: een nachtje neuken doe je nooit alleen. Wie de trein neemt, komt gewoonlijk
ergens aan. Ik hoop op uw rolex geen al te grote vertraging af te moeten lezen. U
kunt me altijd bereiken op het nummer 000-0894929-07. Wij verblijven ondertussen,
geheel de uwen:
Bärbel Vandermeeren en de baby in spe
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3 gedichten
Xander Jongejan

Dichter des Vaderlands
Gerrit Komrij is niet alleen
volop aanwezig in de poëzie.
Je ziet hem ook in de gezichten
van alle Nederlandse vrouwen
boven de zeventig jaar.

Gerard Reve 75 jaar
Ik zag Reve op tv
en kreeg toen veel zin om te schrijven,
het was zo heftig, zelfs
dat ik hem er direct over berichtte,
hoewel het hem verheugde
mij zo te hebben bereikt,
had hij toch liever gezien
dat ik er zin in vrijen van had gekregen.

Het leven is eenvoudig
Je drinkt je één slag in de rondte
en je bent een leuke vent;
je hebt geen oorlog nodig
om te weten wie je bent.
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Ilja Pfeijffers plagiaat of spel
Oplettende krantenlezers zal het niet ontgaan zijn dat er dit voorjaar commotie
uitbrak rond Ilja Leonard Pfeijffers debuutroman Rupert. Een bekentenis (De
Arbeiderspers, 2002). Zonder enige expliciete verantwoording of bronvermelding is
in dit boek gebruik gemaakt van andermans teksten. Pfeijffer, erop aangesproken:
‘Haha, dit is een spel. Ik zat al te wachten tot iemand dat zou ontdekken’.
Anderen noemden het daarentegen plagiaat. Wat is er nu feitelijk aan de hand?
Wat is plagiaat? En wat is het in dit verband vaak gehoorde begrip intertekstualiteit?
In hoeverre klopt de verdediging op de plagiaatbeschuldiging door Pfeijffer, het NRC
Handelsblad en De Arbeiderspers? En, misschien wel de belangrijkste vraag, wat
voor spel speelt Pfeijffer nu eigenlijk?

De feiten
In Rupert wordt rijkelijk ‘geciteerd’ uit de wereldliteratuur, en met name uit T.S. Eliots
magistrale gedicht ‘The waste land’ uit 1922. Het uitbundigst gebeurt dat op pagina's
92 en 93 van Rupert:

V. What the thunder said
After the torchlight red on sweaty faces
After the frosty silence in the gardens
After the agony in stony places
(...) reverberation
Of thunder of spring over distant mountains
He who was living is now dead
We who were living are now dying
(...) Here is no water but only rock
Rock and no water and the sandy road
The road winding above among the mountains
Which are mountains of rock without water
If there were water we should stop and drink
Amongst the rock one cannot stop or think
Sweat is dry and feet are in the sand
If there were only water amongst the rock
Dead mountain mouth of carious teeth that cannot spit
Here one can neither stand nor lie nor sit
There is not even silence in the mountains
But dry sterile thunder without rain
There is not even solitude in the mountains
But red sullen faces sneer and snarl
From doors of mudcracked houses
If there were water (...)
Who is the third who walks always beside you?
When I count, there are only you and I together
But when I look ahead up the white road
There is always another one walking beside you (...)
What is that sound high in the air (...)
Who are those hooded hordes swarming
Over endless plains (...)
Cracks and reforms and bursts in the violet air
Falling towers
Jerusalem Athens Alexandria
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Unreal
(...)
uit T.S. Eliot ‘The waste land’, 1922

8.
Toortslicht rood op zwetende gezichten.
IJzige stilte in de tuinen. Pijn op plaatsen
van steen. Dreun van donder over verre
bergen. Hij die onder de levenden was is nu
dood. Wij die onder de levende waren zijn
nu stervende. Hier is geen water, uitsluitend rots. Rots en geen water. En de
zanderige weg, die zich slingerend omhoog
zwoegt rond en rond en door en over de
bergen, die bergen zijn van rots zonder
water, als er water zou zijn, zouden we
kunnen stoppen en drinken, tussen de
rotsen kunnen we niet stoppen of denken,
zweet is droog en voeten zakken weg in
deze nu mulle zee van kompasloos
ploegen, zand zonder uitzicht happen in
cirkels - als er tenminste water was in deze
rotsen, deze dode berg, mond vol verbeten
tanden die niet kan spugen. Hier kan men
niet staan, noch liggen of zitten. Er is zelfs
geen stilte in de bergen, maar de droge,
steriele donder zonder regen. Er is zelfs
geen eenzaamheid in de bergen, maar
botte, rode gezichten die sneren en sarren
uit de deuren van gebarsten lemen hutten.
Als er water zou zijn. Wie is die derde die
Altijd naast jou loopt? Als ik tel, is er alleen
jij en ik samen. Maar als ik voor mij kijk over
de zanderige weg, is er altijd een ander die
naast jou loopt. Wat is dat geluid hoog in de
lucht? Wie zijn die gemaskerde horden die
zwermen over eindeloze vlakten? Barsten
scheuren in de violette hemel. De torens
vallen. Jeruzalem, Athene, Alexandrië,
de muren bezwijken. Onwerkelijke
(...).
uit Ilja Leonard Pfeijffer, Rupert.
Een bekentenis, p. 92-93
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Kunstredacteur Reinier Spreen van het Nieuwsblad van het Noorden was de eerste
die dit Eliot-gebruik opviel, nadat Pfeijffers boek al in een aanzienlijk aantal kranten
was gerecenseerd, waarbij geen enkele recensent ook maar iets van een
Eliot-connectie opgemerkt had.
Spreen vroeg mij of dit nu plagiaat was of niet - vervolgens ben ik betrokken
geraakt in deze affaire, omdat ik er als eerste over berichtte.

Plagiaat
Mijn oordeel - plagiaat - velde ik na bestudering van Rupert en ‘The waste land’. Ik
kwam tot die conclusie omdat op geen enkele manier werd aangegeven dat
bovenstaand citaat uit Rupert niet uit Pfeijffers brein afkomstig was. Er stonden geen
aanhalingstekens of noten bij, er was geen voorwoord of motto waarin verwezen
werd naar ‘The waste land’ of gewezen werd op de schatplichtigheid aan Eliot. Een
verantwoording ontbrak. Kortom, aan alle voorwaarden voor plagiaat werd voldaan.
Want wat is plagiaat? De Dikke van Dale daarover: ‘het overnemen van stukken,
gedachten, redeneringen van anderen en deze laten doorgaan voor eigen werk’.

Intertekstualiteit
In de eerste reacties op de plagiaatbeschuldiging viel regelmatig te lezen: ‘Dit is
geen plagiaat, maar intertekstualiteit’. Dus weer het woordenboek ter hand genomen,
want wat is intertekstualiteit? De Dikke van Dale: intertekstualiteit is een
‘fundamentele verwevenheid van (literaire) teksten’, waarbij intertekstueel ‘betrekking
hebbend op (een vergelijking van) verschillende (literaire) teksten’ betekent. In
gewone mensentaal houdt dat in dat een schrijver tekstfragmenten van andere
schrijvers hergebruikt, en daarbij iets nieuws creëert. Geheel Pfeijfferiaans volgt
een intertekstueel voorbeeld van eigen hand:

Oerol
De Carmina Burana zingend
togen wij naar het Noorden
om met zeehonden op te zwemmen
in het zog van het eiland
denkend aan Holland
stapten we in de zee
waar ontploffende potvissen
boem-boem paukeslag knalden
zong de blonde vrouw
op meeslepende, verruk'lijke wijs
het lied der achttien dooden
een antilope scheerde voorbij
en als er al een marsman is
zo rust hij
op de bodem van de oceaan
in diepte vereeuwigd.
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Dit gedicht, uit de bundel Benzine, bevat woordconstructies van Carl Orff, Paul van
Ostaijen, Hendrik Marsman, Jan Campert en Joop Mulder - wat zoals het hoort
achterin het boek gemeld wordt, zodat een geïnteresseerde lezer de weg naar de
oorspronkelijke makers vinden kan. Overbodig, omdat iedereen weet dat de citaten
van de betreffende auteurs zijn? Niet in het minst: enkele honderden keren heb ik
bovenstaand gedicht voorgedragen, meestal aangekondigd als quizgedicht, waarbij
het publiek de namen van de door mij gebruikte dichters mocht roepen. Niet eenmaal
herkende iemand alles. Literatuur is nu eenmaal minder bekend dan veel zich in
eigenwaan koesterende auteurs inbeelden.
In Rupert zijn op veel plaatsen ‘intertekstuele exercities’ aan te treffen. Er valt over
te twisten of Pfeijffer dat in een verantwoording uitvoerig had moeten melden, of
met een hele summiere verantwoording had kunnen volstaan. Maar het gaat niet
om enkele losse zinnen, het gaat specifiek over de passage op pagina's 92 en 93.
Die zo lang en zonder nieuwe betekenis is, dat het zelfs met heel veel goede wil
geen intertekstualiteit genoemd kan worden: het is simpelweg bij overschrijven
gebleven. Wat van de Auteurswet 1912 mag, als je van te voren toestemming vraagt
aan derechthebbende(n) en het aan de lezer meldt, in een voetnoot, voorwoord of
verantwoording. Pfeijffer heeft dat allemaal achterwege gelaten.
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Hij zei daarover, in dagblad Trouw, op 20 maart 2002: ‘Ik ben openlijk een ballet
met Eliots werk aan gegaan, een werk dat trouwens zelf ook vol zit met verwijzingen
naar en parafrases van andere poëzie. Dat heet officieel intertekstualiteit.’
Wat hij verzuimde te vermelden is dat ‘The waste land’ wél is voorzien van een
uitgebreide verantwoording en bronvermelding. Hoewel ‘The waste land’ eerst in
twee tijdschriften zonder noten werd gepubliceerd, schreef Eliot die verantwoording
op aandringen van de uitgever voor de eerste boekuitgave, omdat de laatste bang
was voor plagiaatrechtzaken.
Ook was Pfeijffer van mening dat hij wel degelijk verantwoord had: ‘Ik citeer een
kernzin uit “The waste land”, die op de ruit van een kapperszaak staat: “Mixing
memory and desire”. Duidelijker kan het bijna niet. Dat is het motto van het boek.
Ik noem zijn naam, de vertaling van de titel “woestenij” valt, ik citeer het bekendste
vers eruit. Als ik me achterin zou verantwoorden, zou ik het verpesten.’
Die tekst op dat raam bevindt zich op pagina 32. Eliot wordt inderdaad genoemd,
op bladzijde 77: ‘Zoals T.S. Eliot een gek was die dacht dat hij T.S. Eliot was.’ In
Pfeijffers optiek is dat de verantwoording, die ‘bijna niet duidelijker kan’.
Wel, naar mijn bescheiden mening kan je zo'n verantwoording op een of andere
manier wel duidelijker in een boek zetten. Maar Pfeijffers opmerking roept wel een
andere vraag op: wát zou hij dan verpesten? Met die vraag heb ik lange tijd
geworsteld, tot ik een artikel las dat inging op de affaire Rupert:
‘Als je plagieert, moet je het goed doen. Daarvoor geeft Bernardo Atxaga in zijn
volksverhalenboek Obabakoak enkele adviezen. Hij raadt aan klassieke boeken te
plunderen want die leest toch niemand. De geplagieerde tekst moet verwerkt worden
in een verhaal dat in een andere tijd en op een andere plaats speelt. Atxaga wijst
op het belang van “een goede verdediging tegen luizige journalisten die dol op
plagiaat-verhalen zijn”. Hij schrijft: “Dat kun je bij voorbeeld doen door in je hele
werk sporen achter te laten van het plagiaat zodat je bij ontdekking altijd kunt zeggen
dat het knipogen naar de grote meester waren, of zelfs blijken van eerbetoon”.’
(Herman Franke, Volkskrant, 12 april 2002)
Ik kan het niet helpen dat mij de gedachte bekruipt dat zelfs het idee om en vooral
ook hoe te plagiëren
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Ilja Leonard Pfeijffer (l) en Bart FM Droog, illustratie Cris Kühlen

geen oorspronkelijke gedachte van Pfeijffer was. Kort voor het artikel van Franke
berichtte Jeroen Vullings in Vrij Nederland (30 maart 2002) al over de ongekende
publiciteitsgeilheid van Ilja Pfeijffer: ‘Hem rest slechts de publiciteitsstunt. Toch
overspeelt Pfeijffer nu wellicht zijn hand. Een verdenking van plagiaat is te allen
tijde riskant. Zeker bij iemand die zich met zoveel pretenties omgeeft, dringt zich
dan nog sterker de authenticiteitsvraag op.’
Het zou toch niet zo kunnen zijn dat Pfeijffer omwille van een publiciteitsgolf bewust
op een plagiaatbeschuldiging uit is geweest? Of wel?
Ook rijst de vraag wat er gebeurd zou zijn als hij kort na de verschijning van Rupert
was overleden. Had dan een notaris een papiertje tevoorschijn getoverd waarop
Pfeijffer uitleg geeft over het wat en hoe?
Of wat hij nu uiteindelijk in Rupert gedaan heeft plagiaat dan wel rechtenschending
of intertekstualiteit of ‘een spel’ is, zal uiteindelijk door de rechthebbenden en
eventueel een rechter bepaald moeten worden. Bij het schrijven van dit stuk heeft
de Londense uitgeverij Faber & Faber, die de rechten op ‘The waste land’ beheert,
de affaire in onderzoek. Aan hen de volgende zet

NRC Handelsblad en De Arbeiderspers
Waar de meeste kranten op een normale, kritische wijze berichtten over de affaire
Rupert, was het opvallend hoezeer het NRC Handelsblad bij monde
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van Pieter Steinz koos voor de verdediging van Pfeijffer. In het NRC werd zelfs een
compleet diagram afgedrukt, met voorbeelden uit het verleden en invloeden die
terug te vinden waren in Rupert. Gemakshalve ging men daarin voorbij aan het
bestaan van de Auteurswet 1912, waarmee alle voorbeelden van literaire
‘intertekstualiteit’ van voor 1912 hun relevantie verloren. In de Auteurswet staat
namelijk precies omschreven hoe een auteur of uitgever moet handelen bij
(her)gebruik van andermans teksten.
Peter Nijssen, redacteur van De Arbeiderspers werd in het NRC aan het woord
gelaten: ‘Het moet duidelijk zijn dat hier het spel van de pastiche wordt gespeeld.
Als dit niet mag dan kun je het hele oeuvre van Paul Claes wel verbieden, of de
pastiches in Joost Zwagermans dichtbundel Bekentenissen van de pseudomaan.’
Het NRC liet achterwege dat zowel Paul Claes als Zwagerman bij die pastiches
wél vermelden op wie of wat het een pastiche is - iets wat gewoon noodzakelijk is,
omdat de meeste lezers anders niet zouden bevroeden dat het pastiches betreft.
Als klap op de vuurpijl werd ik in het NRC (22 maart 2002) ten tonele gevoerd als
‘een Groningse podium-dichter die, na Pfeijffers polemiek tegen de toegankelijke
poëzie (Bzzlletin, okt. 2000), nog een appeltje met zijn collega te schillen had’, een
mening die binnen De Arbeiderspers schijnbaar heerst, want in de Volkskrant (20
maart) verklaarde de uitgever van deze uitgeverij dat ‘de kwestie is terug te voeren
op een polemiek tussen Pfeijffer en een groep Groningse dichters die zich schaart
onder de naam “Epibreren”. Ze zijn het niet eens met de literatuuropvatting van
Pfeijffer. Daar komt het op neer.’ Hij verdenkt de Groningers ervan zijn auteur pootje
te willen haken.
Aanval is natuurlijk de beste verdediging. De Arbeiderspers heeft er alle belang bij
de affaire-Rupert badinerend af te doen als een persoonlijk geschil tussen Pfeijffer
en Droog of De Dichters uit Epibreren. Als de erven Eliot aanstoot nemen aan
Pfeijffers ‘ballet met Eliot’, is de kans groot dat na een rechtszaak het boek uit de
handel genomen moet worden.
Over de aantijgingen van De Arbeiderspers kan ik kort zijn: al in april 2001 heeft
Pfeijffer, tijdens een literair debat te Utrecht afstand genomen van zijn ongefundeerde
uitlatingen in Bzzlletin. Er is dus geen enkele reden om hem daar nu nog op af te
rekenen.

Pfeijffers spel
Ieder staat vrij om te doen wat hij al dan niet wil. Het is Pfeijffer gegund zijn spelletjes
te spelen. Het is alleen zo jammer dat hij daarbij vergeet dat wie met een ander
speelt zich aan bepaalde spelregels te houden heeft. En ook die mensen van tevoren
te verwittigen dat hij met ze wil spelen. Pfeijffers ondoorgrondelijke spel lijkt meer
en meer als doel te hebben het verhullen van de boodschap dat hij eigenlijk niets
eigens te melden heeft.
Maar het gaat me niet om Pfeijffer. Het gaat mij hier om een kwestie die het belang
van Pfeijffer ver overstijgt. De opvatting dat onder het mom van intertekstualiteit
citeren zonder bronvermelding toelaatbaar is, is een misvatting. De Auteurswet 1912
is daar heel duidelijk over.
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Zie ook: www.epibreren.com/pfeijffer/plagiaat.html, waar vrijwel alles wat de media
hierover berichtten op na te lezen valt.

De auteurswet 1912
Artikel 13
Onder de verveelvoudiging van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst
wordt mede verstaan de vertaling, de muziekschikking, de verfilming of
tooneelbewerking en in het algemeen iedere geheele of gedeeltelijke bewerking of
nabootsing in gewijzigden vorm, welke niet als een nieuw, oorspronkelijk werk moet
worden aangemerkt.

Artikel 15a
[1.] Als inbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde, wetenschap of
kunst wordt niet beschouwd het citeren uit een werk in een aankondiging,
beoordeling, polemiek of wetenschappelijke verhandeling, mits:
o

2 . het citeren in overeenstemming is met hetgeen naar de regels van het
maatschappelijk verkeer redelijkerwijs geoorloofd is en aantal en omvang der
geciteerde gedeelten door het te bereiken doel zijn gerechtvaardigd;
o

4 . de bron op duidelijke wijze wordt vermeld, alsmede de aanduiding van de
maker, indien deze in de bron voorkomt.
[4.] De bepalingen van dit artikel zijn mede van toepassing ten aanzien van het
citeren in een andere taal dan de oorspronkelijke.

Artikel 31
Hij, die opzettelijk inbreuk maakt op eens anders auteursrecht, wordt gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de vierde categorie.

Artikel 37
[1.] Het auteursrecht vervalt door verloop van 70 jaren, te rekenen van de 1e januari
van het jaar, volgende op het sterfjaar van de maker.
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Ontbijt
Vrouwkje Tuinman

Water spettert over het aanrecht. In elke druppel bevindt zich een korreltje. Meestal
bruin, soms wit. Dan stijgt de geur op. Eerst lijkt het nog vaag op karamel, maar al
snel wordt het vochtig hooi, de geur van natte jassen na afloop van het speelkwartier.
Wat haar vader koffie noemt, is meer een aangelengde verzameling bij elkaar
geharkt stof, dat overal geweest kan zijn.
Vijf maal daags is er hetzelfde ritueel. Water in de ketel, gas aan. Dat duurt even,
want de gaatjes van het fornuis zijn verstopt. Ketel erop. Terwijl het water suist en
het metaal steeds harder kraakt komt de kop tevoorschijn. Hij is van donkerbruin
glimmend porselein. De binnenkant is dof en op de bodem zit een korrelig vlies.
De beker wordt één keer per dag omgespoeld, maar nooit écht gereinigd. Dat hoort
niet, weet haar vader. Net als bij de koekenpan. Op zaterdagavond eten ze daar
vaak een kant-en-klaar maaltijd uit. Na afloop wordt de pan met restjes en al in de
kast gezet. Daar komt hij het volgende weekend weer uit, om rechtstreeks het vuur
op te gaan. Gisteren aten ze rijst en kipkerrie uit een diepvriespak, met erdoorheen
restjes beschimmelde boerenkool van een al lang weggegooid blik. Daar krijg je
meer weerstand van, zegt haar vader.
In de kop gaan twee scheppen oploskoffie van het huismerk uit de supermarkt. Ze
zitten een beetje aan elkaar geklonterd doordat het huis zo vochtig is. Met twee
scheppen poedermelk en het kokend water erbij worden ze door elkaar gemengd
tot er een okergeel eindproduct ontstaat. Dat verdwijnt richting de ochtendkrant. In
het hele huis plakken, waar de beker heeft gestaan, gebobbelde lichtbruine rondjes.
Een koffieterritorium dat zich steeds maar uitbreidt.
Uit een enorme zak wordt een kop gedroogde maïs of gemengde dierproducten
geschepten met heet water overgoten. Als haar vader de koffie en het voer voor
Basje tegelijkertijd bereidt, gaat ze bijna onderuit van weeïgheid. De hond niet, die
schuift zijn bak enthousiast door de keuken, plasjes brokkenbouillon achterlatend.
Dan is het tijd voor het ontbijt. De ketel gaat weer op het gas, dit keer voor thee met
twee verplichte klonten suiker. Op het oppervlak drijven olieachtige kringen. Bij het
roeren mag ze geen enkel geluid maken, dat hoort niet. Dus blijft de meeste suiker
onderin plakken. Ze probeert te bedenken wat ze ermee moet: oplepelen mag niet,
maar laten staan levert ook een tirade op. Haar vader snijdt ondertussen het brood,
dat de avond ervoor op de kachel is gelegd. Daar wordt het lekkerder van, weet hij.
Daarna komen de boter en de jam uit de koelkast. Een zurige lucht verdrijft het
koffiearoma.
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Er is maar één groot mes, waarmee alles moet gebeuren. Het is twintig centimeter
lang, verroest en hier en daar zwart uitgeslagen. Alles wat er mee is versneden
smaakt in de verte naar ijzer, vermengd met het voedsel dat er eerder mee in
aanraking is geweest. Ze lust eigenlijk geen boter, maar dat is allemaal onzin, zegt
hij. Een enorme kwak margarine, aan de bovenkant geel uitgeslagen, wordt tot aan
de randen van de boterham gesmeerd. Als versiering komt er een dun laagje jam
bovenop, dat er snel af probeert te glibberen.
De hele familie aan vaders kant heeft een gespannen relatie met voedsel, al zullen
ze dat zelf ontkennen. Van haar moeder heeft ze gehoord dat haar vader en zijn
broer en zus al jong kregen aangeleerd dat vies lekker is. Haar vader verdroeg geen
spinazie, maar moest die toch eten. Deed hij dat tussen de middag niet, dan moest
het na school alsnog. Of de volgende ochtend als ontbijt. En anders de volgende
middag, avond of de ochtend daarna. Er waren nog geen koelkasten. Uiteindelijk
aten de kinderen alles, of het nu bedorven was of niet. Honger is honger.
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Later gingen ze het vanzelfsprekend vinden. Als de supermarkt een aanbieding
heeft, dan koop je die per dozijn. Ook als dat betekent dat je nog weken later
vanillepudding met harde blauwige stukjes erin moet eten. Of sinaasappelsap moet
drinken die uit zichzelf gazeuse is geworden. Daar wordt een mens hard van en
trouwens, je proeft het toch niet.
Op een dag was haar vader ernstig ziek geworden. Pas na enkele infusen durfde
hij te bekennen dat het misschien aan een gehaktbal lag, die hij enkele weken
daarvoor van zijn ouders had meegekregen en die in de provisiekast had gelegen
tot hij hem twee dagen eerder had opgegeten. Hij had hem wel wat kruidig gevonden.
Misschien had hij zich gesterkt gevoeld in zijn opvattingen, toen hij zelfs deze
bijna-doodervaring overleefde. Zijn dochtertje hoeft het vele jaren later althans niet
te wagen een stuk brood met groene ogen erin te weigeren. Er waren niet veel
woede-uit-barstingen nodig geweest om haar wat dan ook te doen eten. Tot de
plastic kaasrandjes aan toe. Die poep je er vanzelf weer uit, toch?
De eetregels liegen er ook niet om. Sinds haar vijfde is ze oud genoeg om aan de
volwassen etiquette mee te doen, vindt hij. Dat betekent dat je op een
grotemensenstoel moet zitten, met je buik keurig vijftien centimeter van de tafelrand
af. De ellebogen moeten stijf tegen het lichaam aan blijven, de onderarmen in een
hoek van precies negentig graden naar voren steken. Haar handjes komen dan net
niet bij het bestek uit. Dus worden de boterhammen in stukjes gesneden en prikt
ze, elke keer als haar vader even niet kijkt, snel een vierkantje aan haar vork. Als
hij hoort dat haar arm de tafel raakt volgt alsnog een uitbrander.
Thee drinken moet op zijn Engels. Met de pink omhoog en het kopje zo stabiel
mogelijk tussen duim en wijsvinger. Soms is het te heet of te zwaar en valt het. Voor
hem een extra bewijs dat ze zich maar beter aan de regels kan houden, want dan
zou ze zich tenminste niet hebben gebrand.
Elke zaterdagmiddag dat ze het huis binnenstapt is het muffer en donkerder
geworden. De ramen slibben steeds meer dicht, de vloerbedekking krijgt een vettige
glans en op de trap torenen de stapels oud papier ruim boven de treden uit. Soms,
als ze een puzzel of spelletje uit de kast pakt, krioelen er kleine beestjes onder
vandaan. Er is een werkster, maar die krijgt slechts een magere twee uur per veertien
dagen toebedeeld. Daarin komt ze niet verder dan het sanitair en de stofzuiger.
Als het meisje een jaar of tien is, merkt ze dat de hond begint te stinken. Het is niet
zijn adem, en zindelijk is Basje ook nog steeds. De lucht komt van dieper, van
binnenuit lijkt het wel. De stugge vacht op zijn rug ziet er steeds meer verwaarloosd
uit en af en toe is Bas ineens agressief. Hij gaat angstig kijken. Na een tijdje wordt
hij steeds vaker en langer in de bijkeuken opgesloten. Af en toe hoort ze zacht
gekreun, maar daar praat ze dan snel overheen. Haar vader kan niet tegen die
aanstellerij en trapt hem in elkaar als het te lang duurt. Pas maanden later is de
hond ineens verdwenen. De stank hangt er nog een tijdje.
Het ontbijtritueel zal niet meer veranderen. Behalve dan dat ze, naarmate ze ouder
wordt, steeds meer naar binnen moet zien te werken om haar vader tevreden te
stellen. Soms gaat de telefoon en maakt ze misbruik van die spaarzame twee
minuten zonder toezicht. Ze probeert het eten onderin de vuilnisbak te verbergen
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of het snel door de wc te spoelen. Eén keer verstopt ze de complete maaltijd onder
de dekens van haar poppenwagen.
De werkster heeft het allang opgegeven om in dit huis onder kasten en achter
kussens te kijken. Nog jaren vindt het kind de bewijzen van haar ongehoorzaamheid
terug. In het begin als een soort zelfkastijding. Ze moet het dekentje opslaan, de
beer opzij duwen en kijken. Af en toe dwingt ze zichzelf het voedsel even aan te
raken. Nog heel lang is het brood beschimmeld. Later raakt de kaas uitgedroogd
als leer. Soms probeert ze of het nog eetbaar is, zodat het voor altijd kan verdwijnen.
Later verdwijnt die gewoonte en vergeet ze zelfs dat met de poppenwagen niet meer
gespeeld kan worden. Toch komt ze het voedsel altijd weer tegen, en probeert ze
haar schrik te verbergen tegenover de achteloze vader achter zijn bureau.
Heel veel maaltijden later rot ook hij weg van binnen. Alle spullen worden gesorteerd.
Vreemde mensen beslissen dat niets van haar speelgoed nog bruikbaar is. De stank
zou er toch nooit meer uit wegtrekken. Niemand ziet dat ze opgelucht is wanneer
de kinderwagen in de container verdwijnt.
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Over de medewerkers
Walter van den Berg (1970) is vorig jaar uit de IT gestapt en conciërge geworden
om in de kelder van het kantoor waar hij werkt te kunnen schrijven. Hij heeft een
website waarop regelmatig nieuwe teksten staan: www.vandenb.com.
Alex Boogers (1970) publiceerde in 1999 de korte roman Het boek Estee onder
het pseudoniem M.L. Lee. Dit voorjaar verscheen het vervolg Het waanzinnige van
sneeuw (uitgeverij Podium), onder Boogers' eigen naam. ‘Origineel en ...
overtuigend’, schreef Het Parool erover. Boogers' verhaal ‘Voor B. en de tranen van
een pornoster’ is een vervolg op ‘Een gedicht voor Haley’ (M.L. Lee, Passionate
maart-april 2001).
Martin Bril (1959) is vooral bekend als columnist, voor o.a. de Volkskrant. Vorig
jaar verscheen zijn roman Evelien. Dit voorjaar verscheen zijn eerste dichtbundel:
Verzameld werk.
Joris van Casteren (1976) is redacteur van weekblad De Groene Amsterdammer.
Vorig jaar verscheen zijn dichtbundel Grote atomen bij Prometheus met daarin
hoofdzakelijk jeugdgedichten die hij tussen zijn 16de en 20ste schreef. Onlangs is
bij Prometheus zijn boek In de schaduw van de Parnassus verschenen, een reeks
profilerende en portretterende interviews met zelfs door kenners vergeten dichters
die ooit voor langere of kortere tijd een moment van roem beleefden.
Bjarne Donderdag (België, 1973) is biochemicus. Publiceerde poëzie en verhalen
in o.a. De Brakke Hond en Yang. Nominatie Apollo Proza Prijs 02 voor verhaal ‘De
horlogemaker van St. Pietersbanden’. Heeft een verhalenbundel gereed.
Voorpublikaties daaruit in o.a. Passionate, Hollands Maandblad en De Brakke Hond.
Bart FM Droog (1966) is in februari 2002 voor een periode van twee jaar door het
college van B&W aangesteld als officiële Groninger Stadsdichter. Hij is
hoofdredacteur van het internetpoëziedagblad Rottend Staal Online
(www.epibreren.com/rs) en mede-oprichter van de Dichters uit Epibreren. Zijn meest
recente bundel is Benzine (Passage, 2000). Begin dit jaar verzorgde hij met anderen
de bloemlezing Dichters over Repin (Passage).
Xander Jongejan (1973) is projectleider bij Kunstenaars&CO in Amsterdam.
Daarnaast legt hij zich toe op het schrijven van leesbare poëzie. Met Jasper Langedijk
bestiert hij De Eendagsvlieg, tijdschrift voor eigen proza, poëzie en toneel. In 2002
verschijnt de laatste (achtste) editie. Jongejan is op zoek naar een uitgever voor
zijn gedichten.
Dennis Rijnvis (1980) studeert Journalistiek in Utrecht. Hij publiceerde eerder in
Passionate, De Brakke Hond en Opspraak.
Vrouwkje Tuinman (1974) is columnist en journalist voor o.a. Utrechts Nieuwsblad,
Rails en diverse muziekbladen. Ze publiceerde enkele verhalen in bloemlezingen
en schreef met Ingmar Heytze het boekje Verdomd interessant, maar gaat u verder
- De taal van Wim T. Schippers. Ook verschenen van hun hand inmiddels twee
poëziebloemlezingen in een drieluik rondom seks, drugs en rock ‘n’ roll. Tuinman
treedt regelmatig op tijdens festivals en literaire avonden.
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Kees Versteeg (1959) was het afgelopen jaar erg druk bezig met het discussiëren
op politieke forums zoals het Pim Fortuyn Forum www.fortuyndiscussie.nl Na de
moord op Fortuyn is zijn belangstelling voor politiek tanende. Verder dient zijn huis
momenteel als decor voor de opnamen van de korte film Koos van de Rotterdamse
filmmaakster Stella van Voorst van Beest, over anonimiteit en saamhorigheid in een
Rotterdamse portiekwoning.
Tommy Wieringa (1967) schreef drie romans omdat hij geen gitaar kan spelen. Hij
zou liever uitsluitend korte verhalen schrijven, maar gezien de lage status van het
korte verhaal staat dat gelijk aan literaire onzichtbaarheid. Wekelijks schrijft hij een
stuk voor de krant dat gezien de vorm, de lengte en zijn portret erboven een column
heet, maar een verborgen kort verhaal is. Meer Wieringa op:
www.epibreren.com/wieringa
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Verkooppunten
AMSTERDAM
Boekhandel Athenaeum, Spui 14-16
Boekhandel Perdu, Kloveniersburgwal 86
Boekhandel Godfried, Koninginneweg 137
Scheltema, Holkema Vermeulen, Koningsplein 20
ARNHEM
Hijman Boekhandel, Grote Oord 15
DELFT
De Boekelier, Wijnhaven 9
DEN BOSCH
Boekhandel Adr. Heinen, Kerkstraat 27
DEN HAAG
Buddenbrooks boekhandel, Noordeinde 111
DORDRECHT
Boekhandel Vos en van der Leer, Voorstraat 258-A
EINDHOVEN
Piere Wristers, Beemdstraat 2
GRONINGEN
Boekhandel Scholtens Wristers, Guldenstraat 20
HAARLEM
Boekhandel Athenaeum, Gedempte Oude Gracht 70
LEIDEN
Boekhandel Kooyker, Breestraat 93
MAASTRICHT
Boekhandel De Tribune, Kapoenstraat 8
MIDDELBURG
Boekhandel Fanoy, Markt 51
NIJMEGEN
Boekhandel Dekker en van de Vegt, Marikenstraat 29
Boekhandel Roelants, Van Broeckhuijsenstraat 34
ROTTERDAM
Oosterboekhandel J. Amesz, Voorschoterlaan 145-b
Donner Boeken, Lijnbaan 150
De Oplichterij, Witte de Withstraat 48-b
Voorheen Van Gennep, Oude Binnenweg 131-b
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 Diestsetraat 115
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Een voortreffelijk nummer (Martijn Meijer, NRC Handelsblad)
Prachtig (Hans Hoekstra, het Parool)
Een zeer geslaagd erenummer (T. van Deel, Trouw)
Vol mooie verhalen over Vaandragers leven en werk (Menno Schenke, Algemeen
Dagblad)
Een prachtig nummer (Arjan Peters, de Volkskrant)

Gratis (!!) C.B. Vaandragerspecial bij een jaarabonnement op Passionate
Cornelis Bastiaan Vaandrager (1935-1992) is zonder twijfel een van de meest
spraakmakende naoorlogse Rotterdamse auteurs. Hij is een van de zeldzame ware
realisten in de Nederlandse literatuur; in zijn werk kiest hij consequent voor de
dagelijkse werkelijkheid.
Vaandrager maakte naam vanwege zijn betrokkenheid bij het literaire tijdschrift
Gard Sivik, dat zich afzette tegen de romantische dichtersgroep de Vijftigers en
pleitte voor een nuchtere, moderne stadspoëzie. Later schreef hij diverse
dichtbundels en De reus van Rotterdam en De hef - fragmentarische, harde romans
over het leven in Rotterdam, dat beschreven wordt als een moderne stad vol
dynamiek.
De Vaandragerspecial geeft een beeld van leven, werk en betekenis van
Vaandrager. Met interviews met Hans Sleutelaar en Hans Verhagen. Artikelen van
o.a. Martin Bril, Erik Brus, Rob Schouten en Dirk van Weelden. Poëzie van Herman
Brood, Menno Wigman, Ingmar Heytze en Mustafa Stitou, die zich door Vaandrager
hebben laten inspireren. Verder ongepubliceerde gedichten van Vaandrager en veel
uniek fotomateriaal.
Na invulling van de bon krijgt u de special en een acceptgiro toegezonden. Uw
abonnement gaat in met het eerstvolgende nummer van Passionate. Een jaargang
Passionate omvat zes nummers.
□ Ik wil een jaarabonnement. Ik betaal €20,- per acceptgiro en ontvang als
welkomsgeschenk de C.B. Vaandragerspecial.
□ Ik wil niet de C.B. Vaandragerspecial en betaal het eerste jaar €15,- per acceptgiro.
naam
__________
straat
__________
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postcode/ plaats
__________
handtekening
__________
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Oude nummers
Oude nummers van Passionate kunt u bestellen bij Stichting Passionate, telefoon
010 276 26 26. Prijs per nummer €5,55 (incl. verzendkosten). Hieronder informatie
over de zeven meest recente nummers, informatie over oudere nummers op
bovenstaand telefoonnummer.
jaargang 09 | nummer 03 | mei/juni 2002

Interview met Maarten van Roozendaal, Samir el Gamal over de dichter en de
smartlap, poëzie van Arjan Witte en Patricia Smith, proza van Engelbert van Utrecht,
Chris Roos en Write Now! Rotterdam winnaar Miquel Veldkamp, columns van Raoul
Goudvis en Khalid Boudou, cartoons van Auke Herrema.
jaargang 09 | nummer 02 | maart/april 2002

C.B. Vaandragerspecial. Interviews met Hans Sleutelaar, Hans Verhagen en Hetty
Smink. Artikelen over leven en werk van Vaandrager door Martin Bril, Rob Schouten,
Erik Brus, Jan Oudenaarden, Dirk van Weelden, Rien Vroegindeweij en August
Hans den Boef. Poëzie van Menno Wigman, Mustafa Stitou, Herman Brood en
Ingmar Heytze. Ongepubliceerde gedichten van Vaandrager en veel uniek
fotomateriaal.
jaargang 09 | nummer 01 | januari/februari 2002

Robert Dorsman over Rob Schouten plus gedichten van Schouten, voorpublicatie
roman Alex Boogers, voorpublicatie romangedicht Pieter Boskma, Jack Nouws over
literatuur en soaps. Verder bijdragen van Said el Haji, Vrouwkje Tuinman, Marije
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Zomerdijk, Rense Sinkgraven, Suzanne Brink, Christina Vreeswijk, Thomas Blondeau
en Kees Versteeg.
jaargang 08 | nummer 06 | november/december 2001

Voorpublicatie uit Vanuit de lucht - de eerste generatie dichters van de 21e eeuw;
plus interview met samensteller Daniël Dee. Verder Bart FM Droog over literatuur
in Groningen; Mathijs Deen over woord en beeld; strips van Barbara Stok. En
bijdragen van Machteld van der Gaag, M.L. Lee, Ingmar Heytze, Michael Persson,
Arnoud van Adrichem, Floris Paalman en Koen-Machiel van de Wetering.
jaargang 08 | nummer 05 | september/oktober 2001

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.
jaargang 08 | nummer 04 | juli/augustus 2001

Dossier Moderne Geschiedenis: waar zijn de chroniqueurs van onze tijd? Met Rob
van Erkelens overtijdgeest 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 03 | mei/juni 2001
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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.
[advertentie]
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[nummer 5]
In den beginne
Richard Dekker
Je zal maar columnist zijn in Nederland. Al die tijd heb je vlak voor iedere deadline
nog gauw het vereiste aantal woorden aan vrijblijvende cultuurkritiek bijeen kunnen
keuvelen. Je riep zus gaat niet goed of zo is een schande, je reageerde maar eens
op een collegacolumnist. ‘De millenniumbug zal de wereld ontwrichten’ en
‘Permanente psychologische schade door Big Brother’. Of je nu achteraf gelijk had
of niet, je hoefde aan niemand verantwoording af te leggen. Als je stukkie überhaupt
al werd gelezen. Een columnist van naam bracht om de zoveel tijd zijn beste stukjes
in boekvorm uit, de faliekantste missers glimlachend ter zijde schuivend.
Maar nu: in barre tijden als waarin we volgens ons allemaal inmiddels een jaar
verkeren is er behoefte aan duiders. Columnisten tellen weer mee. En je telt al
helemaal mee als je dit jaar minimaal één keer om je mening met de dood bent
bedreigd. Sinds 11 september (2001, moeten we daar vanaf nu aan toevoegen),
sinds de opkomst en de dood van Pim Fortuyn prijken ook steeds meer schrijvers
op de opiniepagina's. Jarenlang werd er geklaagd dat de culturele elite zich te weinig
liet horen. De term engagement is niet langer beladen. Gelukkig maar, want juist
nu heeft die culturele elite een taak te vervullen. Al vrees ik dat de waarschuwende
woorden van onze schrijvers in onze kwaliteitskranten als regendruppels in
verzadigde bodem vallen.
Zelf vind ik het tijd voor een relativerend woord. O o o, wat zijn we met ons allen
geschrokken van wat één vrolijke relnicht hier in smurfenland teweeg heeft gebracht.
Ik verzeker je: de naam Fortuyn horen we nog een keer in december bij het
jaaroverzicht en in mei volgend jaar bij de obligate terugblik en daarna hebben we
het er niet meer over. Tegen die tijd zijn we al weer een stuk of vijf
persoonsverheerlijkingen verder. Laat dat maar aan de media over. Een paar leuke
foto's en wat romantische prietpraat en het ganse volk staat met een vlaggetje langs
de weg te wapperen naar Máxima. (Dat vlaggetje word je dan aangeboden door
3VO om aanrijdingen te voorkomen.) Een paar berichtgevingen over de populariteit
van een Nederlander in den vreemde en opeens is Guus Hiddink ook in eigen land
our hero. Helden willen we, om hen in een lange luidruchtige stoet te kunnen eren.
Huilen om Pim. Zwaaien naar Máxima. Hossen om Guus. Een gevoel van eenheid.
En 's avonds op televisie kijken of je nog in beeld komt. Heeft u uw plaatsje langs
de rouwstoet van Prins Claus al gereserveerd?
En dan die geschrokken reacties van de intellectuele elite om de
verkiezingsoverwinning van LPF. Lieve Grieks en Latijn onderlegde maar van de
wereld vervreemde mensen, doe eens een verjaardag van mijn familie aan. Al zolang
ik mij herinner hoor ik de Fortuynspeak over de bakken zoutjes heen gaan. Als er
vijf jaar geleden een Fortuyn op de kieslijst had gestaan, had hij net zo gestunt als
de Fortuyn van 2002. De plurken en proleten die dit land vormen hebben zich
jarenlang in de steek gelaten gevoeld. Na al die tijd te zijn genegeerd denken ze
nu dat ze het voor het vertellen gaan krijgen. Dat geeft even enge geluiden, als bij
een volle gootsteen die eindelijk ontstopt wordt. Wees gerust, binnen de kortste
keren beseffen ze dat ook de LPF een grote politieke leugen is. Dan wordt het weer
stil. Ze zijn het gewend. Maar als u op de hoogte wil blijven voor een volgende,
misschien gevaarlijkere keer, neem ik u graag een keer mee naar een verjaardag
van een oom of een tante in niet eens zo'n verloederde buurt van Rotterdam.
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Maar wat weet het grachtengordelliteraille daarvan? Die kennen de ooms en
tantes van Nederland niet, die praten de hele tijd met elkaar. Het liefst via de media.
De artikelen in kranten en tijdschriften buitelen op het ogenblik over elkaar heen,
vaak verpakt in heuse specials. Een mening verkoopt. Sinds het succes van Barend
& Van Dorp worden schrijvers steeds vaker voor televisieprogramma's uitgenodigd
om het volk uit te leggen wat er schort aan deze beschaving. Zolang het maar niet
over het eigenlijke werk van een schrijver (ter herinnering: boeiende boeken
schrijven) hoeft te gaan, is de schrijver meer dan welkom op het Mediapark. Hij
hoeft alleen zijn pen in te leveren bij de portier. Eenmaal voorbij de slagboom is hij
schrijver-af en voldoet hij aan de Hilversumse norm van het ABN, het algemeen
bekende Nederlanderschap.
Het lijkt in eerste instantie misschien een logische
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neventaak van de schrijver te zijn, we weten tenslotte niet beter, maar columns,
artikelen en interviews over de sociaal-politieke brandhaarden van deze tijd vormen
helemaal niet de natuurlijke biotoop van de schrijver. Natuurlijk zijn de geijkte wapens
van de schrijver, stijl & verbeelding, ook goed inzetbaar in de opiniërende
journalistiek, maar hier altijd ondergeschikt aan de dictatoriale Mening. Akkoord, er
zijn schrijvers die een oeuvre opbouwen rond, hun talenten voeden aan een Mening,
maar dat zijn zelden goede schrijvers. Al kunnen ze nog zo rekenen op een eigen
schare rabiate volgelingen. Schrijven is geen mening uitwerken, schrijven is een
voortdurend keuzes maken. En deze opeenstapeling van keuzes leidt - in het beste
geval - tot een wereldbeeld.
Maar dat is niet het grootste verschil tussen de literatuur en de meningenbacteriën
die de geëngageerde schrijvers van nu in de media ophoesten. Het engagement
richt zich op gebeurtenissen, ontwikkelingen in de wereld zoals die worden
herschapen op televisie. Zaken buiten het dagelijkse bestaan van de schrijver. De
schrijver reageert rechtstreeks op een gereconstrueerde werkelijkheid. (De
Euro-inflatie in de horeca, dat is bij hoge uitzondering een actualiteit die wel met de
leefwereld van de schrijver samen valt.) In zijn romans of gedichten krijgt deze
tweedimensionale realiteit hooguit een plaats als decorstuk achter het persoonlijke
verhaal. Zoals bij ieder goed toneeldecor zal dit nog wel verwijzen naar dat
persoonlijke verhaal, maar een verdere rol hoef je niet te verwachten. Al was het
maar doordat de nieuwsthema's zich zo snel opvolgen. Mocht er over twee jaar een
boek verschijnen dat zich afspeelt tegen de achtergrond van de Fortuynrage, dan
denken we met ons allen: ‘Gut ja, dat was toen.’ Het is goed om over twee jaar
herinnerd te worden aan dit seizoen van de waanzin. Want zodra je 't één keer
geweest bent, houd je altijd het gevaar nog eens gek te worden. Een boek is geen
profylaxe maar een serum tegen naïviteit.
Waarom mengen al die verder niet bijzonder gekwalificeerde schrijvers zich dan
nu in het debat? Omdat ze ervoor gevraagd worden? Het honorarium en de aandacht
zijn inderdaad mooi meegenomen. Maar ik hoop toch vooral omdat ze zich zorgen
maken, niet zozeer als Schrijver maar als Burger, en hun relatieve bekendheid
aanwenden om gehoord te worden. Ik zeg relatieve bekendheid, in mijn familie kent
alvast niemand Hafid Bouazza. In het begin van de vorige eeuw schreef de Engelse
romancier John Galsworthy nog: ‘Schrijvers hebben geen grote invloed, en zeker
geen directe, op de wereldgeschiedenis. Wat ze aan invloed uitoefenen, is vaag en
ondergronds, en ze doen er goed aan zich niet te laten voorstaan op een politieke
macht die ze niet hebben.’ Honderd jaar later durf ik de schrijver ietsje meer macht
toe te dichten. Niet dat zijn status is toegenomen - integendeel, lang leve de
democratisering van het intellectuele eskader - maar als Barend & Van Dorp het
goed dunken weet een schrijver nu ook mijn RTL4-soapverslaafde ooms en tantes
te bereiken. De schrijver als meningenfabrikant in dienst van de programmamaker.
Het is niet veel, het is niet genoeg, maar het is iets.
Maar de culturele elite kampt momenteel met een andere opdracht en van de
blanke auteurs verwacht ik eigenlijk alleen solidariteit. Het echte werk moet worden
opgeknapt door de schrijvers van Arabische origine. Zij moeten ons overstelpen
met prijswinnende boeken en bundels. We hebben nu wel weer genoeg geroepen
dat Marokkanen niet deugen. Succesvolle Marokkanen willen we. Niet alleen
allochtesk Nederland heeft hen nodig, als rolmodel. Ik ook, om naar te verwijzen in
de verjaardagdiscussies met mijn ooms en tantes. Daarnaast kunnen alleen schrijvers
uit eigen kudde een culturele vernieuwing teweeg brengen. In zo'n gesloten
gemeenschap kunnen de gevaren van een politieke Islam alleen van binnenuit
worden bestreden. Kunst die alleen in dienst staat van de kunst zelf is een luxe.
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Een luxe die we ons nu even niet kunnen permitteren. De echte fundamentalisten
zullen ook zij niet kunnen bereiken, maar laat ze in ieder geval de twijfelaars
bevrijden. Ook als maar 5% van alle Moslims in Nederland het fundamentalisme is
toegedaan, maak ik me zorgen. Vrouwen. Homo's. Westerse varkens. Joden.
Misschien lopen ze helemaal geen gevaar, ik kom niet op Arabische verjaardagen,
maar voor alle zekerheid wens ik Fouad Laroui, Abdelkader Benali en Said el Haji
veel sterkte toe met deze onvrijwillige roeping.
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De twijfelende dictators
Interview met Kamagurka & Herr Seele
Said el Haji
Er waren eens twee Belgen. Eentje heette Luc, de ander heette Peter. En ze zaten
aan de bar pilzen te slurpen. Zei de een tegen de ander: ‘Nou en.’
Toen kenden de twee elkaar nog niet, zoveel is duidelijk. Intussen geniet Luc
Zeebroek (1956) wereldfaam als Kamagurka. Zelfs in Burkina Faso en Bruneï zouden
de dagbladen zijn Bert Vanderslagsmulders, Power Pete, Raketman of Paniekman
willen publiceren, als ze er maar van wisten. Peter van Heirseele (1959), een
hartstochtelijke pianoverzamelaar en bibliofiel, kennen we als Herr Seele. Voorzeker
een interessante persoonlijkheid, maar door zijn ietwat kluizenaarachtige natuur
minder bekend bij het grote publiek.
Het bekendst is het duo misschien van Cowboy Henk, de sympathieke antiheld
die een vogelnestje volschijt om de eitjes warm te houden.
In hun strips, te lezen in NRC Handelsblad, Vrij Nederland, HUMO, The New
Yorker, noem maar op, maar ook in hun theaterprogramma's wordt het dagelijks
leven uit de context geïsoleerd. Daaruit wordt weer de meest ongebruikelijke
consequentie getrokken, al blijft het wonderlijk genoeg binnen de wetten van de
logica. Vervreemding van het alledaagse, daar gaat het om. Bizarre
gedachtesprongen, omkeringen en verrassende combinaties zijn daarvoor de geijkte
stijlmiddelen. Kamagurka: ‘We zijn niet geïnteresseerd in het dagelijks leven.’ Herr
Seele: ‘Absurdisme!’

Zoethoutstokje
In Restaurant 't Schrijverke aan het Guido Gezelleplein te Brugge - dit jaar Culturele
Hoofdstad - zit ik met Kamagurka garnaalkroketten te eten. Herr Seele zit er ook bij
maar eet niet mee, want hij heeft al gegeten. En wel heel speciaal voedsel, zoals
het een veganist betaamt. Daar kan hij uren over bomen, ongetwijfeld reuze
interessant allemaal, maar daar willen we het niet over hebben.
Hoe ze elkaar die eerste keer hebben ontmoet? Ach, ze hadden elkaar al vele
malen ontmoet. Hun nu al 27 jaar lange vriendschap en samenwerking is er een
van voortdurend eerste ontmoetingen.
Die aller-aller-állereerste ontmoeting?
Kamagurka: ‘We zaten toen nog op de Kunstacademie in Gent. Ik zag Herr Seele
(of ook wel “patrijs”, of ook wel “het gevogelte”, of ook wel “the hardest working man
e

in showbiz”) tegen de muur aangeleund. Hij zag er zo zot uit, zo 19 -eeuws met zijn
koffertje volgetekend met Russische iconen, beentjes gehesen in een geribde
kniebroek met van die zakken aan de zijkant, die rare kop van
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Kamagurka uitgedost als Cowboy Henk, zoals gezien door Herr Seele.

hem en een zoethoutstokje in de mond, dat ik hem meteen een vuurtje aanbood.’
Herr Seele: ‘Maar ik rook niet, hè. Mijn uiterlijk was een list om de mensen af te
stoten. Ook Kama vond ik aanvankelijk maar een mug. Maar wat me in hem aantrok
was zijn talent, hè. Hij is de beste tekenaar van zijn tijd.’
En zo werd Herr Seele butler en binnenhuisarchitect (‘maar vooral butler, hè’) in
Kamagurka's studentenkamer. Ach, van het een komt altijd het ander, we kennen
het wel. En is zo Cowboy Henk tot stand gekomen?
Herr Seele: ‘Aan de ene kant wel.’
Aan de andere kant niet?
‘Dat ligt eraan.’
Hoe hij dat bedoelt? Dat mogen we aan Kama vragen. Hij heeft nu al zijn buik vol
van dit dubbelinterview. Maar Kamagurka is met zijn gedachten elders.
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Waar is Kamagurka?
‘Bij mijn vrouw. Die moet platliggen, hè. Ze is zes maanden zwanger van ons
vierde kind. Ze kan ieder moment bellen en dan moet ik ervandoor, hè.’
Van harte gefeliciteerd! Maar blijf er nog even bij. Vertel wat over het ontstaan
van Cowboy Henk.
‘Cowboy Henk is ontstaan als reactie op de grootstedelijkheid en de daarbij
behorende punkbeweging. Waar ik overigens zelf deel van uitmaakte, hè. Daarom
kozen we voor een simpele cowboy die niets met die grootstedelijke complexiteit
te maken heeft.’
Waarom draagt hij dan geen cowboyhoed?
‘Die heeft hij wel gehad, hè.’

Kierkegaard en Picasso
Zo moeten we hun samenwerking zien.
Herr Seele: ‘Eens in de week, soms vaker, komen we bij elkaar om te
brainstormen. Waar het dan op neerkomt is dat Kama de grappen schrijft en ik het
tekenwerk doe. Dat doen we nu al meer dan twintig jaar en het werkt altijd, hè.’
Krijgt hij nooit eens grappen waarvan hij denkt: nee, dit vind ik niks, het is te slap
of iets dergelijks?
‘Nee, over het algemeen geldt: hoe slapper, hoe beter. Daar is Kama goed in,
hè. Hij is de meester van de clichés. Aan de andere kant is dat ook zijn zwakte: het
opstapelen van mop op mop. Een echte freak wat dat betreft. Toch is Kama de
nuchtere practicus van ons twee. Ik ben het wat meer theoretische, chaotische
genie, hè. Ik ben ook een ontzettende twijfelaar. Als Kama een Picasso is, ben ik
een Mozart, of nee een Kierkegaard. Maar waar Kama een echte grappenmaker
is, ben ik een grap op zich. Ik heb een fysiognomiek die op de lachspieren werkt,
hè.’
Kaal als een knikker, een lang en smal gezicht waarin kleine pretoogjes oplichten
als morellen en een verzaligde trek om de mond. Een geestige fysiognomiek, ja dat
heeft Herr Seele zeker. Bij alles wat hij zegt is het moeilijk je lach in te houden, ook
al is het niet grappig.
Terug naar Kamagurka. Heeft hij nooit eens zin om zelf Cowboy Henk te tekenen?
‘Dat zou ik niet kunnen, hè. Tekenen is saai. En helemaal met iemand als Cowboy
Henk. Altijd maar weer diezelfde kuif! Veel te benauwend. Ik laat het liever over aan
“het gevogelte”, die kan dat heel goed.’
Dat is ook de reden waarom Kamagurka in sommige strips zulke bizarre figuren
tekent. Mensen met olifantenkoppen, uitpuilende ogen als periscopen, mannetjes
met libellenvleugels, noem maar op. Niets is hem te dwaas. Allemaal om die
drukkende wet van herkenbaarheid te doorbreken en vervreemding te
bewerkstelligen. Nog steeds zijn er mensen die denken dat hij gewoon niet kan
tekenen. ‘Dat is ook humor. Maar ik kan niet tegen beperking en die voortdurende
herhaling, hè.’
Maar heeft creativiteit niet ook een beetje beperking nodig?
‘Jawel, maar die beperking leg ik mezelf ook op, hè. Mijn figuren zijn niet geheel
onherkenbaar. En dan is er natuurlijk ook nog de situatie en de tekst. De beheerste
anarchie die ik mezelf in mijn tekeningen toesta, hanteer ik niet op mijn teksten, hè.
De tekst moet leesbaar zijn, anders komt de grap niet over.’
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Herr Seele uitgedost als nietmachine, zoals gezien door Kamagurka.

Clowns
Hun humor doet erg denken aan die van films als Top secret en The naked gun.
Hoe komt dat?
Kamagurka: ‘Onze humor gaat veel verder dan dat. Onze humor is een mix van
Roland Topor, Kafka, Bonzo Dogband, Frank Zappa, Ionesco, Daniil Charms, Monty
Python en Wim T. Schippers.’
Een hele waslijst. Dan heb je alle naoorlogse absurdisten wel gehad, alleen
Beckett en Camus ontbreken. Maar die zijn niet grappig.
Kamagurka: ‘Maar het gaat er niet om de mensen aan het lachen te krijgen, hè.
Lachen is niet interessant voor ons. Lachen is gewoon een fysieke reactie, die
eigenlijk het einde inluidt van de grap. Als er wordt gelachen, is de grap voorbij.’
Herr Seele: ‘Uiteindelijk is het komische natuurlijk antihumor, hè.’
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Het komische is antihumor? Ik herhaal het een stuk of tien keer, want het klinkt
verdomd interessant. Maar het chaotische genie kan het helaas niet uitleggen. Zijn
beste poging: ‘Ik heb het van grote komieken gehoord.’
Kamagurka dan: ‘Humor is niet om te lachen maar een filosofie, want humor is
verwondering en alle verwondering is een vorm van humor. Ik weet zeker dat mijn
kat gevoel voor humor heeft, omdat hij verbazing kent. God is ook een en al humor.
Als Christus wordt opgehangen, zegt hij: “Vader, vergeef het hun, want zij weten
niet wat zij doen.” Natuurlijk weten de mensen wat zij doen, dat weten zij heel goed.
Dat is nu juist het absurde: dat ze het tóch doen. En niet één keer maar steeds weer.
We worden als clowns geboren en uiteindelijk sterven we ook als clown, hè. Het
enige wat er tijdens het leven gebeurt, is dat we onze clownspakken aan- en
uittrekken.’
Kamagurka wijst naar een wat ongelukkig gehangen bordje aan de muur, waarop
‘WC’ geschreven staat, en een pijltje ernaast. Het pijltje wijst precies naar het
Christusbeeldje schuin erboven, onbedoeld suggererend dat Christus een wc is.
‘Dat is humor,’ zegt hij.
Voor Herr Seele een uitgelezen mogelijkheid om nog zo'n geweldig interessante
uitspraakte doen: ‘Grote komieken zijn dictators.’ Hij kan het toelichten: ‘Kijk maar
naar Stan Laurel en de Marx Brothers. Dat zijn enorme dictators geweest, groter
dan Hitler wellicht. Humor is bevrijding, maar heeft een dictator nodig, hè. Van
waaruit moet je je anders bevrijden? Daarom kunnen we allemaal zo lachen om
grappen over God en Hitler. Ach, Hitler was eigenlijk maar een halve dictator, die
heeft zichzelf van kant gemaakt. Dat is op zich ook wel humor, hè.’
Heeft hij misschien nog zo'n interessante uitspraak? Jazeker.
‘Humor is een vorm van erotiek, hè. Erotiek is een belangrijk aspect in ons werk,
vergeet dat niet. In oude tijden had de nar bijvoorbeeld een erotische functie. Wel
zo logisch, natuurlijk. Erotiek is een vorm van relativeren, dat is humor, hè.’
Is er dan werkelijk niets wat het duo niet als humor verstaat? Zijn er wellicht criteria
die zij hanteren? Wanneer is een sketch van Cowboy Henk bijvoorbeeld geslaagd?
Na lang nadenken zegt Herr Seele: ‘Een sketch is geslaagd als die gepubliceerd
wordt, hè. Wij werken niet met een punchline, die hebben we al lang afgeschaft.
Maar je moet natuurlijk wel effect scoren. Dat is ook zo'n dictatoriale trek van humor,
hè. En je kunt niet te negatief zijn, het is en blijft een strip. Ooit is een sketch van
Cowboy Henk per ongeluk gepubliceerd. Wij wilden het eigenlijk niet publiceren,
omdat we wisten dat de mensen het te aanstootgevend zouden vinden, hè.’
Wat voor sketch was dat dan?
‘Het is Sinterklaasavond en Cowboy Henk zet zijn schoen in een schoorsteen
van Auschwitz. “Zo,” zegt Henk, “nu maar eens kijken of Sinterklaas echt geen
enkele schoorsteen vergeet.” Henk wil Sinterklaas testen door de minst voor de
hand liggende schoorsteen te kiezen. Het gaat dus om Sinterklaas en helemaal niet
om Auschwitz, hè. Maar dat soort dingen liggen te gevoelig bij de mensen.’

Nihilistisch
Wat is Cowboy Henk eigenlijk meer dan een strip?
Herr Seele: ‘Cowboy Henk is meer dan een combinatie van tekst en beeld.
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Het is pure dynamiek, hè. Ik zie geen verschil tussen Cowboy Henk en poëzie.
Kama en ik zijn esthetici. Wij zijn bijvoorbeeld grote liefhebbers van de Vlaamse
Primitieven. Maar ook van de Japanse prentkunst en van Russische iconen. Het is
dat vergeestelijkte en die gezonde humor wat ons er zo in aantrekt, hè. Dat zie je
ook in ons werk terug.’
Vergeestelijking? Is het niet vooral themaloosheid?
Kamagurka: ‘Themaloosheid? De humor ís het thema, ons absurdistische
levensgevoel.’
Herr Seele: ‘Aan absurdisme ligt natuurlijk een grote twijfel aan alles ten grondslag.
Wij zijn dan ook nihilistisch, hè. We hebben er een hekel aan om waaruit dan ook
conclusies te trekken, omdat we weten dat het van een andere kant bezien weer
heel anders is. Wij zijn twijfelaars, twijfelende dictators zijn we. Toch is dat de enige
manier om recht te doen aan de zotte werkelijkheid, hè. Niet dat het ons daarom
gaat, hoor. Maar elke andere levensopvatting is voor ons simpelweg te oppervlakkig.
Daarmee onttrekken we ons wel aan de maatschappij, maar de maatschappij is de
mindere dictator. Die zijn we zat, hè.’
Maar zit er nooit iets achter hun teksten, een fijnzinnige boodschap voor de goede
verstaander, een diepere laag wellicht?
Kamagurka: ‘Jawel, maar dat zit ín de tekst, niet erachter. Bijvoorbeeld deze
sketch hier...’ Hij wijst op een sketch van Cowboy Henk waarin een bejaard koppel
over straat loopt. Het koppel is door de jaren heen letterlijk aan elkaar vastgegroeid.
Maar plotseling sterft de man, midden op straat, waardoor de vrouw niet verder kan.
Gelukkig is daar Cowboy Henk. Als een bever knaagt hij het koppel los. ‘Vrij! Eindelijk
vrij!’ roept de vrouw, en loopt alleen weg.
Kamagurka: ‘Deze sketch gaat over de emancipatie van de vrouw, het feminisme.’
Herr Seele wijst op een andere sketch, waarin Cowboy Henk een christelijke
copyshop binnenloopt om een echte vis te kopiëren. Het wil niet lukken, dus haalt
hij er de pastoor bij. ‘Wat heeft dit te betekenen, mijnheer de pastoor?!’ De pastoor
legt het als volgt uit: ‘Als christelijk geïnspireerde fotokopieerzaak vinden wij dat het
vermenigvuldigen van vis een uiterst kiese zaak is die enkel tot de bevoegdheid
van de Here Jezus zelve behoort... Het spijt me m'n zoon!’
Herr Seele: ‘Dit gaat natuurlijk over het christendom, hè.’
Wat is dan het thema?
Kamagurka en Herr Seele in koor: ‘Het is zot.’
Plotseling gaat Kamagurka's mobiele telefoon. Het is zijn vrouw. Hij moet
ervandoor.
Nog een laatste vraag. Wat kunnen we van hun verwachten op het komende
GDMW-festival?
Herr Seele: ‘Humor.’
Herr Seele is zo goed om mij met zijn vrachtauto, waarmee hij uit heel Europa oude
piano's naar woonplaats Oostende vervoert, een lift te geven naar het station.
Goede gelegenheid voor een allerlaatste vraag. Interesseert hij zich voor poëzie
en literatuur?
‘Ik koop zo'n drie boeken per dag! Ik heb duizenden boeken in mijn kast.’
Indrukwekkend. Maar leest hij ze ook?
‘Nee, geen tijd voor, hè.’
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2 gedichten
Ronald Ohlsen
Poëzie
Poëzie moet nergens
over gaan. Alleen,
stel je voor dat
je verlaten wordt
door je grote liefde;
die van de kleine
woorden, van kiekeboe.
Dan is het soms nodig
om zwarte bloemen
te laten groeien
onder de palm
van je schrijfhand,
van je kushand,
van je knijphand,
je streelhand, je
vijfvingerige hand,
op het tafelblad
je werkloze hand,
op de muur een
schaduwolifant
die doet denken
aan de dierentuin,
aan de bloemen
in de vlindertuin,
aan de vlinders
op een orchidee,
een bijna zwarte
orchidee, zo licht,
zo bijna niet meer
echt, zo weerzinwekkend
aantrekkelijk als
een gedicht zijn kan.
Daar gaat het
dan over, in een
oerwoud van kleine
woorden, kiekeboe.

Iets heel anders
Je zag zeg maar
een aan gruzelementen
geslagen beeld
en je wist hoe
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dat te herstellen.
Wat niemand deed
leek een kunstje
ineens. Ach ja zo
kan ik het ook
zag je ze denken.
Ze kwamen kijken
op een zondagmiddag.
Het werk was gedaan.
Het was tijd voor even
iets heel anders dus.
Mooi was het woord.
Daar lieten ze het bij.
Ze dansten nog wat
en vertrokken rammelend
met hun scherven.
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Mentaal transferium
Ruben van Gogh
I
de gedachten van anderen
zijn overal aanwezig
verplaatsen zich door elkaar
vormen meningen en opinies
of hangen als opgekomen vragen
nieuwsgierig over balustrades
in afwachting van komende dagen,
zien de overwegingen
van anderen aan
die komen en gaan
en blijven staan

II
hoe zal ik weten waar
zij is
als ik niet eens weet wat
zij is
zij is
een zomaar opgekomen gedachte
een langzaam passerende beweging
die overal kan zijn
dan hier dan daar
dan zus dan zo
zij is
een zeer geliefde overweging
waar ik het allerliefst in meeging
zonder richting zonder ratio
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III
ik noem je naam in de immense hal,
je klinkers en medeklinkers klinken mee
in een mensenzee van voortbewegende voeten
waarvan er ergens twee van jou moeten zijn
drie, vier paar welgevormde benen echter
die elk een eigen richting gingen
houden in vertwijfeling even in
en draaien hoopvol om naar mij:
- werden wij wellicht bedoeld?
- moeten wij hier iemand groeten?
helaas zit jij daar zelf niet bij;
waarschijnlijk ben je nu al
buiten het gebouw, en zij zijn,
behoudens hun naam misschien,
in geen geval jou,
hoe graag zij ook maar zouden willen
dat ik dat wou

IV
wat nou als ik een gedachte was
een wachtende gedachte
die zomaar in de lucht hing
als een zomers onweer
zou ik dan
met een flits en veel gedonder
mijn lome hangen staken
en in ene overspringen
van opinie naar opinie
ergens arriveren
daar de seconden tellen
om te weten hoever ik was
van hier
of zou ik stilaan overgaan
in de stapelwolken
die daar buiten staan
hoog in gedachten
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We hadden zo'n gelijk altijd, maar ja we zeiden niks
Interview met Spinvis
Michelle Verheij

fotografie Robert Jan van Pelt / beeldbewerking Lonne Wennekendonk
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Als je ouders elkaar in een Hawaii-orkest hebben ontmoet, ben je voor het leven
getekend. Je kunt dan niet anders dan muzikant worden. Erik de Jong (41) heeft
na vele verschillende ervaringen in de muziek nu zijn draai gevonden als Spinvis.
En met succes: zijn recente debuut cd werd zeer goed ontvangen. Op Spinvis tref
je afwisselende, melodieuze nummers aan met soms bizarre teksten. Maar ook
realistische teksten en swingende popsongs. Dit alles gecomponeerd op een
zolderkamer in Nieuwegein, met talloze instrumenten en één computer. Knippen
en plakken, of is het toch wel meer dan dat? Spinvis is in principe geen optredende
act, maar op GDMW is hij voor het eerst live in actie te zien.
De vergelijking met een band is eigenlijk niet te maken. Spinvis werkt alleen, als
een schilder of schrijver, de ideeën in zijn hoofd uit tot popmuziek. Hij schrijft en
componeert, speelt alle muziek zelf, zingt alle teksten, en sleutelt vervolgens net
zo lang aan de muziek tot hij tevreden is met het resultaat.
‘Ik ga volkomen chaotisch te werk. Het kan beginnen met iets heel kleins, een
woord of een zinnetje dat je inzingt, waar je een melodie op maakt zonder er verder
muziek bij te hebben. Maar het kan ook juist beginnen met de muziek, achter de
piano of op de gitaar; het ontstaat allemaal helemaal anders en volkomen willekeurig.
Je moet je oren en je hart openhouden voor het toeval, voor wat zich aandient. Zo
min mogelijk alles van te voren vastleggen.’
‘Ik ben eindeloos aan het knippen en sleutelen, en ineens is een nummer gewoon
klaar. Maar hoe ik op dat eindpunt ben uitgekomen, is niet te achterhalen. Soms
schrijf ik een tekst, maar bij het knippen en plakken wordt die tekst toch weer
verdraaid. Je kunt uit mijn teksten ook wel een bepaalde interpretatie halen, maar
die is er niet zo bewust ingestopt. Het is popmuziek, de teksten ontstaan niet in
vrijheid. Als er een woord is dat perfect uitdrukt wat ik wil zeggen, maar het heeft
niet de goede groove, of het zingt niet lekker, dan huppekee, weg ermee. Dan neem
ik wel een ander woord, als het maar beter zingt, beter klinkt.’

Alles zat vast
Hoewel de teksten in het keurslijf van de muziek zijn gestoken, wil dat nog niet
zeggen dat ze nergens over gaan. Of ongrijpbaar zijn. Sommige teksten roepen
beelden op die juist zeer realistisch zijn, en de luisteraar kunnen raken, zoals in
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‘Smalfilm’: Ik ben al heel erg oud en ik mis mijn vrouw en mijn oude handen trillen
heel de dag. De zinnen worden soms in vreemde kaders geplaatst, en gekoppeld
aan andere zinnen die misschien niets met elkaar te maken hebben, Ik ben nog
steeds verdoofd, ik heb nog steeds de tune van de Power Rangers in mijn hoofd.
Maar toch keren bepaalde thema's steeds weer terug, de liefde en de dood vooral,
en de absurditeit, de leegheid van het bestaan. We hadden zo'n gelijk altijd maar
ja we zeiden niks.
De teksten schrijft Spinvis zelf, vooral door zinnen van anderen aan elkaar te
plakken: ‘Ik heb altijd een boekje bij me, en als mensen dingen zeggen, of als ik
een mooie zin in m'n hoofd heb, schrijf ik dat op. Je moet er een beetje gevoel voor
ontwikkelen. De ene zin is gewoon perfect, en een andere, die er heel erg op lijkt,
niet. Vaandrager gebruikte ook die spreektaal, die taal van de straat. Hij was daar
heel goed in.’
‘Gisteren heb ik een mooie zin gevangen: “Ik ging naar de stad, maar alles zat
vast.” Je weet precies waar het over gaat, over het verkeer, maar dat hoef je niet
te zeggen. Alles zat vast, dat zegt zo veel. Als je nou links en rechts daarvan een
ander zinnetje zet, over de dood of over de liefde, dan wauw! Dan wordt het ineens
heel echt. De zinnen moeten een universeel gevoel in zich hebben. “Ik ging naar
de stad en alles zat vast” heeft een soort teleurstelling in zich, van “ik ging maar
weer terug”. Het is een gevoel dat je
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kunt omschrijven als “ik wilde van alles, maar ik ging maar weer terug,” maar zo'n
zin is niks, dat is veel te direct.’

Gordijnen weg
De keuze voor Nederlandstalige liedjes heeft Spinvis bewust gemaakt, het Engels
had hij al snel afgezworen. Zingen in een accent dat je van tv kent beviel hem niet.
Maar Nederlandstalige liedjes zijn al gauw te gewoon of te direct. De banaliteit die
in het Engels vaak aanwezig is, kun je in het Nederlands niet opvoeren. En dat wil
Spinvis ook niet.
‘Omdat je in het Nederlands schrijft word je gedwongen heel bewust met taal om
te gaan. De taal is dan van zichzelf al heel direct en daar moet je aan zien te
ontkomen. De echt specifieke betekenis knip ik eruit. Een tekst moet wel ergens
naar toe wijzen, maar de kern zelf gaat weg. Als ik nu naar mijn CD luister, vind ik
dat het nog wel verder mag gaan: nog minder direct, nog intiemer, nog persoonlijker.
Nog meer gordijnen weg.’
Maar hoe persoonlijk kan een tekst zijn, die samengesteld is uit zinnen van
anderen, uit reclameteksten en aanwijzingen van kruiswoordpuzzels? ‘Ik raap die
zinnen van anderen bij elkaar. Wat persoonlijk is, is het boeketje dat je er zelf van
maakt. Daarmee zeg je uiteindelijk iets over jezelf. Het is altijd een persoonlijke
keuze.’

GDMW
In verschillende interviews en in zijn eigen persbio geeft Spinvis aan geen optredende
act te zijn. Aan zijn werk is weinig visueels te zien, iemand achter een computer is
niet zo interessant als iemand die staat te zingen. Toch gaat hij de uitdaging aan
op GDMW iets bijzonders neer te zetten.
‘Wat ik ga doen op GDMW is afhankelijk van het materiaal dat ik tegenkom. Ik ga
van elke act willekeurig stukjes samplen. Een seconde of tien aan het begin, een
seconde of tien aan het einde. Dan heb ik een aantal minuten bij elkaar aan muziek
en tekst. Ik trek me niets aan van de inhoud; ik kan letten op zinsmelodie, een
grappig geframed woord, een mooie zin, en dan maar kijken of er iets ritmisch van
te maken valt. Wat de artiesten zeggen staat bij dat knippen en plakken los van de
betekenis. Maar door ze samen te voegen laat je de één commentaar geven op de
ander. Het maakt me niet uit wat ik op het festival tegenkom. Kom maar op. Dat is
juist het leuke.’

Smalfilm
Ik ben een vrouw van veertig met een sigaret,
ik heb een buitenaardse stof in mijn bloed.
Ik werd verleden jaar ontvoerd door een ruimteschip
en sindsdien gaat het met mij niet zo goed.
Ik weet wel waar ze wonen want je kunt het zien
als je de letters van hun naam omdraait.
De waarheid is een raadsel en dat gaat als volgt:
het is een goeie vriend maar altijd te laat.
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Ik heb een eigen flat,
ik heb de radio aan,
het is alweer woensdag,
ik heb een Golf GTI.
Een tijdje terug reed ik een fietser dood,
maar gelukkig heeft geen mens me gezien.
Het komt maar zelden voor dat ik een zin afmaak,
maar je maakt me echt niks wijs.
Het noodlot is een raadsel en dat gaat als volgt:
het kost je niks en toch altijd prijs.
Als ik uitga ben ik fotograaf,
en ik ben schrijver als ik vrienden bezoek.
Op het ogenblik zit ik heel even zonder werk,
maar binnenkort begin ik aan mijn eerste boek.
In de spiegel neem ik soms alvast de pose aan
voor de foto op de achterkant.
Dromen zijn een raadsel en dat gaat als volgt:
het smelt in je hoofd en niet in je hand.
Ik ben een monoliet,
ik ben de wetenschap,
ik ben een grote man van 50 jaar.
Vandaag knipte ik een muis in twee,
en die naaide ik toen mooi weer aan elkaar.
Maar soms vanuit een hoek kijken dingen mij aan
vanuit de schaduw van de kathedraal.
Alles is een raadsel maar ik weet nog niet
in wat voor vorm en in welke taal.
Ik ben al heel erg oud en ik mis mijn vrouw
en mijn oude handen trillen heel de dag.
Beneden kun je kaarten bij de automaat,
alhoewel dat van mijn dochter niet mag.
Dan zeggen ze dat ik zo goed de kaarten schud,
en dan lach ik elke keer maar weer mee.
Ik ken een raadsel over eenzaamheid het gaat als volgt:
Wat doet pijn en telt voor twee.
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GD
MW
2002 27 en 28 september rotterdamse schouwburg
GD
MW
2002
www.gdmw.nl
vrijdag 27 september 2002
Martin Bril
Relax
Kamagurka & Herr Seele
Rick de Leeuw
Thomas van Aalten
R&R: Ohlsen en Van Gogh
Natasha Gerson & Wilja Jurg
Tsead Bruinja
Bernhard Christiansen
Sieger M. Geertsma
Tonie Mudde
Miquel Veldkamp
afterparty
zaterdag 28 september 2002
Tom Lanoye
Spinvis
Stuurbaard Bakkebaard
Khalid Boudou
R&R: Ohlsen en Van Gogh
Andy Fierens
Alkemade & Bloemen
Frederik Lucien de Laere
MC Battle 2002
afterparty
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GDMW 2002
festival voor de nieuwe letteren
Op 27 en 28 september vindt in de Rotterdamse Schouwburg de zesde editie van
het festival GDMW (Geen Daden Maar Woorden) plaats. Dit evenement wordt
geopend met een filmportret van de bekende schrijver Herman Brusselmans, dat
speciaal voor GDMW 2002 gemaakt wordt.

GDMW is een jong en vernieuwend festival dat verschillende literaire uitingsvormen
op eigen wijze presenteert. In snelle en gevarieerde acts wisselen nieuwe sterren
en bekende talenten elkaar af. GDMW biedt poëzie, cabaret, columns en toneel,
maar ook rap, dans, cinema en muziek.
GDMW maakt onderdeel uit van 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.

GDMW Producties
Ademen om niet te stikken (27 en 28 sep.)
een filmportret van Herman Brusselmans gemaakt door Yvette Benningshof, Erik
Brus, Matte Mourik en Revolver.
Folter (27 sep.)
Dansproductie door studenten van de Rotterdamse dansacademie. Choreografie
van Lenneke Mietes op gedichten van Daniël Dee en muziek van
Geschmacksverstärker.
Reflections of Robinson (28 sep.)
Animatiefilm op basis van gedichten van de Amerikaanse dichter Weldon Kees.
Gemaakt i.s.m. Zone5300.
TIU (27 sep.)
Dansproductie door studenten van de TU/eindhoven en danser Stefan Ernst. Met
gedichten van FluGroove en Ben F. Anorfindel
aanvang

20.30 uur

toegang

per avond 12,50 euro / 7,50 euro
(reductie) / passe partout 20,00 euro /
12,50 euro (reductie)

reserveren

kassa Rotterdamse Schouwburg 010 411
811 0/TicketService 0900 300 1250 (45
cpm)
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GDMW 2002 wordt mede mogelijk gemaakt door: Rotterdam Festivals, Ministerie
van O,C&W, Gemeente Rotterdam, VSB Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds,
SBAW, Rotterdamse Kunststichting. Met dank aan: Rotterdamse Schouwburg,
ZONE 5300
SEPTEMBER IN ROTTERDAM
5 WEEKENDEN KUNST EN CULTUUR
2002
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Stadsspuug
Elise Broeks
Ik zat op de fiets en spuugde naar de grond, maar de wind blies het in zijn gezicht.
Uitgerekend zijn gezicht. Ik hoorde gegrom, keek om en zag hoe hij het snot van
zijn wang veegde met gebreide handschoenen zonder vingertoppen. Op zijn wang
bleven stukjes wol met groene sliertjes snot achter.
Ik moet toen gestaard hebben, misschien zelfs gegrijnsd, maar dat kan ik me echt
niet herinneren. Ik weet wel dat ik deed alsof ik niet had gespuugd en intussen mijn
geheugen pijnigde wie de gespuugde was. Ik herkende hem namelijk. Vagelijk.
Maar waarvan? Meestal als ik dat vage ken-ik-je-wel-ken-ik-je-niet-gevoel heb, kijk
ik snel een andere kant op. Je weet niet wat iemand van je wil. En ik fietste heel
hard weg.
Dat gebeurde van kantoor naar huis. Het was na vijven en de straatlantaarns
sprongen aan. De auto's schuifelden in de file voor de Maastunnel. Ik ontweek de
zijspiegels en keek nijdig naar bestuurders die rechts te weinig ruimte hadden
gelaten. Een regenachtige dag, die ik weer had uitgezeten, niks bijzonders, tot mijn
spuug doel trof. En nu prikte het zweet onder mijn winterjas, mijn voorhoofd was
koud en strak. Ik reed hard door rood, negeerde het opgewonden gebel van de tram
en stoempte op de trappers terwijl de wind zich vergeefs vastzoog aan mijn
jasbeschermers. Aan de overkant van het kruispunt rechtte ik mijn rug en laveerde
mijn fiets behendig tussen de glasscherven van ingebroken auto's door. Mijn
maandverband plakte tussen mijn billen. Staand op de trappers plukte ik het recht.
‘Dan hebben we nu eindelijk contact,’ klonk een donkere stem achter me. Hij reed
weer naast me. Een rode fietsketting met een groot hangslot hing op zijn borst. Hij
hoestte hijgend. Het slot bewoog snel op en neer. Ik wist nog steeds niet waar ik
hem van kende.
‘Het was leuker geweest elkaar anders te ontmoeten,’ merkte hij op.
Ik knikte. Het leek me niet iets om te ontkennen. Een lichtgroene draad dunne
snot wapperde nog onder zijn kin. Mijn snot. In een reflex veegde ik mijn neus af
met mijn mouw. Het bleef zitten. Moest ik het zeggen? Het zou er wel
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afwaaien. Ik trapte stevig door in de hoop hem achter te laten.
‘Je had sorry kunnen zeggen,’ zei hij hijgend, een half wiel achter me fietsend.
‘In plaats van te lachen.’
‘Sorry,’ zei ik.
‘Wil je me niet kennen?’
Nee, ik wilde hem niet kennen. De stad zit vol mensen die je kent en niet kent,
die je een beetje kennen omdat ze weten dat je een halfje poldervolkoren
ongesneden in een papieren zak bestelt of het supertrio van de week bij de
scharrelslager koopt.
‘Nou, willen, willen kennen...’, mompelde ik, zoekend naar de connectie.
Ex-collega, ex-schoonfamilie? Ik vermeed hem aan te kijken. Met aankijken daag
je uit. Had ik op zelfverdediging geleerd. Hoewel ik niet snapte hoe je dan een klap
op moest vangen, als je niet mocht kijken. Ik probeerde uit mijn ooghoeken te gluren.
‘Je........ er zit nog wat... op je kin,’ zei ik om tijd te winnen.
Hij viste een in elkaar gefrommelde, halfnatte blauwe linnen zakdoek uit zijn jaszak
en depte zijn kin. Zijn vocht en het mijne. Ik slikte en maakte mijn sjaal losser. En
meteen weer vaster. Hij zou dat verkeerd op kunnen vatten. Ik verschoof de
fietsketting, die ik altijd onder handbereik los om mijn stuur had hangen, richting
handvat.
‘Ben je onderweg naar huis?’ vroeg hij.
‘Mmmm.’
‘Hé, jij zocht contact hoor.’
‘Ik zocht helemaal geen contact.’
‘Je spuugde me.’
‘Per ongeluk.’
‘Ja, dat zeg je nu.’
‘Sorry, sorry en nog eens sorry. Bad luck. Toeval.’
‘Ik had al eens bij je willen aanbellen,’ zei hij.
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‘Hé, ik heb niet zo'n zin om te praten.’ Ik verplaatste mijn handen naar het koele
midden van mijn stuur, boog voorover en zette aan.
‘Ja,’ vervolgde hij, ‘toen je zo lang ziek was.’
Ik draaide me half om en keek hem aan. ‘Hoe weet jij dat?’
‘Gewoon,’ zei hij. ‘Had je wel iemand om voor je te zorgen?’
‘Ja hoor, mijn vriend,’ loog ik. ‘Hoe wist je eigenlijk dat ik ziek was?’
‘Gordijnen dicht,’ zei hij. ‘Dicht tot na twaalven. Anders sta je altijd om 7.15 uur
op. Elise Broeks.’
‘Wat?!’
‘Elise Broeks.’
‘Zo heet ik niet hoor,’ kon ik nog stamelen.
Hij wist mijn naam! Ik voelde me kaal, alsof hij mijn sjaal had losgerukt. Hij wist
mijn naam. Dat kon niet: sinds ik in Rotterdam woonde kende niemand mijn naam.
Niet dat dat nou zo moeilijk was hier, of bijzonder. En al helemaal niet zo spannend
als ik me dat had voorgesteld. Niemand wilde mijn naam weten. De caissière bij de
supermarkt had ook een cursus zelfverdediging gevolgd. Ze keek me niet eens aan
terwijl ze mijn boodschappen over de band haalde, op haar horloge keek en dreunde:
‘Bonuskaart, zegels, airmiles, extra pinnen.’ De hond van de buurvrouw plaste voor
mijn stoep en ze keken allebei de andere kant op. Ik werd veel gebeld, tussen zes
en zeven 's avonds, als ik net mijn maaltijd uit de magnetron trok. Voor een
proefabonnement. Soms voor een koopsompolis. Maar was ik niet geïnteresseerd,
dan waren zij dat zeker niet in mij. Na het eten chatten; als ik me voordeed als
mezelf, 22 en vrouw, waren er genoeg belangstellenden. Na het tiende
‘He-lekker-wijffie’ ging ik in het vervolg onzijdig en leeftijdsloos het net op. Op de
deur geen naamplaatje, net als bij de andere brievenbussen van het portiek. Dat
voelde best veilig. En collega's en familie hield ik uit elkaar. Niemand kon mijn wereld
delen. Maar hoe wist hij mijn naam? En dat ik ziek was?
‘Waarom draag je Mickey Mouse-sokken? Witte Mickey Mouse-sokken?’ vroeg
ik, om maar iets te vragen. Wie was hij? Hij droeg een winterjas die net te kort was
voor zijn colbert, eronder een broek met een vouw erin. De vouw hing als het dak
van een rijtjeswoning boven een olijke, gelukkige Mickey Mouse.
‘Waarom draag ik Mickey Mouse-sokken?’ Hij keek schaapachtig naar zijn witte
sokken.
‘Laat maar. Ik wil het ook eigenlijk niet weten,’ mompelde ik.
Walging overviel me. Ik slikte. Je wilde weten wat iemand dacht, of waarom iemand
zulke sokken aanhad, maar als je het dan wist, dan wilde je dat je het niet had
geweten. Hij deed me aan een nijlpaard denken. Stadsmensen zijn als nijlpaarden
in een modderpoel. Je kon de individuen in hun samenklontering niet meer
onderscheiden. Je vond hun voorkomen niet afstotelijk, maar nu ook weer niet
verschillend genoeg om ze apart te willen kennen. Misschien, als je hen kon volgen,
met een geel oormerk in, zou je hun gangen leren kennen, hun gewoontes en hun
gedachten invullen. Helden van ze maken. Maar helden lopen niet op Mickey
Mouse-sokken. Hij was vermoedelijk een IT-er die dwars wilde doen, opstandigheid
vertaald in sokkenkeuze. Opstandigheid met Disney tegen de rest van de wereld.
Of eigenlijk Disney tegen Disney. Duffe opstandigheid.
‘Waarom mag ik geen Mickey Mouse sokken aan?’ vroeg hij. ‘Iedereen op mijn
werk heeft grappige sokken. Dat is heus niets geks. Wat jij doet, wekenlang ziek
zijn zonder hulp, dat is crazy. Volgens mij heb jij hulp nodig.’

Passionate. Jaargang 9

25
Jezus, ook nog hulpverlener in spe.
De tunnel naderde. Als ik van hem af wilde komen moest dat nu. Moest ik de
tunnel wel nemen? Een kilometer met dat nijlpaard door de Maastunnel?
Ik had er genoeg van. ‘Zeg,’ zei ik. ‘Misschien zou je me nu even alleen willen
laten. Ja?’ Ik zette aan en besloot gewoon de tunnel te nemen, achtervolgd of niet.
Ik ging niet omrijden voor een snottekop op muizensokken. Mijn fietsband knarste
opnieuw door de glasscherven. Bierflesjes dit keer. We naderden de tunnel. Mijn
zware zwarte gazelle rolde ernaar toe, meegezogen met de uitlaatgassen. Rechts
de Chinese tempel, links de Euromast, voor container-schepen. Achter Mickey
Mouse. Losse tegels als pianotoetsen, scherpe klanken tegen de betonnen randen.
Weinig andere fietsers. Ik keek om. Hij was er nog.
Harder.
‘Hé,’ riep hij, ‘maar wacht even.’
‘Je hoeft me niet te achtervolgen,’ riep ik. ‘Ik ga gillen hoor.’
‘Nee,’ riep hij. ‘Ik doe toch niks.’
‘Je doet wel iets. Je achtervolgt me.’
‘Ik achtervolg je niet.’
‘Ja, wel.’
‘Maar ik moet ook die kant op.’
‘Neem dan de brug.’
‘Hé, jij.’ Hij schreeuwde nu. ‘Hé, ik laat me niet ondersnotteren en dan ook nog
omfietsen. Ik wil gewoon met je praten. Gewoon praten. Wat is jouw probleem?’
‘Ik wil niet met jou praten. Had je daar niet moeten fietsen. Blijf uit mijn buurt.’
Hij bleef schuin achter me fietsen.
Ik daalde de roltrap af. Routineus zette ik mijn stuur dwars, keek in de diepte en
liet me zakken. Kalm blijven. Nu niet in de diepte storten. Het was rustiger, rustiger
dan anders. Ik geloofde niet dat als je hier gilde er iemand iets ging doen. Ieder doet
zijn eigen ding. Een enkele overgebleven Vutter van de wederopbouwgeneratie, ja
die zou kijken en dan te bang zijn om iets te doen. En dan ook nog geen mobieltje
bij zich hebben om de politie te bellen. Ik was aan het eind van de roltrap en keek
om. Hij stond achter me. Hij lachte niet.
Beneden sprintte ik weg en sprong op het zadel. Ik fietste met bittere adem in
mijn keel. Ik ging door. Om me heen echode zijn gehijg. Het einde van de tunnel
was in zicht. Ik sprong de roltrap op. Stuur dwars. Hand achter het zadel. Voet achter
de trapper. Ik keek niet om, hoorde alleen de voortrollende treden.
Boven racete ik over de dijk, uit het zicht, meteen links het huizenblok in. Kwijt.
Ik was hem kwijt. De verkeersdrempels kabbelden onder mijn banden. Mijn fiets
trilde na. Ik wilde hem niet kennen. Ik wilde niemand kennen.
Zacht slingerend stuurde ik mijn straat in. Mijn cocon lag in de winterzon, drie
hoog, met sansevieria's trots in de vensterbank. Ik haalde de ketting van mijn stuur
en ketende mijn fiets aan de lantaarnpaal. Toen stak ik mijn huissleutel in het
voordeurslot.
Naast me klonk gerammel van een sleutelbos. Hij. Hij opende de deur naast de
mijne. Hij was mijn buurman.
‘Wacht, ik heb iets voor je,’ zei hij. ‘Deze was verkeerd bezorgd.’ Hij gaf me een
brief van de gemeente. ‘Over je vuil weet je. Je leeft in de shit. Het stinkt daarboven,
echt.’ En hij veegde het laatste spuug van zijn kin.
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Rock ‘n’ roll - Klinkende gedichten
Het probleem met de blues
Het probleem met de blues, die versleten akkoorden
weten geen van drieën wat ze met ons doen. Dolle honden
blaffen oude woorden naar de maan door megafoons,
vingers haken zich tot op het bot in de gitaren
die bij elke man op zolder staan, verroeste snaren,
stof op chroom, voor eeuwig vals en met geen tang te keren,
dromend van een zomeravond om de zaken recht te zetten:
weer twintig zijn, een kroeg die wijkt wanneer je binnenkomt,
spelen in fluwelen spots als in de branding, als een rots maar de blues stampt onweer in de kelders van de stad,
twaalfmatig traprad van lijden dat maalt om zijn as zonder einde
en dát, meneer, dat is het probleem met de blues.
Ingmar Heytze

De muziek in mijn hoofd
Vanmorgen werd ik wakker
met, nee, heus niet de blues was het maar waar. De soundtrack
van mijn leven is van een blijheid,
je gelooft het niet. Meteen al, ogen open
oren nog dicht, jengelt en zanikt het
dagelijkse lulligheid op daverende liftmuziek.
Ik scratch, mix en associeer,
meer, sneller, beter dan een pro.
Het meest overbodige, flinterdunne
wordt in mijn hoofd essentieel,
wordt mij, hoe kon ik ooit zonder
en hoe gaat het verder.
Het gaat maar door, dj,
het gaat maar door.
Als ik weer in bed lig piep ik nog na.
Vrouwkje Tuinman

Bovenstaande gedichten zijn afkomstig uit Rock ‘n’ roll - klinkende gedichten,
samengesteld en ingeleid door Vrouwkje Tuinman en Ingmar Heytze, uitgeverij 521.
Verschijnt oktober 2002.
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De vrouw in de kamer
Yorgos Dalman

Een vent in een film zei eens dat wij als individu zo nu en dan een spiegel nodig
hadden om te weten wie we waren.
Maar een spiegelbeeld kon weifelen, kon liegen, ja, kon zelfs even verdwijnen
als je een stap opzij deed.
Toen ik twaalf jaar was stierf Max, onze rooie kater. Mijn moeder stopte hem in het
vriesvak van onze koelkast en heeft hem daar tien dagen in bewaard.
Iedere avond keek ze even in het vriesvak, gaf Max een kus, en haalde dan
opgelucht adem. Tot ze er op een dag genoeg van kreeg. Daarop begroef ze Max
met koelkast en al in de achtertuin en bleef tot zonsondergang staan bidden.
Ik kon het gesol met Max niet aanzien en schreeuwde hemel en hel bij elkaar. Ik
werd er ziek van. Mijn buurman, Jack, zei dat dat door God kwam: maagzuur,
hyperventilatie, endorfinevlagen. Maar ik luisterde niet. Dat was mijn probleem: ik
kon nooit naar anderen luisteren. Woorden vervluchtigden te gauw.
Die avond stapte moeder de kamer in en zei dat ze een taart ging bakken. Een
kersentaart met harde bodem. Dat was het laatste wat ik haar ooit heb horen zeggen.
Twee dagen later stond de kersentaart op de tafel in de keuken. Helemaal
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ingezakt, net als mijn moeder.
Het was niet lang daarna dat ik op mezelf ging wonen.
Mijn moeder was een maniak op het gebied van verandering. Er ging geen week
voorbij of ze kwam wel met iets nieuws aanzetten. Een jas, een bureaustoel, een
tapijt of een vitrinekast.
Moeder kocht als een bezetene en deed de dingen met een zelfde snelheid weer
van de hand. Ze was gedreven in het vullen van leemtes en het volstouwen van
hiaten in haar leven. Het dreef mij als kind tot de rand van waanzin.
Niets wat los zat had voor mijn moeder een eeuwigheidswaarde. Misschien dat
ik me daarom op de fotografie stortte. Het medium bij uitstek om het heden vast te
leggen en daardoor het verleden te archiveren en eventueel om een mogelijke
losbandigheid van de toekomst te elimineren.
Ik studeerde Geschiedenis maar ontwikkelde in mijn vrije tijd een passie voor
fotografie. Met de studie wilde het niet lukken. Grote dikke boeken lagen
opengeslagen voor me maar ik begreep er niets van. De woorden krioelden als
wormen over het papier en ik kreeg er maar geen grip op.
‘Woordblindheid,’ zei een net afgestudeerde arts met iets van triomf in zijn stem.
‘Woordblindheid,’ vroeg ik hem met een hand vol azen. ‘Wat dacht u van
woordafkeer?’
De jongeman haalde zijn professionele schouders op en zei dat dat leuk gevonden
was maar dat je daarmee niet bij de verzekeringen aan kon kloppen.
En daar bleef het bij.
Een paar maanden later liet ik mijn studie varen en trad als fotograaf in dienst bij
een populair weekblad. Zo verdiende ik mijn eerste geld met mijn obsessie.
Ik stortte me met overgave op mijn werk en probeerde onderwijl collega's zo veel
mogelijk te mijden. Nog altijd had ik een probleem met woorden. Ik wilde ze niet
horen en ik wilde ze niet spreken. Maar niet altijd had je de dingen in de hand en
zo kwam het toch geregeld voor dat ik in een conversatie terecht kwam. Men vond
mij sympathiek. En men vond dat ik veel talent had. Ja, en dan praatte men graag
met je.
Een Einzelgänger noemden ze mij ook. Ik vond het allemaal best. Laat ze maar
vinden, dacht ik. Ik had op die momenten toch niets zinnigs te zeggen en dat beviel
me wel.
Maar zo kwam het dat men wel eens naar mijn familieomstandigheden vroeg en
dan kwam vroeg of later mijn moeder ter sprake. En wat moest ik dan doen? Een
grote mond opzetten? Weglopen?
Ik haalde op zulke momenten maar mijn schouders op en zei dat mijn moeder in
het verleden leefde en dat het verleden voor mij één grote waas
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was, een drijfzand van herinneringen.
En hoe meer foto's ik maakte, hoe meer ik haar ging vergeten. Met iedere klik
van de sluiter verdween haar gezicht meer en meer in de nevel.
Ik was goed in mijn werk. Ik was heel goed. En men wist het.
Oktober jongstleden mocht ik de prijs ontvangen voor beste dramatische persfoto
van het afgelopen jaar.
Het was een kiek van een jongetje dat drijfnat en kleumend op de pier van
Scheveningen stond. Een deken om hem heen gewikkeld. Zijn natte piekhaar in de
wind.
Naast hem lag zijn vader, onder een zwart stuk plastic. Het jongetje was tijdens
een wandeling op de pier te water geraakt en zijn vader was hem achterna
gesprongen. Hij kon zich bijtijds vastgrijpen aan een stuk drifthout. Maar zijn vader
was jammerlijk verdronken.
En ik was daar, ik was er bijtijds om het leed in de val te laten lopen. Mijn
fototoestel klikte en met iedere seconde werden de tranen van het jongetje
opgevangen.
Afijn, prijs, applaus, een rijkelijk bedekte buffettafel. Veel journalisten. Ik boog
diep en niet zonder reden.
Ik had me die dag losgevochten van moeder. En met nog meer souplesse deed
ik mijn werk. Tourde kriskras door het land en legde alles vast wat dreigde te
vervagen. Geen verandering was op handen of ik legde de gebeurtenis vast. Ik
smeedde er als het ware een raamwerk omheen. De werkelijkheid: als een rat in
de val.
En dit alles werd ten toon gesteld. Want, ja, musea en galerieën begonnen
belangstelling te tonen. Ze klopten aan bij mij en toonden mij hun lege, smachtende
muren.
Weet je, fotografie als kunst is niet eenzijdig. Je gaat als fotograaf een dialoog aan
met het object en legt de verlegenheid vast die direct volgt op het moment dat je
het in al zijn naaktheid hebt betrapt. Dat is niet zo gemakkelijk, eerlijk gezegd, maar
je kunt de zaak forceren als je wilt. Het is daarom ook dat ik zeg dat je misschien
wel slechts bij toeval het bewuste vastlegt maar dat je dat toeval bij beslissing kunt
uitlokken.
Toen ik op een avond thuis kwam zag ik dat er iemand ingesproken had op mijn
voice-mail. Er ging een rilling door me heen toen ik de stem hoorde. Ik herkende
hem meteen. Het was Jack, mijn oude buurman. Hij schraapte zijn keel en zei me
dat hij het vervelend vond dat ik het van hem moest horen, maar als hij het niet zei,
wie zou het dan moeten doen? De huisarts? De politie?
Ze hadden moeder gevonden, in haar slaapkamer, op bed. De stank had ertoe
geleid dat de GG&GD gewaarschuwd was. Hoe lang ze daar precies gelegen had,
wist Jack niet. En de doodsoorzaak moest nog worden vastgesteld. Een natuurlijke
dood, verzekerde hij me, dat kon niet anders.
Ik dacht lang na. Van alles schoot er door mijn hoofd. Morgen zou ik gaan lunchen
met de hoofdredacteur. Ik had geen brood meer in huis. Binnenkort zou er een
monteur langskomen om naar de cv te kijken.
Ik ging op bed zitten, schopte mijn schoenen uit en ging languit liggen.
Morgen zou ik naar haar huis gaan, wist ik opeens. Lunch afzeggen, fototoestel
mee en dan onmiddellijk naar huis.
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Ik dacht aan de mensen van de Dela die moesten worden ingelicht. Ik dacht aan
het huis dat ontruimd moest worden. En natuurlijk de begrafenis.
Ik had daar allemaal geen zin in. Ik belde Jack en vroeg hem of hij die zaken op
zich wilde nemen. Hij kende mijn moeder immers beter dan ik, vermoedde ik. Jack
stelde mij gerust. Alles zou wel goed komen. Ik bedankte hem en zei dat ik de
volgende dag even langs zou komen.
Ik nam al vroeg de trein. Ik had een boek meegenomen en las het verhaal ‘The oval
portrait’ van Edgar Allan Poe.
Ik staarde door het raam naar buiten en nam het voorbij schietende landschap
in me op. Een enkele keer richtte ik mijn camera naar buiten en deed alsof ik afdrukte.
Om 11.00's ochtends kwam ik in de Edelweissstraat aan. Ik belde aan bij Jack. Hij
liet me binnen en bood me een kop koffie aan.
Na wat koetjes en kalfjes kwamen de formaliteiten. Jack zou Joopie koopt alles
bellen en het huis laten ontruimen. Ik zou de zorgverzekeraar bellen en zeggen dat
ze alles met mijn buurman moesten doorspreken.
‘Wat voor bloemen wil ze hebben,’ vroeg Jack me.
Ik haalde mijn schouders op.
‘Anjers denk ik,’ zei ik tenslotte maar. ‘Ze had altijd anjers in huis.’
Jack knikte. ‘Dat dacht ik ook.’
‘Zoek maar een mooie kist uit. En zet er maar een mooie steen boven op. Alles
wat je extra moet betalen krijg je van mij weer terug.’
Jack zei me dat ik me niet zoveel zorgen hoefde te maken. ‘Kom je op de
begrafenis?’
De vraag had serieus geklonken. ‘Nee,’ zei ik. ‘Ik denk het niet. Ik kan het niet
uitstaan, het idee dat ze aan mijn voeten ligt te rotten. As tot as, stof tot stof. Lichaam
tot pulp.’
Jack knikte maar zei niets.
Ik opende de voordeur en liep naar binnen. Een misselijk makende walm kwam me
tegemoet. Jack had me hiervoor gewaarschuwd. Maar op deze geur kun je je
eenvoudigweg niet voorbereiden.
Ik liep de woonkamer in. Er stond niets wat mij nog aan het verleden herinnerde.
Alles was nieuw en stond provisorisch in de kamer. Tijd om alles een plek te geven
had ze zich niet gegund. Niet passende meubelen. Allerhande prullaria. Niets.
Ik draaide me om en liep naar boven. Met iedere stap omhoog werd de
beklemming van het huis groter en groter. Ik kreeg het benauwd en niet alleen door
de stank die in het huis hing.
Ik liep op mijn schreden de slaapkamer in. Alle ramen waren open gezet.
Een nette kamer, je kon niet anders zeggen. Een mij onbekend schilderij aan de
muur. Een klerenkast, wat porseleinen beeldjes. Op het nachtkastje naast de wekker
stond een glas water met haar gebit er nog in.
Proost, dacht ik en liep naar het raam. Buiten stond Jack de haag te snoeien.
Toen wendde ik me tot het bed. Er hing een waas van etherische stilte overheen.
Je kon duidelijk zien waar ze gelegen had. Haar afdruk stond nog in de dekens.
Bovendien had het lichaamsvocht een donkere plek in de stof gebeten.
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Een roerloos figuur staarde mij aan.
Ik pakte mijn fototoestel en drukte af.
Dat was het dan. En wat had ik nu eigenlijk? Een afdruk van een afdruk. Niets
meer.
Ik snoof enkele malen diep, hopende op dat vleugje verloren herinneringen. Ik
dacht, als ik op haar plaats ga liggen, droom ik de dromen die zij heeft gehad.
Ik ging voorzichtig op de rand van het bed zitten en legde mijn hand op het silhouet
naast me. Hier moest haar hart hebben gezeten. Maar ik voelde niets. Niets behalve
de plakkerige dekens aan mijn hand.
Zielig toch, zo'n heel leven. En uiteindelijk paste het allemaal op één kiek.
Een andere vent in een andere film zei eens dat wij niets meer waren dan de som
van onze gedachten, herinneringen en ingevingen. Elektriciteit tussen twee neuronen
onderling, misschien ooit nog eens te vervangen door een machine.
Maar mijn moeder was geen machine. Dat was ze nooit geweest. En wie of wat
houdt nu haar neuronen vast?
Ik overdenk dit alles in een flits maar niets zinnigs wil me te binnen schieten. En
de consequentie? Mijn moeder bestond nog slechts bij de gratie van mijn
herinneringen, en die van de lieden van de GG&GD die haar van het bed hebben
gehaald.
En wat als onze herinneringen aan haar opdrogen? Wat als wij morgen of
overmorgen tot stof vergaan?
We vergassen ons met idee na idee, waardoor we al beeldendrinkende een vroege
dood tegemoet gaan.
We zijn met ons allen niet meer dan enkele neuronen in een universeel brein,
met emoties als liefde, haat en verwarring als elektriciteit, als boodschappersstofje,
als dopamine.
En duizenden lichtjaren verder ontwaakt er zo nu en dan een vermoeide God die
even opveert en roept: Eureka! of Nou ja zeg!
Ik trok de voordeur achter me dicht en liep de straat op. Ik keek nog eenmaal om
naar het huis achter me. Naar het slaapkamerraam dat nog altijd wijd open stond.
Ik voelde mijn handen die nog kleverig waren. Maar wat zijn wij mensen anders dan
de slijmlaag aan het oppervlak van de aarde?
De dood jaagt me op, dacht ik, maar ik ben er nog.
Ik keek op mijn horloge. Zeker! Ik hield het een ogenblik tegen mijn oor.
‘Er is nog tijd!’ zei ik hardop en begaf me op weg.
‘Alles goed?’ vroeg Jack boven de haag uit.
‘Ik ga naar huis, Jack,’ zei ik. ‘Ik voel me niet goed.’
‘Dat is God,’ zei Jack ernstig en wees omhoog. ‘Het zuur in je maag. Vergeet dat
niet, jongen.’
Ik liep gauw verder, mijn tranen bedwingend. Ik had mezelf daarboven gezien, in
de slaapkamer, op bed. Zoals ik daar had gelegen, als een lijk. Erg fotogeniek. Ik
schudde de gedachte van me af. Mijn eigen dood wordt me ingegeven door ijdelheid.
Ik richtte mijn telelens tot de hemel.
‘Momentfotografie, mijnheer?’ riep ik. ‘Voor in het album, voor later, als
herinnering!’
Maar er kwam geen antwoord.
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Mirjam Vissers
Niet zomaar iemand
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Laroui zone
Richard Dekker

Afgelopen voorjaar was Fouad Laroui te gast in Het Hoge Woord, het maandelijkse
literaire café van de Stichting Literaire Activiteiten Utrecht in Hofman Café. Ik had
wel over hem maar nog nooit iets van hem gelezen. De berichten die ik mij nog van
hem herinnerde stamden alle uit de boekenweek van vorig jaar, die ‘Schrijven tussen
twee culturen’ als thema had. Laroui leek de verpersoonlijking van dat thema. Voordat
hij zich in Nederland vestigde woonde hij afwisselend in Marokko, Frankrijk en
Engeland. In zijn boeken wordt er nogal eens verhuisd van Marokko naar Frankrijk
en weer terug. Het klonk mij toen, anderhalf jaar geleden, te algemeen en niet
spannend genoeg om een boek van hem aan te schaffen.
Maar die avond in Hofman Café raakte ik erg onder de indruk van de intelligente
en bedachtzame antwoorden die hij gaf op de vragen van interviewster Toef Jaeger.
Het was een onverwacht serieus gesprek en ik moest grote moeite doen om het te
volgen. Naast mij zat Abdelkader Benali, die eerder die avond had opgetreden in
Het Hoge Woord, ook aandachtig te luisteren. Laroui sprak weliswaar in zorgvuldig
gedefinieerde volzinnen, maar zijn uitspraak bleek al net zoals zijn gedachtegoed
doordrenkt van het Frans. Laroui sprak over vrijheid en keuze, over het individu, en
zaken over scènes uit zijn boeken die ik alweer vergeten ben omdat ik die - vervloekt!
- toen nog niet gelezen had. Want wat had het interview een impact gehad als ik
die boeken wel had gekend! Gelukkig had de Literaire boekhandel Lijnmarkt na
afloop een verkoopstalletje in het café. Ik schafte mij direct zijn romans en zijn
dichtbundel aan.
Nu ik zijn boeken gelezen heb beschouw ik Nederland bevoorrecht dat het een
schrijver als Fouad Laroui in zijn midden heeft. In zijn boeken brengt hij op een hele
natuurlijke manier een universeel en een particulier verhaal samen. Hij geeft een
vlijmscherp beeld van een samenleving en beschrijft de meest schrijnende ervaringen
in een vrolijke, bijna slapstick stijl. Wars van iedere vrijblijvendheid. Ook bij de lezer
is er iets veranderd wanneer hij een boek van Laroui gelezen heeft.
In de Laroui Zone vindt u een interview, een artikel over de romans, een artikel
over de poëzie, en twee gedichten en een verhaal van Laroui zelf. Noem het een
Passionate-cursus ‘Fouad Laroui voor beginners en gevorderden’. Want anders
dan bij het vraaggesprek in Hofman Café kunt u deze Passionate nog eens nalezen
nadat u zijn boeken wél gelezen heeft.
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Geschift (op afspraak)
Fouad Laroui
Vertaald uit het Frans door Mariken van der Hoeven
Hij was een echte dandy. In El-Jadida had hij het ‘getailleerde overhemd’
geïntroduceerd. Hij droeg als eerste een ‘lange broek met olifantenpijpen’: nog nooit
had een dikhuid met zoveel gratie door de kleine straten van de medina
rondgeschreden. Op het Plateau, waar de Fransen woonden, was hij een van de
zeldzame autochtonen die op de surprise-party's werden uitgenodigd, wat geen
verwondering hoefde te wekken, want hij was de modekoning en zij waren de
stumpers. Op het strand droeg hij shorts in niet-inheemse kleuren en Amerikaanse
T-shirts. De zon liet hem koud, hij droeg een echtereeibèn.
Als kind hoorde ik dat bewonderende gemompel, dat ik pas enkele jaren later
ontcijferde.
Een echte Ray-Ban.
Dat was in één woord Tijani, of eigenlijk in drie.
En verder?
Verder werd Tijani om de zes maanden gek.
Met de regelmaat van een getikte klokkengek stortte hij in bij elke equinox. Op een
morgen, na het gebed van de muezzin, kroop hij vloekend en tierend uit zijn hol. Hij
droeg een stoppelbaard van een paar dagen, zijn geurige nasrani-kleren hadden
plaats gemaakt voor de lelijkste djellaba die er bestaat, zijn ogen rolden vervaarlijk
in hun kassen. Hij liep blootsvoets. Je kon hem maar beter niet in de weg lopen!
Zijn weg leidde naar het busstation. De menigte liep geschokt en opgetogen met
hem mee. Kinderen raapten hier en daar wat stenen op, in de hoop dat er op de
hoek van een steegje wat te gooien viel. Een bont gezelschap van hadjs prevelde
wat soera's. Vrouwen krabden hun gezicht open met hun gekromde nagels. Jonge
meisjes jammerden oei oei oei. Tijani vervolde als een bezetene zijn weg met het
hele dorp in zijn kielzog.
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Hij mocht dan het spoor bijster zijn, oriënteren kon hij zich: hij vond, zonder zich
één keer te vergissen, het station en de bus naar Casablanca. Hij drong het voertuig
binnen en ging met zijn waanzin en zijn woede op een driepersoonsbank zitten. De
bestuurder die Tijani kende startte de motor en scheurde weg, onderwijl wat kinderen
omverrijdend, waarna de rust terugkeerde in het dorp.
Twee dagen later was hij terug. Hij stapte uit de bus van Casablanca, ongewassen,
ontspannen en opgewekt. Hij haastte zich naar huis om een douche te nemen,
schonk zijn djellaba aan de leprozen en ontpopte zich als een modeplaatje. Zijn
vrienden verwelkomden hem in hun midden met uitbundige omhelzingen. Volkomen
op zijn gemak ging hij de boulevard op om wat bewonderende opschudding te
veroorzaken.
Zes maanden later...
Kortom.
Het is mogelijk dat mensen toen al de bijzonderheden van de zaak hebben
geweten. Maar ze hebben het me nooit verteld. En voor mij (ik was elf) was er gek
genoeg niets bijzonders. Tijani draaide om de zes maanden door. So what? In de
tussentijd kon je er tenminste van op aan dat hij bij zijn verstand was. Maar de
anderen? De zogenaamde ernstige, evenwichtige personen? Ik had mijn twijfels...
Op een avond, toen ik uit de bioscoop van Madame Dufour kwam, dacht ik lawaai
te horen van achter een deur, ik duwde hem open, ik bevond me in een soort
voorkamer, het lawaai klonk luider, ik opende een tweede deur, en het gedreun van
de tamtam drong met geweld mijn oren binnen en ik zag grote negers met
reusachtige schaduwen die met bijlen op elkaar in dreigden te hakken, en een vrouw
die trillend en schokkend op de grond lag met schuim op de lippen, en waanzinnigen
dronken grote glazen kokend water en dodelijk geschrokken zette ik het op een
lopen.
Maar ik had wel de tijd gehad om in het gezelschap bekende gezichten te
herkennen, de melkboer bijvoorbeeld en onze buurman de waardige werkloze, en
de man die in de soeks tijgerbalsem verkocht; drie wijze en serieuze mannen,
eerbiedwaardige kenners van de koran, mannen die je er niet snel van verdenkt dat
ze uit genotzucht elkaars schedel met een hakbijl willen splijten.
En toen ik nog bij de vrouwen mocht zijn, aangezien ik nog een jochie was, had
ik alle tijd gehad om te constateren dat zij ook van tijd tot tijd gek werden. O, als ik
kon vertellen... Maar nee, er zijn grenzen... De heksen, de vuurpot, de
toverspreuken... De dubbelzinnige dansen... En ik onnozele idioot sperde mijn ogen
wijd open, rook het weerzinwekkende zweet en soms zag ik wat de mens te
aanschouwen dacht.
Daarmee vergeleken leken de metronomische getiktheid van Tijani en zijn realistische
afwezigheid (hij nam de bus en vloog tenslotte niet weg op een tapijt) me de
normaalste zaak van de wereld. Het kwam niet in me op om uitleg te vragen. Men
zoekt geen reden voor de Rede.
Duizend jaar later zit ik op een bank tegenover de Sorbonne en zie ik Tijani voorbij
lopen, grijzende haren, stram als een toreador, elegantissimo. Ik roep hem, hij komt
argwanend dichterbij, ik vertel wie ik ben, hij duldt me: ziedaar ons, twee landgenoten,
in hartje Parijs. Nadat we over alle mogelijke onderwerpen gesproken hebben komt
het moment waarop ik de vraag moet stellen. Want in de tussentijd hadden de
Franse basisschool en daarna het lyceum me
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er van overtuigd dat mijn wereld vreemd was. Negers die 's nachts elkaars schedel
verbrijzelen? Mannen die kokend water drinken? Aïcha de heks? Tijani elk half jaar
de gek? Maar dat is allemaal niet normaal, jongen. Hier heb je Lévi-Strauss, Freud,
Frazer. Leg uit!
De vraag dus.
En terwijl ik haar stel, besef ik dat ik een fout maak, dat ik het bizarre en het
ongerijmde achter me ga laten, dat mijn kindertijd een desillusie zal blijken te zijn.
Maar die libido scienti! Die vervloekte noodzaak om alles te begrijpen!
- Nee, zeg het me niet.
Te laat. Tijani is al in lachen uitgebarsten, daar op die bank in de rue des Ecoles,
en niets zal hem ervan weerhouden mij het geheim te onthullen.
Toen ik achttien geworden was hadden we in El Jadida met een man of tien de
middelbare school afgemaakt. Op een dag komt er zo'n man van de prefectuur langs
die ons vraagt of we er wat voor voelen om naar Amerika te gaan. Nog voor hij zijn
zin heeft kunnen afmaken wurgen we hem zowat wanneer we de formulieren eisen.
Kortom, wij dus in Amerika op kosten van de regering. Ze hijsen ons in een uniform
en droppen ons op een vliegbasis van de yankees. Het plan was om van ons
fantastische pilootjes te maken. Daar hadden we in El Jadida niet zo over nagedacht,
want Amerika was zo'n overweldigend begrip dat er in ons hoofd geen plaats meer
was voor iets anders. Daar zit ik dus, in de lucht, achter een Amerikaanse instructeur,
en ik besef dat er een probleempje is: ik sterf van angst in mijn cockpit. De kist
schokt, mijn lijf trilt nog heviger. Ik breng daar het beroerdste jaar van mijn leven
door, hangend in de wolken, me de ziel uit het lijf kotsend door de raampjes. We
komen thuis met rangen en diploma's. Ik denk: mooi zo, nou is het afgelopen, leve
het kantoorleven, de papieren rompslomp en het dolce far niente. Maar niets daarvan,
onze bazen wilden ons echt zien vliegen opdat we oorlog zouden voeren tegen de
Peuhlen en de Papoea's als het zover is. Maar in de lucht ben ik een schijterd. Zo
erg dat ik op een dag crash in de hangar, nog niet eens zwevend in het azuur,
verlamd, verkrampte kaak, armen in een stalen rechthoek. In die toestand verkrampte mond inbegrepen - word ik naar de legerarts gebracht die me zonder
pardon een paar oorvijgen geeft, tegen me schreeuwt en vervolgens vaststelt dat
het om een tijdelijke disfunctie van mijn nekpartij gaat. Ik krijg toestemming om thuis,
in El-Jadida, uit te rusten met behoud van mijn pilotensoldij. Daar tegenover ontkom
ik niet aan het medisch onderzoek, elk half jaar, om te bekijken of ik weer in staat
ben de lucht in te gaan.
- Aha... En daarom simuleerde u...
Tijani onderbreekt me.
- Ik heb mezelf de vraag gesteld: deed ik alsof, of werd ik om de zes maanden
ècht gek? Twintig jaar lang heb ik me dat afgevraagd. En ik ben tot de conclusie
gekomen dat ik het niet weet. Tussen droom en werkelijkheid... Het zijn allemaal
woorden. Welk gebouw is dat, daar aan de overkant?
- De Sorbonne.
- Volg je er lessen?
- Ja.
- Nou, zegt Tijani terwijl hij opstaat, ga dan naar je professoren en vraag hun of
er woorden tussen de woorden bestaan. Woorden die het een noch het ander zijn.
Dan zul je het begrijpen.
En hij ging weg, met vastberaden tred, gezond en kalm, beide benen stevig op
de grond.
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Schrijven in eenbuigbare taal
Interview met Fouad Laroui
Abdelkader Benali

foto: Daniela Bilek

Fouad Laroui werd in Nederland bekend met zijn vorig jaar verschenen roman Judith
en Jamal. In het tv-programma Zeeman met Boeken werd het als alternatief
boekenweekgeschenk naar voren geschoven. Dit jaar verscheen bij Van Oorschot
Laroui's debuutroman De tanden van de topograaf. Een semi-autobiografisch portret
van een jongeman in Marokko, maar ook een haarscherpe ontleding van de
maatschappij en de verschillende wijzen waarop het individu onder de duim wordt
gehouden en hoe hij daaraan ontsnapt. Eerder verscheen bij Van Oorschot Kijk uit
voor parachutisten.
Een kennismaking. Over Diderot en Céline, marxistische docenten in Casablanca
en het wel of niet bestaan van de Marokkaanse literatuur.
Hoe verliep je eerste contact met de Franse taal?
Ik ging naar de Franse school toen ik heel jong was. Ik was vier, vijf jaar oud. We
woonden toen in El Jadida, een stadje honderd kilometer ten zuiden van Casablanca.
Ik zeg stadje maar nu is het een grote stad van een paar honderdduizend inwoners.
Mijn twee zussen en mijn broer zaten al op de Franse school. We spraken dus
alleen Frans thuis, van heel jongs af.
Had je vanaf het begin het gevoel dat je je in het Frans kon uitdrukken zoals
jij wilde?
Vanaf het begin was ik in feite beter in het Frans dan alle Franse kinderen en alle
andere Fransen en dat is zo gebleven. Ik was zoveel beter omdat ik veel las. Ik
deed niet anders dan lezen: de hele dag en elke avond. Ook in het weekend. Mijn
vader vond het prima. We hadden geen TV en geen radio maar we hadden wel
boeken. En alle boeken die ik las waren, misschien vindt men dat vreemd, in het
Frans.
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Je bent opgegroeid op een soort van taaleiland. Binnenshuis de voertaal Frans
en buitenshuis Marokkaans. Hoe is het met de taaltoestand nu in Marokko?
Het verandert relatief snel. Toen ik heel jong was, had je een gekke situatie: het
Arabisch, een rijke maar moeilijke taal, was de officiële taal maar weinig mensen
konden het goed verstaan of spreken. Het Marokkaans was rudimentair, dat wil
zeggen: een mengseltje van Arabische, Berberse en Europese woorden. Je kon er
niet zoveel mee. Tussen die twee was het Frans een logische keuze om je te kunnen
ontwikkelen.
Het Berbers, de taal van zestig procent van de Marokkanen was geen erkende
taal. Je kon het ook niet lezen. Het was gewoon geen geschreven taal.
Inmiddels is de situatie aan het veranderen. Het Marokkaans absorbeert steeds
meer Arabische woorden en wordt langzamerhand toch een echte rijke, gevarieerde
taal. Het Berbers wordt nu ook geschreven en begint zich een semi-officiële status
te verwerven. Maar het Frans blijft toch de taal die toegang geeft tot Europa, tot
studies in het buitenland. Het verleent ook een zekere status. Al met al blijft de
situatie toch vrij ingewikkeld.
Jij hebt meerdere malen gezegd dat je niet in het Arabisch zou kunnen
schrijven. Waarom niet?
Met ‘schrijven’ bedoel ik creatief schrijven. Ik produceer regelmatig
wetenschappelijke papers in het Engels. Ik noem dat geen schrijven. In het Arabisch
zou ik teksten kunnen schrijven met een duidelijk verhaal voorzien van een begin
en een eind in grammaticaal correcte zinnen. Maar het echte schrijven, dat wil
zeggen: in je moedertaal of wanneer je een taal zo goed kent dat je die kan ombuigen
tot je eigen individuele, unieke taal, dat kan ik uitsluitend in het Frans. Het is niet zo
dat het Frans meer dan het Arabisch of Marokkaans biedt. Het is gewoon een gevolg
van mijn geschiedenis, mijn eigen jeugd. Het komt door wat ik heb gelezen in het
Frans, in welke taal ik dacht en in welke taal ik studeerde en de wereld benaderde.
Speelt ook de mogelijke lezer die je voor ogen hebt een rol in je schrijven?
Nee, helemaal niet. Zoals veel schrijvers schrijf ik in de eerste plaats voor mijzelf.
Ik schrijf om de mooie zin, of het verrassende verhaal. Als ik schrijf, zie ik geen lezer
voor me. Soms voel ik me niet op mijn gemak als iemand over een van mijn romans
begint. Ik vind het vreemd dat die worden gelezen.
Wanneer begon je eigenlijk je eerste verhalen te schrijven?
Ik was negen toen ik mijn eerste short story schreef. Er zat een enorme blunder
in het verhaal: het veronderstelde dat een bepaald personage nog geen naam had
toen ze al achttien was. Kan niet, zei mijn vader, of misschien was het mijn oom.
Iedereen krijgt een naam vlak na de geboorte. Het was heel gênant.
In je debuutroman De tanden van de topograaf zitten verwijzingen naar de
school waar je op zat. Vertel daar eens wat meer over.
Ik zat tien jaar lang op een vreselijke kostschool. Er was een gebrek aan privacy
en er was wreedheid onder de pubers. Het heeft me een hekel aan het hele ras van
de homo sapiens en zijn gedoe bezorgd. Sinds die tijd geef ik er de voorkeur aan
om alleen te zijn. Het klassenonderwijs was prima. Het heeft mij een solide basis
gegeven in de wetenschap, in de talen en in de geschiedenis. We hadden
fantastische leraren. Ze kwamen allemaal uit Frankrijk en genoten intens van zonnig
en goedkoop Marokko.
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Was er veel verschil met de buitenwereld?
En of! De Lycee Lyautey was een eiland in hartje Casablanca. Het Franse
curriculum deed er opgeld en dat betekent natuurlijk liberté, égalité, fraternité. De
helft van de leraren was links, zoniet extreem links. De anderen waren conservatiever
maar geloofden toch in de vrijheid van meningsuiting en in de ontwikkeling van het
individu. Buiten het lyceum gold de staat van beleg: letterlijk. [Marokko is na de
onafhankelijkheid in 1956 onder koning Hassan II met ijzeren hand geregeerd. Pers
en media werden aan banden gelegd en voor kritiek op de koning was weinig tot
geen plaats. Veel intellectuelen en oppositieleiders zochten hun heil in het buitenland.
Noot van AB]
Welke literatuur en schrijvers hebben jou geïnspireerd?
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Dat waren schrijvers die ik op het Lycee Lyautey voorgeschoteld kreeg. Onder hen
waren natuurlijk Montaigne en Rabelais voor de periode van het humanisme. Ik heb
Erasmus pas later ontdekt. Descartes was er voor de periode van het rationalisme.
Voltaire, Rousseau en Diderot tenslotte waren er voor de periode van de Verlichting.
Ik was zeer onder de indruk van Voltaire, in het bijzonder van Candide en Zadig.
Zijn brieven en zijn Dictionnaire philosophique vond ik ook ongelooflijk
indrukwekkend. Daarin heb ik de kracht van de ironie en de satire ontdekt. Hugo
en Zola kwamen later, ze hebben mij het belang van politiek engagement geleerd.
...en de Célinistische ondertoon in je debuutroman, heb je dat ook aan het
Lycee te danken?
Céline kwam later. Ik denk niet dat hij in de officiële canon zat. Hij was te moeilijk
en te controversieel. Te volks misschien. Maar Céline was inderdaad voor mij een
openbaring: je kon dus schrijven zoals je voelde zonder rekening te houden met
syntaxis of grammatica of le beau style. Hij heeft me in zeker zin bevrijd, maar ik
maak geen pastiche van Céline. Ik schrijf inderdaad zoals ik voel dat ik het moet
schrijven. Soms worden het toch klassieke zinnen à la André Breton, ook een
schrijver die mij heeft beïnvloed.
En je ervaringen met het bureaucratische apparaat zoals je die beschrijft in
Kijk uit voor parachutisten (een pas afgestudeerde Marokkaan uit Frankrijk
gaat in Marokko werken in een cementfabriek en wordt van het kastje naar de
muur gestuurd) en De tanden van de topograaf, is dat allemaal autobiografisch?
Wat ik beschrijf heb ik inderdaad aan den lijve meegemaakt. Het gaat trouwens
over de situatie van tien, twintig jaar geleden. Misschien is het verbeterd. Maar ik
blijf me verbazen over hoe ingenieus homo sapiens is wanneer het er om gaat
andermans leven zuur te maken.
Tenslotte iets over Judith en Jamal, een op het eerste gezicht moderne Romeo
en Julia over de liefde tussen een moslimjongen en een joods meisje. Hoe is
de roman ontvangen in Frankrijk?
Het boek is goed gerecenseerd. Er werd veel geschreven over de stijl en het
verhaal. Maar gek genoeg heb ik alleen in Nederland in een recensie mogen lezen
dat Judith en Jamal eigenlijk een metaroman is die een reflectie over het begrip
roman in zich herbergt. Dat was inderdaad mijn bedoeling.
Zou zo'n roman ook in Marokko geschreven kunnen worden?
Ja. Het Marokko van nu heeft weinig taboes als het om literatuur gaat. Er heerst
een relatief grote vrijheid, zeker als je het met het Marokko van twintig jaar geleden
vergelijkt.
Hoe zou je een Marokkaanse literatuur definiëren?
Dat is moeilijk. Hier moet je toch een onderscheid maken tussen diegenen die in
het Frans schrijven en in Parijs worden uitgegeven (Chraibi, Ben Jelloun, Laabi,
Serhane en ikzelf) en diegenen die in het Frans schrijven en in Marokko worden
uitgegeven (een stuk of twintig auteurs). En dan zijn er nog diegenen die in het
Arabisch of in het Berbers schrijven (geen idee hoeveel dat er zijn). Wat hen allemaal
bindt is uiteindelijk niet de taal maar de onderliggende thema's: het gaat meestal
over variaties rond het thema traditie of moderniteit. Chraibi begon deze trend in
1954 met Le passé simple. Het is een thema waar nog lang over geschreven wordt
en kan worden.
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Aan welke Marokkaanse schrijvers refereer je?
Eerlijk gezegd, geen van hen, hoewel Le passé simple een grote indruk op mij
maakte toen ik het twintig jaar geleden las. Toen De tanden van de topograaf
verscheen, in 1996, belde de schrijver van Le passé simple, Driss Chraibi (ik wist
niet eens dat hij nog leefde) mij op om me te vertellen dat De tanden van de topograaf
Le passé simple van de nieuwe generatie was. Ik werd er tegelijk trots en bang van.
Opeens voelde ik een bepaalde verantwoordelijkheid.
Kunnen we na de dichtbundel in het Nederlands, Verbannen woorden,
genomineerd voor de C. Buddingh Prijs 2002, ook een Nederlandse roman
verwachten?
Nee. Schrijven doe je in je moedertaal of misschien in de taal die je op school op
jonge leeftijd leerde. Het Nederlands is nu mijn vijfde taal. Verbannen woorden was
een experiment dat me te veel tijd en energie heeft gekost en ik ben er niet 100%
tevreden over. Ik denk dat ik maar bij het Frans blijf tot ik de sprong naar het
Marokkaans/Arabisch waag. Als ik het ooit waag.
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De onaangepasten
Aanpassing en Misverstand in het werk van Fouad Laroui
Toef Jaeger
Asterix en Obelix betreden een huis dat gek maakt. Ze moeten op zoek naar formulier
A38. Bij binnenkomst blijkt de portier doof en dement, achter de loketten zitten
kwekkende vrouwen die niet geneigd zijn tot enige inspanning, de man achter de
informatiebalie is gaan lunchen en de ambtenaar die het juiste formulier zou moeten
hebben, wordt op zijn schommeltje heen en weer geduwd door zijn secretaresse
en is dus niet erg genegen in actie te komen. Na uren door het huis te hebben
gedwaald en alle etages meerdere malen te hebben bezocht, hebben Asterix en
Obelix maar één mogelijkheid: ze zullen zich moeten aanpassen aan de denkwijze
van dit huis vol onaangepasten.
Asterix bedenkt een list en vraagt om een ander formulier, te weten het fictieve
A39. Hierdoor roept hij een groot misverstand op, iedereen is in rep en roer en
wanneer blijkt dat de Galliërs ook tevreden zijn met een ander formulier - namelijk
A38 - zijn de ‘ambtenaren’ opgelucht. Door dit formulier te bemachtigen vervullen
Asterix en Obelix een van de moeilijkste opdrachten die ze moeten volbrengen om
uiteindelijk in Rome aan te komen.
Niet altijd loopt het verhaal van de onaangepasten goed af. Wanneer Obelix in
zijn eentje door het huis had gedwaald, zou hij zich waarschijnlijk hebben aangepast,
maar dan zo dat hij een van de permanente inwoners was geworden. Het is aan de
slimme Asterix te danken dat de twee zonder permanente geestelijke schade het
gekkenhuis weten te verlaten.

Vreemdeling in eigen land
In het werk van Fouad Laroui zijn er onaangepasten in vele soorten en maten. Alleen
al in zijn eigenlijke debuut (maar hier in Nederland pas na zijn twee andere romans
uitgegeven) De tanden van de topograaf (1996) wordt het verhaal verteld van enkele
Marokkaanse immigranten in Parijs. De vreemdelingen - door de verteller
onaangepasten genoemd - proberen elk op hun eigen manier een draai te geven
aan hun nieuwe leven. De een doet dat door zich Franser dan Frans voor te doen;
met zijn identiteitskaart in de hand overschreeuwt hij zijn eigen afkomst. Tot op de
dag dat een jennende Fransman hem vraagt: ‘Hé joh, Arabier, heb jij je smoel wel
eens gezien?’ Hij volgt het advies op, bekijkt zijn eigen
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hoofd, en is onaangenaam verrast: ‘Wat had ie een vuile rotsmoel, echt een kop
om de bak voor in te draaien, een slagveld waarop de muggen hadden
huisgehouden, plus nog eens alle vlooien en luizen uit een complete krottenwijk.’
Hij verlaat de bar en komt terug met een jachtgeweer, richt een bloedbad aan en
slaat daarna de hand aan zichzelf. Hij is niet de eerste immigrant die zijn nieuwe
identiteit niet aankan. Hij had zich zo goed aangepast dat zijn identiteit verloren was
gegaan.
Ook Raouf, een andere vriend van de verteller, redt het niet in ‘het beloofde land
van Peugeot’. Elke dag gaat hij de straat op en schreeuwt zich de longen uit het lijf.
Zijn geschreeuw betekent niets, maar hij trekt wel veel bekijks en heeft zelfs een
volgeling. Maar schreeuwen als happening raakt uit de mode en Raouf besluit dat
hij zich gaat toeleggen op hoongelach. Het lukt hem niet erg hierin te overtuigen en
hij pleegt uiteindelijk zelfmoord. Bij wijze van testament laat hij een manifest achter
waarin hij tekeer gaat tegen nationalisme en opgelegde grenzen.
De enige die het wel redt in Parijs is de verteller zelf. In Marokko weet hij niet te
aarden: hij spreekt Frans en kijkt neer op de Arabisch sprekende medemens, hij
wordt opgepakt door de politie omdat hij communist zou zijn - kortom: een reeks
misverstanden en toevalligheden leidt ertoe dat hij besluit te vertrekken. Hij keert
nog eenmaal terug om op zoek te gaan naar zijn verdwenen vader en om te
bemiddelen in een uithuwelijkingsconflict van zijn zusje, maar na een ultiem
misverstand op zijn werkplek besluit hij zijn geboorteland definitief te verlaten.
Wanneer de verteller namelijk ontdekt dat de mijnwerkers slapen in plaats van
werken, wordt hij van hogeraf gedwongen represailles te nemen. Om de ernst van
de situatie te tonen, moet er een zondebok worden gevonden. De keus van de
leiding valt al snel op een topograaf die op de desbetreffende ochtend met bebloede
kop was binnengekomen, omdat hij twee pijnlijke tanden uit zijn mond had gerukt.
De topograaf wordt ervan beschuldigd in dronken staat op het werk te zijn verschenen
en zal ontslagen moeten worden. De verteller aarzelt, maar besluit uiteindelijk tot
het ontslag van de topograaf over te gaan, nadat iemand hem ervan heeft verzekerd
dat de topograaf hiermee een dienst wordt bewezen: deze zou kunnen terugkeren
naar zijn verloofde in Casablanca, maar heeft de moed niet om ontslag te nemen.
Het enige wat de topograaf nodig heeft, is een duwtje in de rug. Later blijkt dat de
man zelfmoord heeft gepleegd omdat hij werkeloos was geworden en dat terwijl hij
bijna zou trouwen. Volgens de leiding moet het incident maar zo snel mogelijk
vergeten worden, een houding waar de verteller niets mee kan. De ‘vreemdeling in
eigen land’ vertrekt wederom naar Europa, deze keer ‘voor langere tijd’.

Bereid tot aanpassing
In De tanden van de topograaf speelt de keuze van de aanpassing een belangrijke
rol. De verteller hecht te zeer aan zijn individualiteit om zich te kunnen aanpassen
in zijn geboorteland, pas in Parijs ervaart hij de ‘bijna fysieke gewaarwording van
de vrijheid’. Door zich niet te willen conformeren, wordt hij gedwongen tot een keuze.
In de twee volgende delen van deze migratietrilogie is de verteller ouder en wordt
hij minder expliciet in zijn keuzes.
Zo is in het tweede deel, Judith en Jamal (1998), de verteller als student getuige
van een liefdesrelatie van zijn neef Jamal met de joodse Judith. Erg veel zegen rust
er niet op deze relatie, omdat de door vooroordelen geleide ouders weinig zien in
twee geloven op een kussen. Het liefdespaar weigert zich echter te conformeren
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aan de wensen van hun omgeving en zet de relatie voort. Judith trekt in bij de nog
thuis wonende Jamal, waar ze de meeste tijd doorbrengt in een kast, zich
verstoppend voor de voetstappen op de trap.
De verteller is in deze roman minder beslist dan in De tanden... en zijn keuzes
zijn omslachtiger. Opvallend is bijvoorbeeld zijn bereidheid tot aanpassing, wanneer
de omstandigheden daarom lijken te vragen. Hij is voorzichtig in zijn mening, en de
vraag wat hij nu eigenlijk van de situatie vindt, gaat hij uit de weg: ‘Ik vind er helemaal
niks van’ en ‘alle soorten geloof zijn gelijkwaardig,’ antwoordt hij. Het enige wat hem
interesseert is de mate van vrijheid, ‘de ruimte die me door andermans obsessies
wordt gelaten en dat ik daarom graag woon in landen waarvan ik de taal niet begrijp;
maar als fanatisme op een gegeven ogenblik aan de macht is, word ik pijlsnel een
even grote kwezel als de rest, dan heb ik opeens ook een grote baard, dan blèr ik
ook van alles en leer ik ook alles uit m'n kop wat ze willen.’
Het idyllische slot van de roman, waarin de verteller het liefdespaar een prettige
toekomst in Amerika toeschrijft met een zwangere Judith en een grasmaaiende
Jamal, is het stel helaas niet gegund.
De uitgever grijpt in, legt uit dat Amerika achterhaald is en bovendien niet bestaat
en wil het ware verhaal
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horen. Bovendien heeft hij een brief gekregen van een man die het manuscript
onder ogen kreeg en flink wat bezwaren heeft. De verteller moet de
liefdesgeschiedenis aanpassen en vertellen wat er met Judith en Jamal is gebeurd
nadat ze door druk van de familie toch uit elkaar zijn gegaan.

Zowat verplicht
In het slotdeel van de trilogie is de situatie van de verteller, de onaangepaste
ingenieur Dinges, een tragische. Hoewel Kijk uit voor parachutisten (1999) de meest
humoristische van de drie is, is de uitkomst de meest cynische. De roman vertelt
het verhaal van de individu Dinges die naar Marokko terugkeert om bij een
asfaltfabriek te werken. Al snel maakt hij promotie, maar dat gaat vrij willekeurig en
blijkt even snel ongedaan gemaakt te kunnen worden. Dat Dinges tot meer
aanpassingen bereid is dan de vertellers in de andere twee romans blijkt al wanneer
hij wordt geroepen door zijn baas. Snel plakt hij een snor op, want ‘een snor is zowat
verplicht op de asfaltfabriek van Tadla, anders kun je wel fluiten naar promotie. Ik
werk dus veel met haarstukjes om te voldoen aan de ongeschreven maatschappelijke
regels.’
Wanneer hij gedwongen wordt zich ook in zijn privé-leven aan te passen, kost
hem dat aanzienlijk meer moeite, maar eraan ontkomen kan hij niet. Op een goede
dag valt er namelijk een parachutist op zijn hoofd, waardoor er een verbroedering
voor het leven plaatsvindt. De parachutist, Bouazza, trekt - na een glaasje limonade
om bij te komen van de schrik - definitief in bij Dinges. Wat de ingenieur ook
onderneemt, hij slaagt er niet in zich te verlossen van de indringer. Niet alleen zijn
fysieke leefruimte wordt beperkt, maar ook zijn geestelijke eigendommen worden
bedreigd. Bouazza verkoopt Dinges' boeken aan een zaadjesverkoper, die van de
pagina's zakjes vouwt, koopt een dure djellaba omdat Dinges alleen Europese
kleding draagt en jaagt Dinges' eerste afspraakje weg omdat de vrouw een te korte
rok draagt, te veel make-up op heeft en bovendien rookt. Hoewel Bouazza dagelijks
vrienden over de vloer heeft, krijgt Dinges met niemand goed contact (dat lukt hem
alleen met de kat en een jong meisje dat een taal spreekt die hij niet verstaat).
Bouazza wordt de deur gewezen, Dinges probeert stiekem te verhuizen - maar
de pogingen mislukken jammerlijk, zijn solitaire leventje kan hij niet meer oppakken.
Het resultaat is dat hij - die voortdurend op zijn individualiteit hamerde, zich als
individu voorstelde aan de medemens - zich uiteindelijk neerlegt bij de situatie. Hij
omhelst de verpersoonlijking van de Marokkaanse normen en waarden, omdat dit
de enige oplossing is. ‘Het is zonneklaar. Je moet houden van Bouazza.’

Een kwestie van woorden
Hoewel de vertellers natuurlijk niet over een kam zijn te scheren, is de ontwikkeling
van hun houding wel opvallend. In het debuut (dat grotendeels autobiografisch is)
is de verteller compromisloos, evenals zijn vrienden die naar Parijs zijn geëmigreerd.
Hun keuze is zeer expliciet en principieel (vertrek of zelfmoord), terwijl de personages
zich in Judith en Jamal aanpassen aan de situatie zoals die zich voordoet. In Kijk
uit voor parachutisten ten slotte wordt het verzet van het individu gesmoord - Dinges
besluit zich volledig aan te passen.
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Veel van de (aanvankelijke) onaangepastheid komt voort uit het misverstand, die
meestal te maken heeft met communicatieproblemen. Wie zich aanpast, reduceert
het misverstand. In De tanden... bijvoorbeeld staat het verhaal van een ambtenaar
die het plaatsje Ahssen aandoet. Hij wil de inwoners elektriciteit, stromend water
en een postkantoor geven. Ze moeten zich kortom ontwikkelen en zich aanpassen
aan de rest van de dorpen, opdat ze worden ‘zoals overal elders’. De ambtenaar
praat en praat, maar krijgt geen gehoor. De tolk zwijgt in plaats van te vertalen, de
inwoners van Ahssen kijken hem aan alsof hij een zonnesteek heeft opgelopen.
Moedeloos verlaat hij het dorp en laat het aan zijn lot over. Wel vraagt hij nog aan
de tolk wat Ahssen eigenlijk betekent. Na enig nadenken antwoordt de tolk: ‘Zoiets
als Beter-dan-waar-ook-elders, meneer.’
Wanneer mensen onderling dezelfde taal spreken, of in het geval van Kijk uit voor
parachutisten helemaal geen taal spreken, zijn er minder aanpassingsproblemen.
Het probleem van de onaangepaste, of algemener de vreemdeling, ligt kortom in
de taal, zoals Laroui zelf meerdere malen in zijn werk stelt: ‘Vreemdeling, dat is in
de eerste plaats een kwestie van woorden. [...] Ik wil maar zeggen, woorden zonder
achtergrond geven rare sferen.’ En dat is waarom Asterix erin slaagt het juiste
formulier in handen te krijgen: hij spreekt de ambtenaren in het gekkenhuis aan
zoals ze hem hebben aangesproken. Wanneer je je wil of moet aanpassen, moet
je vooral op het juiste moment weten te vragen naar formulier A39.
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Maak ik u bang, mevrouw? De ‘verbannen woorden’ van Fouad
Laroui
Evelien Chayes
Het was ongeveer vijftien jaar geleden. Primo Levi vroeg de journalist door wie hij
op dat moment geïnterviewd werd, alsjeblieft geen profeet in hem te zien. Profeten,
zei Levi, zijn de pest van vandaag en misschien wel van alle tijden, want het is zo
goed als onmogelijk echte van valse profeten te onderscheiden. Het was niet lang
na dat interview dat de dichter van Ad ora incerta zijn fatale sprong maakte in het
trapgat van zijn geboortehuis.
Is het waar, wat Primo Levi zei, dat we doorgaans niet het verschil kunnen zien
of lezen tussen een ware Messias en een valse prediker? Als we eerlijk zijn kunnen
we niet om deze vraag heen. Godsdienst en geloof staan tegenwoordig nu eenmaal
op gespannen voet met de maatschappij en Komrij mag dan wel sinds een tijdje
onze Nationale Dichter zijn, dat de dichter en zijn poëzie in dit postmoderne
tijdsgewricht een rol spelen is niet bepaald een vanzelfsprekendheid. De discussie
over de Islam versus de Westerse samenleving lijkt haast het punt te hebben bereikt
waarop de taal, en vooral woorden als multicultureel, verdraagzaamheid,
gedoogbeleid, stuitend hol zijn geworden. Juist nu, zou ik zeggen, is er behoefte
aan de stem van dichters die ons de taal weer teruggeven. Van binnenuit. Om te
weten wat de ‘marge’ is moeten we de wijde wereld van die marge leren kennen we moeten kunnen relateren. Wat betekenen die woorden voor iemand die minstens
drie grenzen over is gegaan alvorens in ons midden te belanden? Het lijkt een
prachtige timing: juist dit jaar verscheen de eerste gedichtenbundel van de
Marokkaans-Frans-Nederlandse schrijver Fouad Laroui: Verbannen woorden. In
het Nederlands. Een deel van de gedichten bestond geheel of als idee in het Frans;
de schrijver hertaalde ze voor een Nederlands publiek. De bundel gedichten,
drieëndertig in aantal, draagt een duidelijke chronologie in zich. Ze zijn geschreven
in de periode vanaf ongeveer 1980 tot 2000.

Op zoek naar vrijheid
Laroui is een expert op het gebied van het vreemdelingenschap. De schrijver werd
geboren in Marokko (1958), waar hij op het Franse Lyceum doordrenkt raakte van
de Franse cultuur. Zijn vader had groot ontzag voor de Franse taal en cultuur en
wilde per se dat zijn kinderen hiermee opgroeiden. Later studeerde Laroui in Parijs
en Amsterdam, woonde en werkte in Engeland, wat hij nu al jaren doet in Amsterdam.
Al zijn boeken draaien om het zoeken naar identiteit en het individu dat zijn positie
probeert in te nemen in en tegenover de gemeenschap. Ze gaan over mensen die
tussen verschillende culturen en tradities in staan en er niet aan ontkomen een
keuze te maken. De hoofdpersoon of verteller is steevast een intellectueel
onafhankelijke die (voor zover mogelijk) afstand doet van de Arabische traditie
waarin hij is opgegroeid, op zoek naar vrijheid. Op een algemeen niveau gaat Laroui's
werk over een struggle for life waarin menig individu uit onze multi- of transculturele
samenleving zich zou kunnen herkennen. In zijn prozawerk is de humor verpletterend,
waarbij de levendige stijl een enorme vaart in het verhaal zet. De vraag is nu
natuurlijk hoe Laroui deze thematiek heeft ‘om-gedicht’. Kan hij dit ernstige onderwerp
aan zonder het wapen van de humor waar zijn proza alle ruimte voor laat? Niet
alleen vergt poëzie een grotere investering van
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de lezer. Voor een wisseling van proza naar poëzie moet de schrijver zich bedienen
van een andere taal; vorm en stijlmiddelen zijn wezenlijk anders. Het is interessant,
hieraan Laroui's opvattingen over taal en waarneming te verbinden. Zijn werk en
uitspraken in interviews geven een heel helder beeld van zijn opvattingen over
literatuur, theorieën die een natuurlijke link hebben met zijn hierboven omschreven
thematiek.
Fouad Laroui is schatplichtig aan de Franse traditie, met name aan het
verlichtingsdenken dat met Descartes inzette. In zijn proza laat de schrijver op een
logische manier zien hoe voor hem de waarneming van de ons omringende
werkelijkheid verloopt via het rasterwerk van de literatuur, waarin een cultuur immers
gereflecteerd wordt. Zoals in Vreemdeling: aangenaam: ‘Om van de wereld “verslag
te doen”, om er iets zinvols of samenhangends van te maken, beroepen we ons op
een heel oud reservoir van gelezen zinnen, citaten en gevoelens die door een illuster
dichter onsterfelijk zijn beschreven. In die zin lezen we onze levens.’
Dat neemt niet weg dat het door het individu gekoesterde verlangen naar vrijheid,
zoals hij ooit verklaarde in een interview met Wineke de Boer in de Volkskrant, bijna
automatisch uitmondt in het ideaal van een wiskundige taal, door middel waarvan
je direct kan omschrijven wie je bent: ‘Ideaal zou zijn, als je alles van binnenuit zou
kunnen beschrijven. Daarvoor zou een schone, ja bijna wiskundige taal nodig zijn.’
De utopie van een volmaakte, universele taal, waarin woord en ding zich tot elkaar
verhouden als één op één, is ongeveer zo oud als de oudste dichters. Het is een
geschiedenis die Umberto Eco heeft proberen samen te vatten in zijn boek Europa
en de volmaakte taal. In het Europa van vóór de Verlichting ging achter elk ding en
elk woord het Woord schuil; een volmaakte taal zou in dienst moeten staan van het
Heilige Woord en de waarheid die hierin neergeschreven stond. Met de ontwikkeling
van de experimentele wetenschappen maakte deze absolute waarheid plaats voor
die van de ratio, die in de Franse traditie van Voltaire en Descartes ruimte laat aan
twijfel.

Het woord
Met twijfel als grondhouding probeert Laroui in zijn Verbannen woorden van begin
tot eind zijn achtergrond en dus zichzelf en zijn eigen positie te bekijken. Dit is de
keuze die de schrijver als intellectuele nomade gaandeweg gedwongen is te maken.
Als talen landen zijn dan zou onze moedertaal ons vaderland zijn. Trek je die analogie
door, dan zou je in het geval van Fouad Laroui kunnen zeggen dat het Frans zijn
vaderland is (het land van het Lycée, waar zijn vader hem naartoe stuurde) en het
Arabisch zijn moederland (de wereld en wetten van zijn moeder, thuis). Maar, over
ouders gesproken: deze werelden strijden met elkaar. En luidde het meesterlijke
en verschrikkelijke slot van Judith en Jamal niet ‘vijf breekbare ... letters die me
plotseling al het ongeluk van de hele wereld lijken in te houden: VADER’? Met de
van Laorui bekende ironie, om niet te zeggen zijn sarcasme wordt de tragiek van
de vaders (en dus ook zonen) in het gedicht ‘Pater’ mooi neergezet: het is een groot
geluk, schrijft hij, we hebben niets, geen olie, geen water, maar
Vaders! Vaders!
en de illusie dat zíj
het naadje van de kous weten
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Voor zijn Verbannen woorden, als de taal waarin hij als dichter is verschenen, heeft
Laroui in elk geval gekozen voor het Nederlands. Deze taal is zijn ‘neutrale land’:
de taal waarin het ‘ik’ tot bloei kan komen en waarin, zoals hij zelf eens schreef,
voor hem geen tirannie van woorden heerst en een minimum aan de schrijver
opgelegde culturele traditie.
Dit wil natuurlijk niet zeggen dat Verbannen woorden geen, al dan niet onbewuste,
verwijzingen naar de Franse literatuur bevat. Zij is het vanzelfsprekende
referentiekader en het filter van zijn culturele geheugen. Ze worden ingezet in de
door de gedichten beschreven ontworsteling van een intellectueel aan de tirannie
van het geloof, of dit nu een politiek isme is of een religie. Het is de strijd van het
individu met de ‘staat’ (land, godsdienst, vader), en die draait altijd om het woord.
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Metamorfose
Zoals gezegd draagt de bundel een chronologie in zich over een periode van twintig
jaar; wie hem goed leest merkt dat het een zorgvuldig gecomponeerd geheel is. Is
het toevallig dat de zoektocht van de dichter die de dictatuur van de massa ontvlucht,
bestaat uit drieëndertig gedichten, ‘passies’ zou je haast schrijven als je het getal
drieëndertig symbolisch opvat? Ze openen met ‘Hoop’ en eindigen met ‘Vreemdeling,
ten slotte’. De gedichten laten zich lezen als een metamorfose van een geestelijke
balling tot een intellectuele nomade tussen verschillende culturen in. In de twintig
jaar die Verbannen woorden beslaat heeft niet alleen de schrijver zich ontwikkeld
maar is ook detotalitaire vijand van het individu op mondiaal niveau verschoven van
de Sovjet Unie naar de Arabische landen. Het eerste ‘Hoop’ staat paradoxaal genoeg
in het teken van hét verbannen woord bij uitstek: Vrijheid, dat overigens verwijst
naar Paul Éluards gedicht ‘Liberté’ uit 1942 dat destijds direct gegrift stond in het
geheugen van Franse intellectuelen die zich verzetten tegen de Duitse bezetter.
Er waren andere, alle woorden uit het woordenboek.
Ik spreek over een tijd waarin
de woorden verdacht waren. Dichters werden
opgesloten.

Als hij is aangesloten bij de studenten van de Union Nationale des Étudiants
Marocains, fanatiekelingen die zich met de ‘vurigheid van clandestiene conclaven’
verenigen tegen het bewind van Hassan II, weet de schrijver dat hij ook niet hun
taal spreekt. De deuren zijn nog niet vergrendeld of twijfel is de lokalen van de
UNEM binnengeslopen: in de dichter zelf. Na ‘Opstand / onderdrukking’, geschreven
naar aanleiding van de opstand in Polen tijdens het Jaruzelski-bewind en het ‘Ideaal’,
opgedragen aan Che Guevara (‘Die droom was tweedimensionaal, met rode en
zwarte vlekken’), doet de schrijver afstand van het politiek engagement. Zo
beschrijven de gedichten het ontstaan, de ‘genesis’, van het inzicht dat idealen niet
bijdragen tot menselijk begrip en toenadering, maar dat de werkelijke strijd en rouw
vreselijk eenzame dingen zijn, monsters waarvoor je in eerste instantie liever op de
vlucht slaat. En zo wordt de politieke activiteit iets wat je niet kan zien, door Laroui
omschreven als ‘Browniaanse beweging’, wat in de natuurkunde duidt op zo goed
als onwaarneembare grillige beweginkjes in een onbeweeglijk geheel.

XXV
portret van de dichter voor zijn computer
Onze dichters
wanneer zij het wagen lief te hebben
Helaas! er is niets op aarde
dat een dergelijk geweld verdient
(Dus worden ze verbrand)
Als ze alleen maar zongen
Lamia met de dikke lippen
Najla met het koeienoog
maar het is God O mijn God
van Hem houden zij
waanzinnig veel
tot de brandstapel toe
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Vanavond
omdat het bloed tot rust komt
omdat de nederlaag is bezegeld
(de tulband heeft al
vijf eeuwen geleden verloren)
wilde hij liefhebben
onze dichter
zijn lot verbinden
maar waaraan?
Japanse machine latijnse LETTERS
Amerikaanse software
Lamia! Najla!
Vergeefs schreeuw je
Niets komt er Het voorhoofd bonst op de toetsen

Sfggejjjjjpelkpportyhh!
een ander woord voor wanhoop
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XXXIII
vreemdeling, ten slotte
Maak ik u bang, mevrouw?
Mijn neus mijn haren mijn schouders
mijn onbestemde zielenroerselen?
Maar nee, het is het dier dat u zenuwachtig maakt
misschien heb ik bloed aan mijn lippen
je ziet het druppen op de grond
en deze afschuwelijke vacht op mijn schouders
van welk wild dier heb ik dat afgerukt
na welke strijd na welke dood?
De huid afgestroopt van de beer de leeuw de griffioen
met alleen mijn handen misschien
en mijn tanden tot het uiterste
in zijn lillend vlees gezet
Ontwaak, mevrouw
dit is maar een Provençaals
stadje
een straat in de zon
ik koester me er
zonder iets van u te nemen
ik verwarm me bij hetzelfde vuur
ik aai hetzelfde hondje
(ongetwijfeld het uwe)
mijn tanden afgesleten
sinds honderdduizend generaties

Fouad Laroui
Uit: Verbannen woorden
Vassallucci (2002)

Mentaal geweld
Hierna begint een nieuwe aanzet van de Verbannen woorden. De dichter doolt door
de moderne beschaving, de stad. Het is het moment van een culturele geboorte,
die in zekere zin vervreemdt van de naakte geboorte uit de moeder. Maar het is ook
de tijd dat de geschiedenis een cruciale wending neemt. Het religieus fanatisme
van de Islam komt aan de macht in de Arabische landen. Of het nu godsdienstig
fanatieken zijn of plunderende protestvoerders - ze dwingen hun bestaan af met
mentaal geweld, dat geen ruimte laat voor eigen gevoelens of gedachten en waar
een sterk persoon aan zal proberen te ontsnappen. Verbannen denken, verbannen
woorden. Vanaf nu richt Laroui zich met zijn twijfel tot de absolute waarheid
verkondigende ‘moslimbroeders’.
Wat is bijvoorbeeld wijsheid en wat een wijs man? ‘Een ontmoeting in Azemmour’
beschrijft de ontmoeting van twee culturen, de mohammedaanse en de Franse, die
natuurlijk botsende wijsheidsidealen hebben. De ‘Wijze man van de wijk’ is blijkbaar
de man die niet weg te branden is uit de moskee, overal een antwoord op heeft,
namelijk een soera - hij kent maar één boek. En die nooit iets aan zijn baard doet.
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Hij noemt zich Al Hakím, in de klassieke traditie het woord voor Wijze; wanneer de
klemtoon echter zo ligt: Al Hakím, is het een tiran uit de geschiedenis (eind 10e-begin
11e eeuw). Op de vragen waarmee het gedicht begint, Kun je deze fakkel volgen?
/ Deze halve maan? (kun je gehoorzamen en de Islam volgen?) kan uiteindelijk
alleen maar dit als antwoord volgen:
heb altijd gelachen
om hoe die vent
in zijn baard zat te mompelen

Hoe kan het anders? Het Arabisch kent één woord voor ‘overtuiging’ en een ander
woord voor ‘absolute overtuiging’. Geen plaats voor vragen, geen sprake van
vermoedens of twijfels. Waarom maakt Laroui dan toch telkens aanstalten om met
Al Hakim een dialoog aan te gaan, buigt hij steeds naar die mompelende man over?
Buigt en deinst weer achteruit, buigt en deinst. Dat is de paradox van de Verbannen
woorden, van alle communicatie en zeker van poëzie. Dichten is een poging een
afwezigheid aanwezig te maken en het onbereikbare te bereiken. Dat is tegelijk wat
de noodzaak van poëzie verklaart: deze biedt in de meeste gevallen inzichten, geen
zekerheden buiten zichzelf om of absolute geloofsovertuigingen.
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Tussenruimte
Weet Laroui dan inderdaad en echt boven dit engagement en die tirannie uit te
stijgen? Hij kan niet anders dan de dingen bij herhaling ondervragen - zoals de
poëzielezer terug leest. En in bepaalde beelden blijft je blik haken.
Dat zijn de hond en het kruispunt.
De hond is hét dier van de Verbannen woorden.
Gedicht IX, ‘Het jaar van de hond’, opgedragen aan de slachtoffers van de
afgelopen tien jaar noodtoestand in Algerije, eindigt met duizenden doden en het
sterven van de hond aan het kruis.
In Algerije probeert men het woord ‘dichter’ te elimineren. De dichter wordt
verbannen, wordt een zwerfhond die uit zijn omgeving is getrapt, verstoten en
verjaagd. Daar is niets ergs aan voor een goedgelovige moslim, de Koran zegt
immers dat de hond onrein is. Wel eens een Hakim met een hondje zien lopen? Dit
dier zal je nooit of te nimmer aantreffen in het huis van Mohammed. Waar kan hij
anders heen dan naar Jean, Jonathan, Pietje en Marietje die hem dolgraag verzorgen
en knuffelen? Waar het om gaat voor die hond, staat precies in ‘Kruispunt van
wegen’, gedicht X (!). Elke keer weer moet de schrijver bedenken dat hij gedwongen
is een keus te maken, tussen ‘Hier’ en ‘Daar’, ‘tussen twee oevers’ en twee illusies
misschien:
Iedere ochtend vraagt om een keus
(mijn kruis)

Hondenspecialisten hebben me trouwens verteld dat zelfs de grootste schoft week
raakt bij het zien van een puppy (en ja, het is waar, een buurman met
Ajax-sympathieën die ik later tijdens een van die fantastische huldigingen op het
Leidseplein als scanderende en stenengooiende baviaan terugzag op tv, was ooit
helemaal wild geworden van mijn hondje van drie maanden) en dat ook de schattigste
hond rabiaat kan worden, soms doordat hij te veel vertroeteld wordt. Daarom zou
iedereen zich in gedachten wat vaker moeten begeven in de tussenruimte tussen
‘hond en wolf, hond en mens’, waar Laroui over dicht. Entre chien et loup verkeren
wil zeggen in de schemering staan, het moment dat noch dag noch nacht is. Tussen
‘hond en wolf, hond en mens’ houdt het zo letterlijk en tegelijk dichterlijk als het
Frans is, en dat is maar goed ook. Het is de crux in het werk van Laroui: de hond,
hier verjaagd daar omhelsd, moet kiezen voor zijn identiteit.
Dit houdt ook het pijnlijke einde in, ‘Vreemdeling, tenslotte’:
Maak ik u bang, mevrouw?

Er is geen ontkomen aan. Voor de dichter, maar ook voor de mevrouw en het
‘Berbermeisje uit Casablanca’. Ze staat tussen Nike en henna in. Bestaat er voor
haar wel een vrije wil? Ze is gedwongen te kiezen tussen twee extremen. Het enige
exempel dat ze heeft (Henna, van grootmoeders op moeder op dochter overgeleverd)
of Nike: het moderne Westen. Wat voor haar alleen maar kan betekenen dat ze
achterop de motor van een zwijntje wegscheurt. Maar haar tragiek is uiteindelijk die
van alle kinderen van alle tijden: hoe kom je los van je ouders, de Geschiedenis,
zonder die te verloochenen noch jezelf te vertrappen? De hond en de profeet, zij
blijven Januskoppen waar wij iets persoonlijks mee moeten willen. Willen we
tenminste niet door de geschiedenis worden vermorzeld.
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Primo Levi wilde terecht niet op één lijn geplaatst worden met alle Wijzen en alle
Hakims. Het enige wat hij kon doen is dichten. Dat lijkt ook Fouad Laroui, zich ten
volle bewust van de gevaren van vals profetisme, met zijn XXXIII teksten te willen
laten zien: woorden die dáár verbannen zijn, kunnen wel hier bestaan. Dichten is
nooit een gratuite onderneming. Met deze bundel wil Laroui de twijfelachtige
effectiviteit van het mohammedaanse geloof tegenover de effectiviteit van de poëzie
stellen. Humor en twijfel blijken voor hem onmisbare ingrediënten. En wat mij van
onschatbare waarde lijkt: hij geeft ons een inmiddels uitgesleten woord terug, waar
we niet zonder kunnen. Het laat 20e-eeuwse ‘moet-kunnen-individu’ wordt hier opzij
gezet door de individu als de kern van de mens die naar voren springt door
verschillende culturen heen.

Verbannen woorden verscheen in maart van dit jaar bij Vassallucci en werd
genomineerd voor de C. Buddingh'-prijs. In Frankrijk wordt het werk van Fouad
Laroui uitgegeven door Julliard. Het essay Vreemdeling: aangenaam, en de
vertalingen door Frans van Woerden Judith en Jamal, Kijk uit voor parachutisten
en De tanden van de topograaf verschenen bij Van Oorschot. Kijk uit voor
parachutisten is tevens als Rainbow-pocket verkrijgbaar.
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Oude nummers
Oude nummers van Passionate kunt u bestellen bij Stichting Passionate, telefoon
010 276 26 26. Prijs per nummer €5,55 (incl. verzendkosten). Hieronder informatie
over de zeven meest recente nummers, informatie over oudere nummers op
bovenstaand telefoonnummer.
jaargang 09 | nummer 04 | juli/augustus 2002

Verhalen van Alex Boogers, Walter van den Berg, Tommy Wieringa, Vrouwkje
Tuinman en Dennis Rijnvis. Gedichten van Martin Bril en Joris van Casteren. Erik
Brus over Eminem, interview over de vertelkunst van videogames, Bart FM Droog
over Ilja Pfeiffers plagiaat of spel.
jaargang 09 | nummer 03 | mei/juni 2002

Interview met Maarten van Roozendaal, Samir el Gamal over de dichter en de
smartlap, poëzie van Arjan Witte en Patricia Smith, proza van Engelbert van Utrecht,
Chris Roos en Write Now! Rotterdam winnaar Miquel Veldkamp, columns van Raoul
Goudvis en Khalid Boudou, cartoons van Auke Herrema.
jaargang 09 | nummer 02 | maart/april 2002

C.B. Vaandragerspecial. Interviews met Hans Sleutelaar, Hans Verhagen en Hetty
Smink. Artikelen over leven en werk van Vaandrager door Martin Bril, Rob Schouten,

Passionate. Jaargang 9

Erik Brus, Jan Oudenaarden, Dirk van Weelden, Rien Vroegindeweij en August
Hans den Boef. Poëzie van Menno Wigman, Mustafa Stitou, Herman Brood en
Ingmar Heytze. Ongepubliceerde gedichten van Vaandrager en veel uniek
fotomateriaal.
jaargang 09 | nummer 01 | januari/februari 2002

Robert Dorsman over Rob Schouten plus gedichten van Schouten, voorpublicatie
roman Alex Boogers, voorpublicatie romangedicht Pieter Boskma, Jack Nouws over
literatuur en soaps. Verder bijdragen van Said el Haji, Vrouwkje Tuinman, Marije
Zomerdijk, Rense Sinkgraven, Suzanne Brink, Christina Vreeswijk, Thomas Blondeau
en Kees Versteeg.
jaargang 08 | nummer 06 | november/december 2001

Voorpublicatie uit Vanuit de lucht - de eerste generatie dichters van de 21e eeuw;
plus interview met samensteller Daniël Dee. Verder Bart FM Droog over literatuur
in Groningen; Mathijs Deen over woord en beeld; strips van Barbara Stok. En
bijdragen van Machteld van der Gaag, M.L. Lee, Ingmar Heytze, Michael Persson,
Arnoud van Adrichem, Floris Paalman en Koen-Machiel van de Wetering.
jaargang 08 | nummer 05 | september/oktober 2001

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.
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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.
[advertentie]
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Verkooppunten
AMSTERDAM
Boekhandel Athenaeum, Spui 14-16
Boekhandel Perdu, Kloveniersburgwal 86
Boekhandel Godfried, Koninginneweg 137
Scheltema, Holkema Vermeulen, Koningsplein 20
ARNHEM
Hijman Boekhandel, Grote Oord 15
DELFT
De Boekelier, Wijnhaven 9
DEN BOSCH
Boekhandel Adr. Heinen, Kerkstraat 27
DEN HAAG
Buddenbrooks boekhandel, Noordeinde 111
DORDRECHT
Boekhandel Vos en van der Leer, Voorstraat 258-A
EINDHOVEN
Piere Wristers, Beemdstraat 2
GRONINGEN
Boekhandel Scholtens Wristers, Guldenstraat 20
HAARLEM
Boekhandel Athenaeum, Gedempte Oude Gracht 70
LEIDEN
Boekhandel Kooyker, Breestraat 93
MAASTRICHT
Boekhandel De Tribune, Kapoenstraat 8
MIDDELBURG
Boekhandel Fanoy, Markt 51
NIJMEGEN
Boekhandel Dekker en van de Vegt, Marikenstraat 29
Boekhandel Roelants, Van Broeckhuijsenstraat 34
ROTTERDAM
Oosterboekhandel J. Amesz, Voorschoterlaan 145-b
Donner Boeken, Lijnbaan 150
Voorheen Van Gennep, Oude Binnenweg 131-b
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, Diestsetraat 115
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Een voortreffelijk nummer (Martijn Meijer, NRC Handelsblad)
Prachtig (Hans Hoekstra, het Parool)
Een zeer geslaagd erenummer (T. van Deel, Trouw)
Vol mooie verhalen over Vaandragers leven en werk (Menno Schenke, Algemeen
Dagblad)
Een prachtig nummer (Arjan Peters, de Volkskrant)

Gratis (!!) C.B. Vaandragerspecial bijeen jaarabonnement op Passionate
Cornelis Bastiaan Vaandrager (1935-1992) is zonder twijfel een van de meest
spraakmakende naoorlogse Rotterdamse auteurs. Hij is een van de zeldzame ware
realisten in de Nederlandse literatuur; in zijn werk kiest hij consequent voor de
dagelijkse werkelijkheid.
Vaandrager maakte naam vanwege zijn betrokkenheid bij het literaire tijdschrift
Gard Sivik, dat zich afzette tegen de romantische dichtersgroep de Vijftigers en
pleitte voor een nuchtere, moderne stadspoëzie. Later schreef hij diverse
dichtbundels en De reus van Rotterdam en De hef - fragmentarische, harde romans
over het leven in Rotterdam, dat beschreven wordt als een moderne stad vol
dynamiek.
De Vaandragerspecial geeft een beeld van leven, werk en betekenis van
Vaandrager. Met interviews met Hans Sleutelaar en Hans Verhagen. Artikelen van
o.a. Martin Bril, Erik Brus, Rob Schouten en Dirk van Weelden. Poëzie van Herman
Brood, Menno Wigman, Ingmar Heytze en Mustafa Stitou, die zich door Vaandrager
hebben laten inspireren. Verder ongepubliceerde gedichten van Vaandrager en veel
uniek fotomateriaal.
Na invulling van de bon krijgt u de special en een acceptgiro toegezonden. Uw
abonnement gaat in met het eerstvolgende nummer van Passionate. Een jaargang
Passionate omvat zes nummers.
□ Ik wil een jaarabonnement. Ik betaal €20,- per acceptgiro en ontvang als
welkomsgeschenk de C.B. Vaandragerspecial.
□ Ik wil niet de C.B. Vaandragerspecial en betaal het eerste jaar €15,- per acceptgiro.
naam
__________
straat
__________
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postcode/plaats
__________
handtekening
__________
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Over de medewerkers
Abdelkader Benali (1975) werd geboren in Ighazzazen, Marokko, en kwam in 1979
in Rotterdam te wonen. Zijn veelgeprezen debuutroman Bruiloft aan zee (uitg.
Vassallucci, 1996) werd genomineerd voor de Libris Literatuur Prijs, en won de
Geertjan Lubberhuizen Prijs voor het beste debuut van het jaar. Hij schreef artikelen,
recensies, verhalen en columns voor o.a. de Groene Amsterdammer, Esquire, de
Volkskrant en Vrij Nederland. Voorjaar 2002 kwam zijn tweede roman uit, De
langverwachte.
Elise Broeks is het pseudoniem van Ellie Smolenaars (1967) wanneer ze fictie
schrijft. Ellie Smolenaars is freelance journaliste & sociaalwetenschappelijk
onderzoekster. Ze schrijft reportages voor dag- en weekbladen over samenleving
en economie, en boeken met een historisch-sociologische inslag. Daaronder een
proefschrift over de historie van pensioenleeftijden.
Evelien Chayes (1968) studeerde Franse taal- en letterkunde en bereidt momenteel
een proefschrift voor over een speciale tak in de Renaissance-literatuur: poëzie
over stenen. Zij vertaalt en dicht.
Yorgos Dalman (1973) publiceerde de afgelopen tien jaar rijkelijk in de marge van
de literaire samenleving. Zij die hem kennen spreken van een plaag. Het verhaal
‘De vrouw in de kamer’ is onderdeel van het dode-moeder-drieluik. De andere twee
delen, ‘Pseudo-tolerantie’ en ‘312’ zijn eerder in Passionate gepubliceerd.
Ruben van Gogh (1967) schreef twee dichtbundels, De man van taal (1996) en
De hemel in, de hemel uit (1999). Deze bundels zijn in 2001 samen herdrukt in Het
einde 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). De gedichten in dit nummer zijn afkomstig
uit zijn komende bundel Zoekmachines, die dit najaar uitkomt bij Prometheus.
Ingmar Heytze(1969) is dichter en publicist. Vorig jaar verscheen zijn verzameld
werk, Alle goeds. Onlangs bracht hij het zomerdagboek 2001 Hier heeft de oudste
steen gelijk uit. Heytze schrijft columns voor Utrechts Nieuwsblad en Kijk. Samen
met Vrouwkje Tuinman schreef hij het boekje Verdomd interessant, maar gaat u
verder - De taal van Wim T. Schippers. In oktober verschijnt Rock 'n' roll - klinkende
gedichten, hun derde poëziebloemlezing uit een reeks rondom seks, drugs en rock
'n' roll.
Toef Jaeger (1971) is freelancer en schrijft voor onder andere NRC Handelsblad
en Onze Wereld.
Fouad Laroui - zie p. 40
Ronald Ohlsen (1968) schreef de romans De godvergeten middenstand (1996) en
Gedoodverfde engelen (2000). Verhalen en gedichten van zijn hand verschenen in
tal van tijdschriften en bloemlezingen waaronder de spraakmakende bundel Sprong
naar de sterren; de laatste generatie dichters van de twintigste eeuw, samengesteld
door Ruben van Gogh. Ohlsen trad veelvuldig op, o.a. op Poetry International en
Lowlands.
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Vrouwkje Tuinman (1974) is columnist en publicist voor o.a. Utrechts Nieuwsblad,
Rails en verschillende muziekbladen. Ze publiceerde verhalen en gedichten in
diverse bloemlezingen en literaire tijdschriften. Daarnaast organiseert ze festivals,
en treedt ze met haar verhalen regelmatig op.
Mirjam Vissers (1955) had altijd al een hekel aan vroeg opstaan. Als freelance
illustrator kon ze ook 's nachts werken en dat was een van de redenen dat ze dat
uiteindelijk fulltime is geworden. Een grote passie voor tekenen, een soort van talent
en een groot doorzettingsvermogen zorgden ervoor dat ze het ook bleef en nooit
meer iets anders zou willen. Het liefst tekent ze in een cartoonachtige expressieve
stijl (zie www.mirjamvissers.nl). Ze werkt momenteel o.a. als ‘vaste’ illustrator voor
de Gooi- en Eemlander en Opzij.
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[nummer 6]
In den beginne
Erik Brus
‘Ik bedrijf geen journalistiek maar literatuur,’ zei Harry Mulisch onlangs op een
feestavond ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag. Hij reageerde daarmee op
de kritiek dat de multiculturele samenleving geen enkele weerspiegeling vindt in zijn
werk. Daarmee was voor Mulisch kennelijk de kritiek afgedaan. De acute
werkelijkheid van de Nederlandse samenleving, impliceerde hij met zijn opmerking,
is te alledaags voor literatuur.
De literatuuropvatting die Mulisch aanhangt is wijdverspreid onder Nederlandse
schrijvers. De toekomstige historicus die zich een beeld van het Nederland van
begin 21e eeuw wil vormen, zal van de literatuur van deze periode niet veel wijzer
worden. Het werk van Nederlandse schrijvers speelt zich dikwijls af in een onbestemd
tijdsgewricht en in een moeilijk te lokaliseren omgeving. Personages hebben
onwerkelijke namen en vage beroepen. Er wordt opvallend weinig tv gekeken, en
nieuwsfeiten spelen meestal al helemaal geen rol. Men doet moeite, zo lijkt het, om
‘tijdloos’ te schrijven, uit angst om boeken te produceren die snel verouderen.
Het hoeft geen betoog dat er in ons land sinds enkele jaren, en sinds ongeveer
een jaar in het bijzonder, een breed maatschappelijk debat gaande is. We leven in
een snelle, en snel veranderende tijd, en in alle lagen van de bevolking tonen mensen
zich in het openbaar geërgerd, bezorgd of hoopvol. Iedereen lijkt wel een
uitgesproken mening te hebben over onveiligheid, integratie, corruptie en
bureaucratie. Uitzonderingen als Joost Zwagerman en Kees van Beijnum
daargelaten, laten onze schrijvers dat debat aan zich voorbij gaan. In het eigen,
rustige tempo bouwt men aan een oeuvre, ver weg van de maatschappelijke
verwarring. Een enkele schrijver verkondigt nog wel een mening in een
televisieprogramma of schrijft een column in de krant. Maar daar blijft het bij.
Voor de vaderlandse journalistiek zijn het natuurlijk wél roerige tijden, en er wordt
dan ook druk gesigna-
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leerd en beschreven. Onthullend of op zijn minst opmerkelijk is het echter zelden.
Dat was met de onderzoeksjournalistiek van de jaren zeventig en tachtig (met name
Vrij Nederland stond erom bekend) wel anders. Journalisten beten zich indertijd
vast in hun onderwerp, desnoods maandenlang, en produceerden artikelen en
programma's die spraakmakend waren en vaak een persoonlijk stempel droegen.
Ze wisten er werkelijk iets mee los te maken, en politici en andere gezaghebbers
verloren er meer dan eens hun positie door.
Natuurlijk hangt het verval van dit soort journalistiek samen met de algemene
onttakeling van de aloude ideologieën. Zelfs het traditionele ‘links’ en ‘rechts’ hebben
in belangrijke mate hun politieke betekenis verloren. Daarmee hebben ook kranten,
weekbladen en omroepen hun ideologische stellingname gedeeltelijk opgegeven.
Het gevolg is een toenemende inwisselbaarheid van de concurrerende media.
Dieptepunt daarbij zijn de recente magazines die diverse landelijke kranten sinds
enkele jaren uitgeven. Juist deze magazines leken de gelegenheid te bieden om
weer tot verdieping en versterking van de identiteit te komen, maar ze kenmerken
zich door lauwe artikelen over wonen, koken, ‘lifestyle’ en interviews met de vele
beroemdheden die ons land tegenwoordig kent. Veel verschil valt er dan ook niet
te ontdekken tussen, bijvoorbeeld, het Volkskrant magazine en dat van het Algemeen
Dagblad.
Nu de polarisatie in de maatschappij weer toeneemt, zou je verwachten dat dat
ook in de journalistiek zichtbaar wordt. Niet dat een krant, tijdschrift of omroep weer
als vroeger een bolwerk moet worden van een bepaalde politieke overtuiging. Maar
dat momenteel de meest uitdagende bijdragen in met name de dagbladen gevormd
worden door de ingezonden artikelen en brieven kan nooit de bedoeling zijn geweest.
In dat opzicht is de op zich toe te juichen democratisering van de media, waarbij de
lezer of kijker een veel grotere rol heeft gekregen, wel erg ver doorgeschoten. Een
grotere uitgesprokenheid vanuit de journalist, al is het maar vanuit een persoonlijke
betrokkenheid of stellingname, zou het evenwicht herstellen en bovendien de
tijdgeest veel beter recht doen.
De redactie van Passionate heeft al herhaaldelijk betoogd dat het grensgebied
tussen literatuur en journalistiek voor beide van grote toegevoegde waarde kan zijn.
Het juli-aug 2001 nummer, het Dossier Moderne Geschiedenis, stelde de vraag:
‘Waar zijn in de Nederlandstalige literatuur de chroniqueurs van onze tijd?’ Dit
voorjaar brachten we een themanummer uit rond schrijver en dichter C.B.
Vaandrager, die zichzelf als een reporter beschouwde en een realist bij uitstek was.
En ditmaal is gekozen voor New Journalism, de stroming die bovengenoemd
grensgebied bij uitstek bewandeld heeft.
New Journalism ontstond in de jaren zestig door een aantal Amerikaanse
journalisten. Zij zetten zich - aanvankelijk impliciet, later meer uitgesproken - af
tegen de Amerikaanse literatuur die het contact met de werkelijkheid zou zijn
verloren. Ze ontwikkelden een nieuwe manier van schrijven, waarbij principes uit
de journalistiek, zoals research en uitgaan van de feiten, gecombineerd werden met
literaire technieken zoals gebruik van personages, dialogen en spanningsopbouw.
Gewapend met dat uitgangspunt deden zij verslag van de turbulente veranderingen
die de Amerikaanse samenleving in die periode doormaakte.
Deze nieuwe manier van schrijven vond weerklank alom; ook de gevestigde
journalistiek werd erdoor beïnvloed. Het leverde een lange reeks kritische en
bevlogen verhalen op. De ‘New Journalist’ was niet een observator die van een
afstand naar de werkelijkheid keek. Hij dompelde zich erin onder en deed verslag
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- niet op de neutrale, traditioneel-journalistieke manier, maar vol spanning en
dramatiek.
Een gedeelte van dit nummer is gewijd aan New Journalism. Jerry Goossens
beschrijft het ontstaan ervan in de V.S. en de - weinige - sporen die het in de
Nederlandse literatuur heeft nagelaten. Joost Niemöller onderzoekt in hoeverre de
vaderlandse journalistiek erdoor is beïnvloed, en concentreert zich daarbij op
weekblad de Haagse Post in de jaren tachtig. Verder heeft de redactie twee auteurs
gevraagd om een stuk te schrijven volgens de principes van New Journalism. Alex
Boogers stapte in de wereld van de kleine criminaliteit in zijn woonplaats Vlaardingen.
John Schoorl voert het fenomeen op van de anonieme bron in de bouwfraude, vanuit
zijn ervaring als Volkskrant-verslaggever.
De stroming is al lang verleden tijd, maar New Journalism wijst nog altijd op een
mogelijke manier van schrijven. Een manier die vitaal en betrokken is. Waarbij de
auteur niet over een onderwerp reflecteert, maar het ondergaat. En voeling heeft
met de tijd waarin we leven.
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New journalism - geen realisme maar realiteit
Jerry Goossens
Tom Wolfe is een groot schrijver. Wellicht niet zo groot als zijn bijna naamgenoot
Thomas Wolfe, auteur van onder meer het legendarische Look homeward, angel,
maar toch: zijn romans A man in full (1998) en vooral The bonfire of the vanities
(1987) zijn briljante, hilarische, schrijnende, scherpzinnige zedenschetsen van
kapitalistisch Amerika op z'n allerinhaligst. De hoofdpersonen uit beide romans,
respectievelijk Charlie Crocker en Sherman McCoy, zijn reuzen van mannen,
zelfverklaarde goden die hun eigen Olympus bouwden alvorens er met veel aplomb
vanaf te lazeren. Charlie Croker (‘was a man in full, had a back like a Jersey bull’),
een vastgoedmagnaat waarbij Harry Mens verbleekt tot een huisjesmelker met
anderhalve bovenwoning in Spangen, tracht zijn bescheiden komaf te compenseren
door steeds grotere projecten te realiseren, maar komt op al even epische wijze ten
val wanneer zijn met geleend geld gefinancierde business-kathedraal Croker
Concourse onverkoopbaar blijkt. In The bonfire of the vanities, het romandebuut
van de toen 56-jarige Wolfe, is het de überyup Sherman McCoy die hopeloos verstrikt
raakt in een Kafkaïaans web gesponnen door politiekcorrecte politici en
opportunistische juristen.
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Grote romans zijn het, zowel in omvang als in opzet; retro-naturalistische
meesterproeven (Wolfe is een vurig bestrijder van het modernisme) die succesvol
lonken naar Zola, Dickens en Faulkner. Toch hadden ze nooit geschreven mogen
worden. Wolfes fictie is het werk van een spijtoptant. In 1973 schreef hij een
uitgebreid voorwoord bij de bundel The New Journalism, waarin hij de roman nog
net niet dood verklaart (‘it's the kind of comment that doesn't mean much in any
case’), maar waarin hij beargumenteert dat de journalistiek het literaire primaat van
de roman heeft overgenomen. Bijna dertig jaar later en vanuit een Nederlands
perspectief klinkt die bewering volslagen belachelijk. Hoe beroerd de gemiddelde
Nederlandse roman ook is, het aspiratieniveau van de geschreven pers hier ten
lande is zo laag dat van een concurrentiestrijd geen sprake is. Laat staan dat het
voetvolk van het woord de overwinning claimt, zoals Wolfe met zoveel bravoure
doet in The New Journalism.
‘The work done in journalism over the past ten years easily outdazzles the work
done in fiction, but that is saying very little (...) Actually, I wouldn't say the novel is
dead (...) It is only the prevailing fashions among novelists that are washed up. I
think there's a tremendous future for a sort of novel that will be called the journalistic
novel or perhaps documentary novel, novels of intense social realism based upon
the same painstaking reporting that goes into the New Journalism,’ aldus de latere
bekeerling Tom Wolfe.

Aantrekkingskracht
New Journalism. Het is een begrip dat net zo gedateerd is als Nieuw Links of
Hollandse Nieuwe (tenslotte komen die haringen hoofdzakelijk uit Scandinavische
wateren). Toch wordt de term nog regelmatig gebezigd op scholen voor journalistiek
of na sluitingstijd in het journalistencafé aan de Amsterdamse Wibautstraat. Tot
daadwerkelijke verhalen leiden die gesprekken nooit, want de Nederlandse New
Journalism is in de wieg gestorven, en een enkele halfslachtige uitzondering
daargelaten (waarover later meer) wordt er tegenwoordig zelfs geen poging meer
toe ondernomen. Nee, het onderwerp wordt besproken zoals archetypische
halfvoltooide romans in de bureaula worden besproken. Het is een voornemen, om
aan de vaak grauwe realiteit van het bureauredacteurschap te ontsnappen, een
streven dat uiteindelijk nooit gerealiseerd zal worden.
De Heilige Graal van de gemiddelde letterknecht.
Maar wat ís New Journalism?
De simpelste definitie luidt: een geschreven journalistieke reportage waarin gebruik
wordt gemaakt van literaire technieken. Perspectiefwisseling, monoloog interieur,
monoloog exterieur, scene-opbouw, flashback, flash-forward, enzovoort. Niet in
dienst van de verbeelding, maar teneinde de werkelijkheid zo meeslepend mogelijk
te beschrijven. De journalist als auteur. Het verklaart de bijna mythische
aantrekkingskracht die het genre nog steeds op de beroepsgroep uitoefent. Want
hoewel er sinds de geboorte van New Journalism, midden jaren zestig, veel is
veranderd, blijft de journalistiek tot op de dag van vandaag een in zijn diepste wezen
conservatief vak, waarvan de basisregels al een kleine honderd jaar vaststaan.
Een van de belangrijkste dogma's is dat de verslaggever onzichtbaar dient te
blijven in zijn verhalen. Wie wel eens een blik heeft geworpen op artikelen van
eerstejaars Journalistiek-studenten weet dat het een buitengewoon
behartigenswaardige regel is. Het woord ‘ik’ springt voortdurend, als een talige
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wethouder Hekking, in het gezichtsveld van de lezer en vertroebelt daarmee het
zicht op het verhaal. Ook voor het idee dat de verslaggever niet goed hoeft te
schrijven, zolang het maar correct en functioneel is, valt veel te zeggen.
Verslaggevers met literaire pretenties verliezen zichzelf doorgaans in barokke
mooischrijverij, waarin adjectieven en als-vergelijkingen over elkaar heen buitelen
als dolle, schuimbekkende, rood-ogige, grommende, Braziliaanse vechthonden in
het ballenbad bij de Ikea. Dat hoofden eindredacties daar scherp op toezien is een
zegen voor de lezer.
De ideale journalist onderscheidt zich van zijn collega's door middel van scoops,
niet met taal. Hij is onzichtbaar, onzelfzuchtig dienend, volkomen ondergeschikt aan
zijn verhaal. Dat wil zeggen, in een ideale wereld. Want in de praktijk worden
journalisten natuurlijk gedreven door ijdelheid en de drang tot distinctie.
BBC-verslaggever John Simpson die voor de troepen uitliep om eigenhandig Kaboel
te bevrijden is wellicht het meest hilarische bewijs van deze stelling, maar een halve
blik op een uitzending van Netwerk (vooral de KRO-editie) volstaat ook al. Ook daar
is niets mis mee, want de beste dingen worden tenslotte uit competitie geboren. En
zo is het ook met New Journalism.
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Tom Wolfe

Nieuwe competitie
De beroepsgroep van journalisten valt grofweg uiteen in twee categorieën:
nieuwsjagers en featureschrijvers. De laatste groep stond, zeker in het Amerika van
de jaren zestig, aanmerkelijk lager op de ladder van het krantenvak. De nieuwsjagers
waren de jongens ter plaatse, die thuiskwamen met de primeurs en de onthullingen,
terwijl de featureschrijvers, de letterknechten, voor de human interest zorgden. Die
term is tot op de dag van vandaag enigszins besmet. Weliswaar haalt in barre tijden
geen enkele krant er zijn neus nog voor op, maar de ware newsgetter acht het
onverminderd een inferieure vorm van journalistiek. Interviewtjes, portretten of God beter het! - sféérreportages. Daar was de krant toch niet voor uitgevonden?
Tom Wolfe werkte gedurende de eerste helft van de jaren zestig voor het
zondagsupplement van de New York Times. Dergelijke bijlagen verhielden zich
volgens de schrijver tot het gewone dagblad als een kroegvoetbalploeg tot Feyenoord
1:
‘Their status was well below that of the ordinary daily newspaper, and only slightly
above that of the morbidity press, sheets like the National Enquirer in its “I Left My
Babies in the Deep Freeze” period. As a result, Sunday supplements had no tradition,
no promises to live up to, not even any rules to speak of. They were brain candy,
that was all,’ aldus Wolfe in The New Journalism.
Daar in de hersendropfabriek, in de luwte van de journalistieke wedijver, ontstond
een nieuwe competitie die niet langer draaide om scoops en onthullingen, maar om
taal, vorm en stijl. De inzet was literatuur, zo u wilt. Het is nooit met zekerheid vast
te stellen wie zich de auteur van het eerste New Journalism-verhaal mag noemen,
maar Wolfe wijst in zijn voorwoord op een portret van de bokser Joe Louis dat in
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1962 in Esquire verscheen. Het artikel begon niet met een keurige
Wie-Wat-Waar-Waarom-inleiding, maar met een dialoog die zonder veel problemen
voor de openingsscène uit een roman had kunnen doorgaan. In ieder geval brak
het totaal met alles wat in die tijd gebruikelijk was in de sport- of tijdschriftjournalistiek:
‘Hi, sweetheart!’ Joe Louis called to his wife, spotting her waiting for him at the Los
Angeles airport.
She smiled, walked toward him, and was about to stretch out on her toes to kiss
him - but suddenly stopped.
‘Joe,’ she said, ‘where's your tie?’
‘Aw, sweetie,’ he said, shrugging, ‘I stayed out all night in New York and didn't
have time-’
‘All night!’ she cut in. ‘When you're here all you do is sleep, sleep, sleep.’
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‘Sweetie,’ Joe Louis said, with a tired grin, ‘I'm an ole man.’
‘Yes,’ she agreed, ‘but when you go to New York you try to be young again.’
Als fictieve Scène uit een Huwelijk zou dit al een alleraardigst begin van een kort
verhaal zijn. Echter, de wetenschap dat het pijnlijke gesprekje niet is ontsproten aan
de verbeelding van een romancier, maar letterlijk een slice of life reconstrueert is
nog steeds verbluffend. De redactie van Hard Gras, het ‘voetbaltijdschrift voor lezers’
zou collectief in tranen uitbarsten van pure ontroering als bijvoorbeeld Hugo Borst
terug was gekomen met een dergelijk gesprekje tussen - pak hem beet - Patrick
Kluivert en zijn Angela.
Ze glimlachte, liep naar hem toe en wilde al op haar tenen gaan staan om hem te
kussen toen ze plotseling stilhield.
‘Pat,’ zei ze, ‘waar is je das?’
Zelfs veertig jaar later, en in lekenvertaling, blijft het overeind (al zeg ik het zelf). De
impact die het op een jonge feature writer als Tom Wolfe gehad moet hebben is
nauwelijks te bevatten. Zo kon het dus ook! Lak aan de conventies van het vak!
Alles uit de kast! Geen realisme maar realiteit! De schok van het nieuwe

Hunter S. Thompson

daverde door de gewelven van diverse krantenredacties, wat resulteerde in een
reeks publicaties die steeds verder afkoerste van het gangbare journalistieke idioom,
maar in wezen gewoon verslaggeving bleef. Sommige auteurs bleven als almachtige
vertelinstantie boven hun subject hangen, anderen voerden zichzelf op als personage
in het verhaal. Niets was te dol. Zolang het goed geschreven en feitelijk juist was.

Vulgaire werkelijkheid
Daarbij bleken de sixties een goudmijn voor journalisten. Wie de Vietnamoorlog
wilde verslaan, belde het Ministerie van Defensie en zat een dag later al in een
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helikopter naar het front. De counter culture ontwikkelde zich tot een internationaal
fenomeen en was bepaald niet vies van media-aandacht. Hunter S. Thompson trok
een jaar lang met de Oakland Hell's Angels op, voor een reportage die uiteindelijk
resulteerde in een boek. Weliswaar werd hij halfdood geslagen, maar de journalist
die tegenwoordig een van de Amsterdamse Angels wil spreken stuit bij wijze van
spreken vanzelf op de persattaché van Big Willem. Of de vragen alvast doorgefaxt
kunnen worden. En dat is ook geen lolletje. De onbevangenheid ten opzichte van
de media was maximaal. Het was voedertijd in de journalistenkooi. Malse hapjes
als de Black Panthers, de seksuele revolutie, de studentenrevolte, de drugscultuur,
hapklaar door de
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tralies geworpen. Wie maalt er nog om een slechte jeugd als de verhalen voor het
oprapen liggen?
Vanuit de literaire hoek werd aanvankelijk met scepsis gereageerd op het
‘dilettantenproza’ van de Nieuwe Journalisten. Wat voor dagblad of tijdschrift
geschreven werd, kon nooit eeuwigheidswaarde aspireren. Bovendien, hoe explosief
de contemporaine geschiedenis zich ook ontwikkelde in het Amerika van de sixties,
de meeste romanschrijvers haalden hun neus op voor de vulgaire werkelijkheid van
alledag. Ware literatuur kon tenslotte uitsluitend ontstaan in een maatschappelijk
vacuüm, zo luidde de algemeen heersende opvatting van het schrijversvolk. Het
realisme was allang ingewisseld voor een steeds hermetischer wordende stijl,
waardoor de journalisten het rijk alleen hadden. Het inspireerde Wolfe tot de volgende
vileine constatering:
‘They waited, and all they got was the Prince of Alienation... sailing off to Lonesome
Island on his Tarot boat with his back turned and his Timeless cap on, reeking of
camphor balls.’
Pas toen de literaire reus Norman Mailer een autobiografisch en buitengewoon
geëngageerd boek publiceerde (The armies of the night) en Truman Capote op de
proppen kwam met zijn legendarische non-fictie roman In cold blood, begon het tot
de prozaschrijvers door te dringen dat New Journalism meer was - of in ieder geval
kon zijn - dan een trucje van het lagere echelon om zich op het speelterrein van de
grote jongens te kunnen wagen. Maar in de meeste gevallen was het toen al te laat.

Schrale oogst
Vier decennia later is de vraag: heeft New Journalism inderdaad iets blijvends
opgeleverd? Wat Nederland betreft: nauwelijks. De belangrijkste exponent van het
genre is Martin Bril, die zijn stiel leende van Herald Tribune-columnist Jimmy Breslin.
Breslin was in 1963 de eerste die brak met de ongeschreven wetten van het cursiefje,
en er op uit trok om verslaggevende columns te schrijven. Wolfe haalt in The New
Journalism een column aan waarin Breslin verslag doet van een proces tegen
maffiabaas Tony Provenzano. Leg het verhaal naast Brils vroege Paroolstukken
over de rechtszaak tegen ‘de Hakkelaar’ en het wordt zonneklaar waar Martin de
mosterd haalde. Ook Jan Donkers toonde zich in de jaren zeventig, toen hij zijn
beste artikelen schreef, geïnspireerd door de Nieuwe Journalistiek en Kees van
Beijnums non-fictiedebuut Over het IJ is New Journalism pur sang. Enige invloed
was ook merkbaar op verslaggevers van de Haagse Post in de jaren tachtig. Maar
hoewel er vooral sinds de komst van de krantenmagazines nog af en toe een
halfslachtige poging ondernomen wordt, is dat zo'n beetje de schrale oogst.
In Amerika is de opbrengst aanmerkelijk rijker. Het genre heeft talloze boeken
gegenereerd die zo'n beetje alle facetten van de roaring sixties & seventies in
meeslepend detail hebben gedocumenteerd. Het lanceerde de carrières van onder
meer Hunter S. Thompson en scenarioschrijver Joe Eszterhas (o.a. Basic instinct).
Tijdschriften als Rolling Stone publiceren nog regelmatig prachtige reportages in
de beste New Journalism-traditie. Maar ironisch genoeg was New Journalism bovenal
het zetje dat Tom Wolfe nodig had om proza te gaan schrijven. Weliswaar zat er
niet minder dan veertien jaar tussen zijn inleiding bij The New Journalism en zijn
romandebuut The bonfire of the vanities. Maar in zijn voorwoord ontvouwt hij voor
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het eerst zijn poëtica - een warm pleidooi voor 19-de eeuws realisme. Bovendien
blijkt zijn non-fictie oeuvre achteraf een voorstudie voor zijn romans. Wolfe moet
uiteindelijk toch geconcludeerd hebben dat de wereld het best in fictie te vangen is.
In een tijd waarin mediatrainers, managers en advocaten grotendeels bepalen wat
er in de krant komt, schuilt er waarschijnlijk meer waarheid in een romanpersonage
als Charlie Crocker dan in een journalistiek portret van zijn werkelijke evenknie
Donald Trump.
En toch: wat zou ik graag een vuistdik New Journalism-boek over de opkomst en
ondergang van de Lijst Pim Fortuyn lezen!
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I'm waiting for the man
John Schoorl
I'm waiting for the man*
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Hij moet komen. Als hij niet komt, dan hebben we niets. Dan hebben we geen
verhaal.
Hij moet uitleggen hoe het zit. Waar het vandaan komt. Waarom het begonnen
is. Hij kan het vertellen, omdat hij erbij is geweest.
Hij weet hoe het gaat. Hij zat er godverdomme tussen.
Met gespreide armen vol zeer vertrouwelijke documenten komt hij binnen.
Behangen met vergeelde, geheime papieren dient hij zijn entree te maken. Op zijn
hoofd een hoed van slecht geschreven, moeilijk te ontcijferen kladjes. Een borstrok
van zwarte kasboeken.
De anonieme bron uit de bouwwereld, hij moet doorkomen.
...I'm waiting for my man...
Heeft hij een blauwe Ford Mondeo of een grijsgroene Citroën XM. Een rode
Renault Laguna of een zwarte Ford Scorpio. Is hij alleen. Zou hij alleen komen. Of
neemt hij weer die vent mee die niks zegt of in de auto glazig voor zich uitstaart.
Wie is die vent eigenlijk. Zou hij het gesprek aftappen. Is ie soms van de recherche
of van de kartelpolitie.
Laten we niemand meer vertrouwen. Laten we dat nu gewoon afspreken. Niemand
deugt. Iedereen moet iets van elkaar in de bouw, want als je met lege handen staat,
dan lacht iedereen je uit.
Je moet iets hebben of iets te bieden hebben. Vertel de bron dat je iets van hem
weet. Daag hem uit. Hou 'm aan het lijntje, ik weet iets wat niemand over jou weet
en het is belangrijk dat je dat nu weet. Kom, snel, en het blijft onder ons.
Neem stapels documenten mee. Een verslag van illegale voorbesprekingen over
de Rijksweg A5, de Schipholclub, het zeezandkartel of de asfaltboeren. De
Gelredome! Steekpenningen! Iets!
We willen weten hoe het zit. We weten al heel veel, maar alleen dat ene niet.
We weten niks.
...I'm waiting for my man...
Hij heeft een bruine, hoornen bril. Zwart haar. Een bruine jas. Een Schipholtas.
Een grijze Daimler. Of toch niet.
De vorige keer hoestte hij hard en keek hij wild om zich heen. Hij wilde nooit meer
in wegrestaurants komen. De bouw zit hier met elkaar te smoezen en de zaakjes
te regelen. Ze zien me.
Laten we nooit in wegrestaurants afspreken, want dat is veel te gevaarlijk. Als ze
erachter komen dat hij praat gaan zijn ballen er af, schieten ze zijn kop aan flarden
en gaat hij met zijn poten in het beton.
Geen wegrestaurant.
Geen brugrestaurant.
Maar waarom zitten we dan weer hier. En waarom wil hij altijd rechts bij het raam
zitten. Hij kijkt je niet aan en staart oneindig naar de voorbij zoevende auto's.
Daar, die blauwe BMW Cabriolet. Dat is 'm. Hij heeft geen ringbaard. Een snor
dan.
We weten het niet. Wat weten we nou. Wat we weten, weten we van de anonieme
bron en wat weten we nou van die anonieme bron.
We weten niks.
We hebben geen verhaal. Hij moet komen.
...Here he comes, he's all dressed in black. PR shoes and a straw hat...
De vorige keer kwam ie wel. Toen droeg ie een leren jack en rookte hij siga-
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ren. Van die lange Cubaanse, die hij gekregen had van een bevriende aannemer.
Zijn ogen schoten heen en weer. Hij was er. Dat telde. Een zwartleren koffer lag
aan zijn voeten. Hij lachte en blies grote wolken het brugrestaurant in.
Waarom praat je?
Waarom niet.
Waarom vertel je dit?
Waarom niet.
Praat je met iedereen?
Met niemand.
Waarom praat je met ons?
Daarom.
Je kent me niet, onthou dat goed. Je hebt nooit van me gehoord. Je hebt nooit
met me gepraat. Hij heeft niks en ook weer alles. Het is maar net hoe je het ziet.
Mondje dicht.
Vraag maar. Vraag het nu, want volgende week zit hij voor een groot project in
het buitenland èn wat daar allemaal gebeurt. Als je in Azië geen miljoenen dollars
meebrengt, bieden ze je niet eens een stoel aan.
...First thing you learn is that you always gotta wait. I'm waiting for my man...
Hij is geen Deep throat, de anonieme bron van The Washington Post-journalisten
Bob Woodward en Carl Bernstein in All the President's men, die in slecht verlichte
parkeergarages vertelt hoe de wereld in elkaar steekt. Hij heet soms Arie Noniem
of levert naamloos brieven en pakketten op de redactie af.
Hij belt en wil zijn naam niet zeggen. Hij is stomdronken en staat in een vol café.
Hij heeft slechte kopieën van illegaal vooroverleg en stuurt ze per post.
Hij belt en noemt zich Harry. Hij zit op het terras van zijn villa in Zuid-Frankrijk.
Hij stuurt niks op. Hij is niet gek. Waar zie je hem voor aan. Niks komt zomaar uit
de lucht vallen.
Nieuw is het allemaal niet, weet de man. De bouwfraude bestaat al jaren. De
polder is een groot bouwkartel. Iedereen vreet uit dezelfde ruif. Uitvoerders gaan
naar de hoeren en nemen ambtenaren mee. Hard werken, vreten, zuipen en neuken.
De volgende dag hard werken, vreten, zuipen en neuken. Als je stopt, ben je klaar.
Ze kunnen niet zonder elkaar in de bouw. Iedereen heeft elkaar in dit pokkenland
nodig. Ze staan te juichen bij iedere scheet. Ze schijten op elkaars bord. Ze likken
elkaars reet.
De waarheid is geen verhaal. De waarheid is een in het water drijvend karkas.
Als ze gapen liegen ze al.
...He's never early, he's always late...
Hij is kaal en grijs boven zijn oren. Al jaren leeft hij gescheiden van zijn grote
jeugdliefde. Hij is geen man van tijd. Tijd is iets van een ander. Hij komt. Daar gaat
het om.
Hij praat snel. Als je moet opletten, kijkt ie je lang en doordringend aan. Hij wil
niet praten, maar hij moet. Ze hebben 'm gepakt, die aannemers. Hij heeft veel geld
verdiend en nu willen ze het terug hebben.
Hij geeft niks terug. Hij gaat buitenom en neemt ze te grazen. Rancune is een
paard dat in de laatste bocht iedereen voorbij gaat.
Hij was overal bij betrokken. Hij zag die ambtenaar in het bordeel op kosten van
de aannemerij op een Bulgaarse kruipen. Hij zag die topman de hoerentent
binnenlopen. Hij was erbij toen die sjeik een koffer met geld openmaakte. Hij tikte
zelf de valse rekeningen uit.
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Luister naar hem, hij weet hoe het zit. Hij is de anonieme bron uit de bouwwereld.
Luister, dan heb je een verhaal.
Wat weten we nog meer van 'm. Hij duikt. Vraag iets over diepzeeduiken op Bali.
Muziek! Begin over Mantovani, garagepunk, Sonny Rollins, DJ Shadow of Tante
Leen. Duiven! Hij is vast een echte duivenmelker.
Eigenlijk interesseert hij me geen flikker. Hij is een passant. Nu is hij nodig, morgen
een ander. Trek hem leeg.
Hij lijkt op niemand. Daar, dat is 'm. Die blonde met die Rayban-zonnebril uit 1982.
Hij lijkt op iedereen. Hij is een teringhond voor zijn omgeving. Hij ziet zijn kinderen
niet meer, krijgt zijn trouwring niet meer af en vloekt in de file. Hij woont nergens.
We hebben nog één bron nodig, al is het een anonieme. Off the record. Liever
een vertrouwelijk verslag van een verboden vooroverleg over illegale prijsafspraken.
Papier liegt nooit.
Sta op en kijk waar ie blijft. Als ie komt. Misschien komt ie wel nieten blijft ie in
zijn bouwkeet. Krijg maar de tyfus met die krant. Vraatzuchtige monsters. Jullie
hebben nooit genoeg.
...I'm feeling good, You know I'm gonna work it on out...
Een beduimeld koffieboekje ‘periode 1992-2001’ haalt ie uit zijn koffer. Alles staat
erin. Alle grote Schiphol-projecten. De HSL-Zuid. De Betuwe-route. Alle grote
bouwondernemingen doen mee. De banken zijn erbij betrokken, net als de
vastgoedjongens en de verzekeringsbranche.
Ze betalen elkaar in het geheim miljoenen, ze storten alles in een heimelijk fonds
op een onbereikbaar eiland en komen bij elkaar in reusachtige kastelen in
ondoordringbare woudbomenbossen.
De minister weet ervan.
Het hele kabinet.
De president van de Verenigde Staten.
Het heelal.
Mevrouw van de Berg van de Kerklaan 34.
Hij haalt niks uit zijn koffer. Alleen een pen en een blaadje. Hij zegt niks. Kom
volgende keer maar terug, als er al een volgende keer is. Val maar dood.
...I'm feeling good, I'm feeling oh so fine...
...Until tomorrow but that's just some other time. I'm waiting for my man... Hij loopt
binnen met de Volkskrant onder zijn arm. Hij is langer en donkerder dan verwachten
als hij praat maakt hij sierlijke, bijna vrouwelijke gebaren. Hij heeft nog even
rondgelopen om te kijken of ie bekenden zag. Hij is gedrongen en lichtvoetig. Zijn
gezicht blijft uit het licht. Zijn woorden vallen uit elkaar. Ergens begint een hond te
blaffen.
Hij kent mensen.
Die mensen kennen.
Die het weten.
Die weten hoe het zit.
Volg het geld. Vraag je af waarom iemand telkens een andere auto heeft. Heeft
ie een Corsa, dan wil ie een Vectra. Heeft ie een Vectra dan wil ie een Omega. Een
Mercedes uit de S-klasse, achtcilinder met 4matic. Een bungalow in het goede
gedeelte van Marbella. De eeuwigheid. Amen.
Alles stort in elkaar. Alles wordt bekend.
Je hebt het niet van mij.
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Eindnoten:
* I'm waiting for the man (4.37) - The Velvet Underground & Nico.
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New Journalism en de Haagse Post
Joost Niemöller
NEW JOURNALISM EN DE HAAGSE POST
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Beginnen met een ogenschijnlijk niet ter zake doend, eerder ‘poëtisch’ dan
‘functioneel’ beeld, dat typeerde jaren en jaren de Haagse Post reportage. En zo
ging zo'n reportage door: nog meer beelden. Interrupties. Losse gedachten.
Monologue interieur. Tot het abrupt bedoelde einde; een slotbeeld. Met als doel dat
dit op het netvlies beklijfde.
Dit soort taal. In deze stijl van korte zinnen en beklijvende beelden. Geen woord
teveel, maar dat dan met heel veel woorden. Want de typische HP reportage nam
altijd veel bladzijden in beslag.
Het diepere idee achter deze vorm van journalistiek was: de journalist is een schrijver.
Diens observaties, liefst zo persoonlijk mogelijk, stonden centraal. Geciteerde
uitspraken van betrokkenen waren slechts de al dan niet ironische onderstreping
van de blik van de schrijver. Of ze zweefden erbij als aparte eilandjes van
schoonheid, losgemaakt uit het gesprek en daardoor haast als een gedicht.
Mooi opschrijven. Veel sfeer. Geen boodschap.
De typische HP reportage was net zoiets als de gemiddelde VPRO reportage: de
verwonderde blik van de onthechte observator, contra de burgerlijke mens in de
reportage, die zich niet bewust was van zijn eigen absurditeit en zich zodoende liet
betrappen. Dat was wat je noemt verfijnd genieten. Voor de incrowd.

Een voorstelling
Ik heb heel wat nummers van de HP bewaard, met name uit de jaren tachtig, toen
de in de jaren zeventig ingezette individualisering en ont-politisering voortwoekerde.
Nu, levend in een grimmiger en spannen-der tijdbestek (Fortuyn, 11 september,
Irak), kijk ik bevreemd terug naar die periode. Het was één speelkwartier. De politieke
actualiteit van alledag werd oninteressant genoeg bevonden om naar de achtergrond
te kunnen schuiven. De meeste covers waren vaag cultureel, levensgevoel-achtig
van aard. Men ging op zoek naar de tijdgeest onder de jongeren. Men wandelde
door ‘de straat van het moderne leven’. Men vroeg zich af wat er was gebeurd met
het linkse levensgevoel. Men groef zich Pomo.
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Binnen het speelkwartierkader kon alles. Een stilistische exercitie over ‘de nieuwe
hond’. De ins en outs van de nieuwe mannengeurtjes tot in alle details, idem dito
over de genoegens van de sigaar of het overlijden van de eigen papegaai. Een heel
nummer met impressies in woord en beeld over ‘de nacht’. Of: de journalist puzzelde,
kennelijk na vele spreek- en hangsessies, fragmentgewijs, met stukjes brief,
monoloog en observatie, een sfeerbeeld in elkaar. Over ‘Matroos Vos, de man achter
Gerard Reve’. Zes pagina's lang. Bij de lezer werd ademloze interesse en breed
geduld verondersteld, opdat deze mee wilde gaan in die impressionistische graaftocht
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naar het allerindividueelste. Alles over Matroos Vos. Geoudehoer over op bezoek
willen bij andere mensen, maar daar zijn dan weer altijd anderen bij. Over het verschil
tussen jongens van veertien en zeventien. Over wat ‘Gerard’ allemaal wel niet
bewaarde. En nog heel veel meer.
Zoals in een roman dus. Want een roman is in essentie natuurlijk nooit een
boodschap. Een roman is een sfeerruimte. Een voorstelling. Waarbinnen personages
herkenbaar worden. Zodat de lezer na afloop kan zeggen: Zo zou dit of dat kunnen
gaan. Verschrikkelijk. Droevig. Hilarisch. En dat is lekker om te lezen. Dan ben je
even helemaal weg.
Soms, overigens, is een roman ook een verhaal. Begin. Eind. Opbouw. De typische
HP reportage was dat meestal veel minder. Want een verhaal, dat hoorde bij een
betoog. En te betogen viel er in die tijd meestal niets.

Totaal verschillend
Normaal gesproken worden in de journalistiek functionele afwegingen gemaakt. In
de zin van: alles goed en wel met deze of gene schitterende details die je
dromenderwijs kunnen vervoeren, of die anderszins te mooi zijn om niet op te
schrijven of zelfs uit te werken tot een poëtische kluwen, maar om dit en om dat
gaat het momenteel in dit artikel. We zeggen iets over oorzaak en gevolg.
We beperken ons tot de hoofdlijnen. We geven een heldere mening. We komen
tot een conclusie. Punt. Normaal gesproken is de journalistiek zoiets als: dit was de
oorzaak van de brand. Zolang bleef hij woeden. Dit en dat was de schade. En er
zijn altijd, zeg maar maatschappelijk bepaalde, redenen om het over deze brand te
hebben en niet over die andere. We gaan het dus niet hebben over een wel heel
fraai brandje in een of ander afgelegen struikgewas.
Journalistiek en literatuur zijn twee totaal verschillende dingen. Ze zitten elkaar
in de weg. Meestal gaan ze dan ook hun eigen gang. Maar toch nog heel vaak wil
de schrijver ineens helder van de kansel gaan roepen waar het allemaal om draait,
vandaag de dag, of wil hij zelfs met feiten op de proppen komen. Omdat het puur
in vervoering brengen als schrijver en het geen invloed uitoefenen op de wereld de
schrijver dwars zit. En ook best vaak wil de journalist dus dromenderwijs hangen
bij een detail. Omdat hij niet genoeg vervoert.
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Dat leidt in de meeste gevallen tot niet vervoerende romans en bombastische
journalistieke stukken. Onbestemde prut. En toch. Iets doen wat dus eigenlijk niet
gaat. Is dat niet eigenlijk het mooiste? Want als het dan wel tot resultaat leidt, is dat
dan niet een extra mooi resultaat?
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Gereedschap
Hier moet trouwens wel een kanttekening gemaakt worden. In de meeste gevallen
gebruikt de journalist een beetje het gereedschap van de schrijver. Hij beschrijft
bijvoorbeeld bij wijze van introductie een persoon die aan het woord zal komen. Met
een enkele zin tracht hij deze persoon te duiden door diens oogopslag,
aantrekkelijkheid of sociale vermogens te schilderen. Of de journalist vermeldt dat
hij met zijn gespreksgenoot doorweekt aan de koffie zit, nadat hij was komen
aanfietsen door de regen en dat het etablissement al dan niet luidruchtig is. Ook al
doet dat puur journalistiek gezien natuurlijk helemaal niet ter zake. Want het
betreffende stuk gaat niet over doorweekt aan de koffie zitten. Het gaat over de
Nieuwe Economie en een net opgericht bedrijfje daarbinnen. Er moet enkel en alleen
een simpele mededeling overgebracht worden die helaas nogal lijkt op al die andere
simpele mededelingen. Dus denkt die journalist: laat ik mijn verhaaltje maar een
beetje versieren voor de leuk.
De meeste schrijvers gebruiken op hun beurt altijd wel ergens het meningengedoe
van de journalist. Ze leggen meningen terloops in de mond van hun personages.
En dat mag dan best een beetje vreemd buiten de context vallen en zodoende in
de gaten lopen, want zo is het des te duidelijker dat het om meningen gaat en je ze
niet moet verwarren met gedachten. Hij, de schrijver, wil namelijk zo graag de lezer
eindelijk eens zijn mening door de strot drukken. Ook is er haast geen roman
denkbaar zonder letterlijke verwijzing naar deze of gene historische feiten. Wat doen
die daar? Zijn die echt nodig om het personage geloofwaardiger te dramatiseren?
Dat is vaak helemaal niet zo duidelijk. Ze zijn er omdat de schrijver - misschien
zonder dat die het in de gaten heeft - net als de journalist midden in de wereld wil
staan.
Dus als ik hier op de spits wil drijven dat, zeg maar New Journalism (over dat
begrip kunnen we heel moeilijk doen, maar dat is simpelweg: journalistiek en literatuur
ineen), een heroïsche poging is tot het samenbrengen wat eigenlijk niet samen valt
te brengen, vergeet ik maar even dat er in de werkelijkheid altijd al druppelsgewijs
sprake is geweest van het een in het ander. Ik stel het dus zwart-wit. Omdat dit me
wel goed uitkomt voor dit betoog. Als dit een betoog is. Eigenlijk is het geen betoog.
Het is een aftasting in de vorm van een HP reportage. Zeg maar.

Uitzonderingen
Terug bij de HP. Honderd procent New Journalism vond je in dat blad bijna nooit
terug. Dat waren de uitgesproken gestileerde uitzonderingen. Toen Jan
Kuitenbrouwer op 9 juli 1988 in het midden hield of hij zijn idool Tom Wolfe ook
werkelijk gesproken had, met als resultaat een knap geschreven stuk inleving in
Wolfe en diens werk, wat er dan uitzag als een pastiche op een interview, en
uiteindelijk dus eerder vorm dan inhoud was. Of toen Henri de By, in de HP van 4
augustus 1990, natuurlijk niet echt aan huis kwam bij zijn schietgrage held Hunter
S. Thompson. Of toch wel, want je wist niet wat je van zo'n stuk moest denken, of
het werkelijkheid was of fictie, en dat was dan ook waarschijnlijk de bedoeling van
Henri de By. Uitzonderingen. De meeste journalisten van de HP in de jaren tachtig
zullen nooit iets van doen gehad hebben met New Journalism. Misschien hadden
ze er niet eens van gehoord. Wel wilden ze journalistiek bedrijven zoals een schrijver
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dat waarschijnlijk zou doen. Een soort schilderen met woorden. Een oefening in het
benoemen van een oogopslag.
De jaren tachtig waren - net als de jaren negentig overigens - een tijd waarin politieke
opinie een bijrol speelde. Politiek was een vak dat in Den Haag werd uitgeoefend
en zolang je daar niets van hoorde, zat het waarschijnlijk wel goed. Niet vreemd
dus, dat de meeste van die typische HP reportages niet de politiek als onderwerp
hadden. Het laatste nummer van de HP verscheen op 8 september 1990.
Redacteuren en oud-redacteuren haalden voor dat nummer herinneringen op. Bitter
was het afscheidsstukje van Jan Tromp. Hij was drie jaar parlementair verslaggever
voor de HP geweest en zat daar als een vreemde: ‘Ze hebben er bij de Haagse
Post nooit iets van begrepen, van wat ik vanuit Den Haag meebracht naar de
Keizersgracht. Ze snapten dat ze de stukjes een plaats moesten geven in het
prachtblad, als 't kon een beetje vooraan. Die opdracht voerden ze loyaal uit. Niet
omdat ze vonden dat de politieke journalistiek ergens over ging, maar omdat het
nu eenmaal behoorde. Het was een gewoonte dat je zeker als opinieblad begon
met de politiek; bij de concurrent deden ze tenslotte niet anders. Maar in geen ander
journalistiek gezelschap dan de cercle van de Haagse Post was de onthechtheid
zo gaaf ontwikkeld.’
Zo'n bericht. Dat zegt veel.
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Amerikaanse taferelen
Alex Boogers

Alex Boogers
Foto Judith Dekker

Amerikaanse taferelen
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‘Hé, levert dat nou nog iets op, dat schrijven?’
We staan aan de rand van de straat, vlak voor de ingang van de sportschool.
We. De jongens van de sportschool en ik. De harde kern. De ringvechters. De
posse.
De sportschool ligt in het industriegebied van Vlaardingen, vlak langs het spoor.
Ik train hier twee keer per week. Thaiboksen. Het is niet uniek. Voordat Hemingway
zichzelf ombracht met een van zijn favoriete jachtgeweren schoot hij op groot wild,
deed hij aan boksen, en hield hij van stierenvechten. De grote schrijver Irving deed
aan worstelen. En Bukowski zoop, neukte hoeren, en hield van paardenrennen en
bokswedstrijden. Irving voer ik hier op als een kaal bewijsstuk. Ik heb nooit een boek
van hem gelezen. Zelfs niet dat ene boek waar ze niet veel later een film van hebben
gemaakt met een nog jonge Robin Williams in de hoofdrol, en waarin de rol van de
moeder wordt vertolkt door Glenn Close. Wat een krankzinnig wijf is dat. En nog
lelijk ook. In Fatal attraction neukt Michael Douglas haar helemaal suf, de geile
bastaard. Glenn Close. Ik moet er niet aan denken.
Hoe dan ook, het is waar: schrijvers kunnen krachtpatsers zijn, mannen van actie,
boksers, gokkers, verslaafden, alcoholisten, jagers, brokkenpiloten, bergbeklimmers,
legerofficieren, ze kunnen zelfs lid zijn van een rockband genaamd The Dizzies en
naast het schrijven van romans verantwoordelijk zijn voor nog uit te brengen
juweeltjes van rocksongs met titels als: ‘A horny little popsong’ of ‘Don't bite the
booty’.
Het is allemaal mogelijk.
Dus ik doe aan thaiboksen.
Dus.
‘Wat het oplevert?’
‘Ja, levert dat nou nog knaken op?’
De vraag komt van Kobus. 27 jaar. Blond haar. Bleek gezicht. Gespierd. Tatoeages
op borst, buik en benen. Voornamelijk tribals, Japanse vrouwen en draken. Kobus
is niet zijn echte naam. De leden van de harde kern geven elkaar bijnamen. Meerdere
soms. Een Palestijnse jongen wordt stenengooier genoemd of terrorist, een neger
met dreads noemen ze Whoopi. Van de meeste jongens weet ik niet eens hoe ze
werkelijk heten. Later, als het contact beter is en we elkaar regelmatig zien, vraag
ik niet meer naar hun echte naam.
Ze noemen me M.L. Lee (het pseudoniem dat ik gebruikte met mijn debuut Het
boek Estee en dat de jongens meteen overnamen, al spreken ze het treiterig uit en
noemen ze me mister Lee), soms Cousteau, naar de bioloog en documentairemaker
Jacques Cousteau, en de laatste dagen noemt een aantal jongens mij Ali B., naar
de rapper/ komiek/ acteur Ali G.. Ik heb geen idee waar ik mijn bijnamen aan te
danken heb. Ik vraag er niet naar.
Ik kijk naar Kobus en moet ineens aan Vanilla Ice denken, de mislukte blanke
rapper. Dat gezicht. Verdomd. Kobus lijkt op Vanilla Ice. Ik geef hem een nieuwe
bijnaam. Kobus ís Vanilla Ice. Kobus héét Vanilla Ice.
‘Weinig,’ zeg ik.
‘Waarom doe je het dan?’
‘Heeft iemand wel 'ns tegen je gezegd dat je op Vanilla Ice lijkt?’
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‘Ik lijk niet op Vanilla Ice.’
‘Jawel, je lijkt er sprekend op.’
De groep die voor de deur van de sportschool staat lacht. Ongegeneerd. Luid.
Overdreven.
Caveman, Kukie, Dikhuid, Bonzo, ze lachen allemaal, ze wijzen naar Kobus. Ze
zien de overeenkomsten. We slaan high fives. Kobus heeft flink de ziekte in.
‘Krijg de kanker, jullie!’
Kobus stapt op.

De volgende in sommige gevallen onsamenhangende gebeurtenissen hebben
werkelijk plaatsgevonden. Zo werkelijk als een schrijver van fictie iets kan meemaken
en het vervolgens helder, objectief en beknopt (hierin heb ik reeds gefaald) probeert
te beschrijven. Plaatsen en namen van de betrokken personen zijn veranderd. De
gebeurtenissen zoals ze zijn beschreven wekken wellicht de indruk dat ze zich in
een korte periode hebben afgespeeld. In werkelijkheid beslaan de gebeurtenissen
een periode van enkele maanden.
‘Alex, kom maar.’
Ramon Dabois roept me de ring in. Ramon Dabois. Nederlands kampioen
thaiboksen in de gewichtsklasse tot 72,5 kg. Ik klim over de touwen. Ik weeg 78 kg.
Ik zie er niet onaardig uit. Misschien iets te bleek. Ik vrees Dabois niet. Ik heb twintig
jaar vechtervaring. Ik beweeg soepel. Goed, ik train te weinig. Ik ben lui geworden.
Stram. Dabois ziet eruit als een jonge god. Hij kijkt gretig. Hongerig. De bel gaat
voor drie lange minuten hel op aarde.
Ik vrees Dabois.
Na een aanvankelijk goede start (ik plaats een paar goede linkse directes, ik dans,
ik draai, ik huppel, ik deel trappen uit) neemt Dabois het over. Hij lijkt weinig onder
de indruk van mijn acties. Hij grijpt me bij mijn hoofd en drukt me in de touwen. We
clinchen. Ik kan niet clinchen. Ik ben een danser, geen clincher. Dabois doet een
stap achteruit, grijpt me bij mijn nek en priemt een knie in mijn ribben. Ik schreeuw
het uit en val op de grond. Vlekken voor mijn ogen. Moeten het altijd weer vlekken
zijn? De pijn is verschrikkelijk. Ik lig opgekruld en hap naar lucht. Zo moet het
aanvoelen als iemand een zwaaiende bijl in je lichaam plant.
Dabois stapt over mij heen. Oneerbiedig.
‘Sorry, Ali,’ zegt hij luchtig. Zijn excuus klinkt niet gemeend. Hij wílde me op de
grond hebben. Het lichaam kan wat slaag hebben is de filosofie van Dabois. Daar
moet je niet te moeilijk over doen.
Na de training trakteert hij me op een drankje. We staan voor de deur van de
sportschool. Het is een warme avond. Een lauw briesje. Barbecueweer. Dabois
praat over het wereldkampioenschap thaiboksen. Ik drink een AA'tje, en heb nog
steeds moeite met ademen. Ik adem kort en snel. Veel te snel. Ik ben bang dat ik
flauwval. Een politieauto rijdt langs. Dabois stopt met praten en kijkt de auto na. De
politie surveilleert opmerkelijk veel in deze buurt.
‘Kankerhonden,’ zegt Dabois als ze uit het zicht verdwenen zijn. ‘Ik haat ze.’
‘Ik moet even gaan zitten,’ zeg ik.
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Een bezoek aan de dokter de volgende dag wijst uit dat ik een gekneusde rib heb.
Ik heb moeite met ademen, langdurig praten, rechtop staan, en slapen is een bitch.
Sporten is uitgesloten.
‘Ze hebben je flink te pakken gehad,’ zegt de dokter. Hij glimlacht, voelt nog eens
aan mijn rib, en glimlacht weer. ‘Je had hem beter kunnen breken.’
‘Bedankt,’ zeg ik. Ik kleed me weer aan.
De dokter schrijft een pijnstiller voor.
‘Hoe staat het eigenlijk met je boek, Alex?’ vraagt hij. ‘Verkoopt het nog een
beetje?’
Twee maanden vóór de gekneusde rib belt Janus Dabois, de vader van Ramon
Dabois, mij op. Janus staat achter de bar in de sportschool. We kennen elkaar.
‘Jij kan schrijven,’ zegt hij. Zijn stem klinkt onrustig.
‘Wie niet?’ zeg ik.
‘Ik heb je nodig.’
‘Waarvoor?’
‘Ik wil een aanklacht indienen tegen de politie.’
‘Een aanklacht?’
‘En niet zo'n klein beetje ook.’
‘Goed, ik kom wel even.’
Er was een inval geweest bij huize Dabois. 's Nachts. Altijd 's nachts. De bel ging.
Janus en zijn vrouw Nel sliepen. Ramon en zijn broer Viktor waren uit. Het was een
vrijdagnacht. Janus werd gewekt door de aanhoudende zoemtoon.
Hij liep de trap af, slaapdronken, scheldend en vloekend, omdat hij dacht dat een
van zijn zoons zijn sleutels was vergeten. Het zou de zoveelste keer zijn. Toen hij
de deur opende werd hij opzij geduwd. Zes leden van het politiearrestatieteam
stormden naar binnen, gewapend met getrokken pistolen, Mechelse herders,
zaklantaarns.
Een van de mannen greep Janus bij zijn strot.
‘Waar is Ramon Dabois? Waar is die hoerenzoon van je?’ Het felle licht van de
zaklantaarn scheen in zijn ogen. Janus wist het niet en maakte wilde gebaren. Hij
gorgelde woorden. Weet. Niet.
De man trok hem aan zijn T-shirt de huiskamer in en trapte hem naar de bank.
De andere mannen doorzochten het huis. Ze vonden niks. De honden blaften, de
bundels licht van de zaklantaarns schenen door het huis als discolichten.
‘Wij voeden dat tuig van je wel op,’ zei de man die als enige tegen Janus had
gesproken. Hij wenkte naar zijn collega's.
Het arrestatieteam verliet het huis van de Dabois'.
‘Dat is er gebeurd,’ zegt Janus Dabois hoofdschuddend, ‘Amerikaanse taferelen.’
Hij trekt zijn T-shirt uit en toont mij de schoenprint op zijn borst. Ik schat maatje
44. Ik zit aan de eethoektafel met een notitieblok. Ik noteer de feiten en knik toe.
Janus ziet er slecht uit. Vermoeid.
‘Stel je voor,’ zegt hij, ‘dat mijn zoons thuis waren. Het bloedbad dat er zou zijn
ontstaan.’
Ik beloof de aanklacht op te stellen, beleefd doch dwingend van toon, en vol met
juridische termen. Ik kan dit. Ik ben een ex-student Nederlands recht. Een ex-student
filosofie.
Zo'n drie maanden voor de inval bij de Dabois' was Ramon vrijgelaten uit het huis
van bewaring in Scheveningen, waar hij een straf van drie maanden moest
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uitzitten voor openbare geweldpleging en zware mishandeling. Naast de drie
maanden bestaat zijn veroordeling uit twee jaar voorwaardelijk en een alternatieve
taakstraf van zoveel uur.
Het misdrijf had de landelijke kranten gehaald.
ZESTHAIBOKSERS MISHANDELEN KOPPEL.
KICKBOKSERS SLAAN KOPPEL ZIEKENHUIS IN.
GROEP KICKBOKSERS VEROORDEELD.
Dabois reed op de snelweg met Kobus, Caveman, Kukie, Dikhuid en Bonzo in
zijn BMW toen hij werd gesneden door een CHEVROLET busje. Ze achtervolgden
het busje totdat het bij een afrit plotseling stopte. Een man stapte uit en liep met
driftige stappen en gebalde vuisten naar de BMW.
Een vergissing.
De jongens stapten uit en sloegen de man neer. Een vrouw stapte uit het busje.
Ze was hysterisch. Dabois greep de vrouw bij haar polsen, bracht haar naar de
grond en drukte zijn knie tegen haar borst tot ze het bewustzijn verloor. De politie
arriveerde. De man van het busje stond op. Angstig. Hijgend. De jongens sloegen
hem weer neer. De agenten sloegen de jongens. De jongens sloegen de agenten
neer. De agenten moesten vluchten. Ze riepen versterking op. Mensen renden over
straten. Het verkeer werd stil gelegd. Paniek alom.
‘Zoiets gebeurt wel 'ns,’ zei Dabois toen ik hem vroeg wat er nu precies gebeurd
was, ‘dan kom je van die imbecielen tegen die denken dat ze godverdomme alles
kunnen maken, dat ze kunnen doen wat ze willen, en die kankersmerissen maken
het alleen nog maar erger.’
Sinds de veroordeling houdt de politie de gangen van Dabois nauwlettend in het
oog. Als de politie denkt dat er een aanleiding is en er een redelijk vermoeden
bestaat dat Dabois ergens iets mee te maken heeft stuurt ze het arrestatieteam
erop uit om hem op te pakken voor verhoor.
Twee dagen na mijn gesprek met Janus bel ik hem op om te zeggen dat ik de
aanklacht klaar heb.
Nel neemt op.
‘Nel, ik heb de aanklacht klaar, dus als Janus -’
‘Janus ligt in het ziekenhuis.’
‘Wat, hoe-’
‘Hij kreeg vannacht een drukkende pijn op zijn borst. We hebben de dokter gebeld.
“Z'n hart,” zei de dokter toen hij Janus had onderzocht. Ze hebben hem vannacht
nog geopereerd. Hij ligt nu op de I.C..’
Ik kan het niet geloven. Ik denk aan de schoenprint. Aan de vermoeidheid die ik
op zijn gezicht las toen ik naar zijn verhaal luisterde. Ik denk stress. De shock van
de inval. Een opeenstapeling van dingen, gebeurtenissen.
‘Jezus,’ zeg ik.
‘We houden je op de hoogte.’
Nel hangt op.
Een week later lees ik in een lokale krant dat de politie een inval heeft gedaan in
een woning omdat ze een van de bewoners, die reeds bekend staat als zeer
agressief en gevaarlijk, verdacht van betrokkenheid bij een vechtpartij. In de kelder
onder het huis stuitte de politie op zo'n tweehonderd wietplanten. De planten zijn in
beslag genomen en vernietigd. De eigenaar van de woning zal nog worden gehoord.
Ik lees het bericht voor aan B., mijn vriendin.
‘Kun je dat geloven,’ zeg ik. ‘Kun je dat godverdomme geloven!’
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Ze haalt haar schouders op.
Klopt dit bericht? Heeft Janus tegen me gelogen?
Ik ben naïef. Ik geloof wat mensen zeggen. Ik ben Peter Pan en denk alleen maar
vrolijke heerlijke gedachten.
Ik ben een godverdomde klootzak.
Ik loop naar mijn bureau en scheur de aanklacht in vieren.
Een week na de gekneusde rib spreek ik af met Erik Brus, redacteur van het literair
tijdschrift Passionate. Op mijn verzoek in een café niet al te ver van het centraal
station in Rotterdam. Door de kneuzing ben ik snel uitgeput. Ik heb nog steeds
moeite met ademen.
Het wordt De Consul.
We doen dit zo nu en dan. We spreken met elkaar af. We praten bij. Maar op een
voor ons allebei aanvaardbare manier. Niks incestueus. Erik Brus is de magere, zo
goed als kaalgeschoren, al wat oudere jonge redacteur van het tijdschrift met de
verkrampte tred, en ik ben een van de jonge schrijvers die zo nu en dan in het
tijdschrift publiceert. Dat is het. We praten over de nieuwe roman van Herman
Brusselmans, over het afbrokkelende geheugen van Reve, over Deelder en
Vaandrager, over rapmuziek, en over de eeuwige liefde en verre oorden.
Erik introduceert de inmiddels verouderde term ‘New Journalism’ voor een nog
steeds actuele manier van journalistiek bedrijven. De zogenaamde participerende
journalistiek waarin niet over maar vanuit het onderwerp wordt geschreven. En dan
bij voorkeur onderwerpen die op wat voor manier dan ook grenzen overschrijden
of er dicht tegenaan leunen. De grenzen van het betamelijke, van de wet, van het
fatsoen, van het menselijke kunnen.
Erik vraagt of ik er iets voor zou voelen om zo'n soort artikel te schrijven. Ik stem
in. Iets te gretig, misschien. Ik moet mijn grilligheid tonen. Een betere positie
bedingen. Vragen wat het schuift. Of er niet iets bij kan. Fuck it, ik doe het.
We bestellen nog een drankje. Ik kijk naar de filmposters die in De Consul op de
muur geplakt zitten. Het is ook altijd dezelfde shit: Scarface, A Clockwork Orange,
Apocalypse Now, The Godfather, Seven. Nergens een poster van Rocky of een
portret van Elvis.
Erik en ik verzinnen onderwerpen. We denken aan drugs, de dancescene, we
denken aan hoeren, ík denk aan hoeren, we denken aan illegale autoraces, Erik
denkt aan autoraces.
‘Ik vind je wel een type voor illegale autoraces,’ zegt Erik.
‘Autoraces?’
‘Als je zelf nog iets weet.’
‘Ik denk er nog even over na.’
Ik besluit dan al dat ik een tijdje met de jongens van de sportschool zal optrekken.
Daar liggen verhalen. Ik weet dan ook al dat ik Erik in het ongewisse zal laten, dat
ik hem niet op de hoogte hou van mijn voornemens en de vorderingen met het
artikel. Ik laat hem niks weten. Ik duik onder. Ik verdwijn.
‘We houden contact,’ zegt hij.
‘Doen we.’
Ik bezoek de sportschool elke dag. Ik praat met iedereen. Ik hoor dingen. Ik lach
mee. Ik kan de vaste kern tot mijn vriendengroep rekenen. Ik hoor erbij. Ik heb er
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altijd al bij gehoord. Janus werkt sinds kort weer twee avonden per week in de
sportschool. Hij is nog steeds niet de oude. Hij is verzwakt. Van de ene op de andere
dag een broze man met bevende handen. Over de aanklacht spreken we niet meer.
Op de sportschool wordt gehandeld. Voor computers en software moet je bij
Caveman zijn. Het gedrongen mannetje met het puisterige gelaat en de misselijke
grijns. Hij heeft een lijst van veroordelingen voor inbraak, roof, en roof met
geweldpleging achter zijn naam staan, en het interesseert hem allemaal geen flikker.
Dit is zijn business. Als hij wordt gepakt accepteert hij zijn straf als een bijkomend
nadeel. Occupational hazard. Een meisje dat aan Tae Bo doet vraagt na de les aan
Caveman hoe veel een computer bij hem kost. Een pc met een flatscreen
beeldscherm 17″, een draadloos toetsenbord en een draadloze muis, het hele pakket
mag ze voor 500 euro meenemen. Ze gaat op het aanbod in. Als ik vraag of ze weet
hoe hij eraan komt, zegt ze dat ze bij zulke dingen niet stilstaat. Caveman lacht.
‘Had je niet verwacht, hè, Cousteau.’
Fietsen, autospeakers en curiosa is de afdeling van Kobus. Hij is sinds zijn
twintigste werkloos, heeft een zoontje van vijf, en krijgt van de Sociale Dienst niet
meer dan honderd gulden in de maand. Hij heeft het nog steeds over guldens.
Naast de kleine persoonlijke zaakjes gaan Dabois, Kobus, Caveman en de rest
van de groep er ook gezamenlijk op uit. Ze roven bedrijfspanden leeg,
woonboulevards, illegale wietplantages. Ze hebben hun contacten. Ze zijn voorbereid.
Georganiseerd. Ze hebben walkietalkies. Wapens. Scanners.
In het weekend ontspannen ze zich. Ze drinken wat. Ze vechten wat. Als ik na de
training met Dabois mee ga naar zijn huis laat hij mij een foto zien waarop Kobus
acht op elkaar gestapelde plastic zakken gevuld met wiet weegt op een minuscuul
weegschaaltje. Mijn moeder heeft zo'n weegschaaltje.
‘Zie je het niet,’ zegt Dabois, ‘acht van die pleuriszakken op zo'n weegschaaltje.
Grappig toch?’
Het ís grappig.
‘Kan ik een keer mee op pad?’
‘Heb je een extraatje nodig?’ vraagt Dabois.
‘Kan ik mee of niet?’
Dabois lacht.
‘Misschien.’
Ik zit thuis op de bank met B.. We kijken tv. Ik zit nooit meer op de bank. Ik ben 's
avonds vaak weg. Ik kom 's nachts thuis. Ik sta vroeg op. Mensen in de buurt zien
het. Ik verdenk hen ervan dat ze denken dat ik een rare jongen ben. Een gevaarlijke
jongen met illegale bezigheden. Nee, dat denken ze niet. Waarom zouden ze? Ze
denken niks. Ze weten dat ik schrijf. Ze vinden me belachelijk.
B. zegt: ‘Wat is er toch met je?’ Ze streelt mijn hand.
‘Hoezo?’
‘Je praat niet meer.’
‘Ik weet het. Maar de seks is nog steeds goed, toch?’
‘Erg grappig.’
Ze trekt haar hand terug.
Het is zaterdagavond en ik ga met de jongens stappen. Ik zit bij Dabois thuis. Hij
zit op het internet en chat met een paar wijven. Dabois is een echte
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Casanova. Een major player. Hij houdt van jonge wijven. Het liefst tussen de zestien
en twintig jaar. In het buitenland is zijn favoriete tekst: ‘You wanna see some magic?
Yes? Well, come with me to my room. I'll fuck you and then you disappear.’
Tot zijn vriendinnen rekent Dabois naast een paar gewone meisjes, die hij kent
uit het nachtleven, ook een stripteasedanseres en een hoer.
‘Kicken toch, een hoer,’ zegt Dabois. ‘Het idee dat ik haar gratis kan neuken en
de rest moet betalen vind ik geil.’
‘En die stripteasedanseres?’
‘Ze geeft me tips, ze ontmoet een hoop gasten met geld, en ik mag haar elke dag
van de week in haar reet neuken. Dat wijf is zo verschrikkelijk goor, dat wil je niet
weten. Ze likt de stront van mijn eikel.’
‘Stel me een keer aan haar voor,’ zeg ik.
We halen Kobus op.
In het huis van Kobus liggen overal messen. Dolken, knipmessen, werpmessen,
vlindermessen, slagersmessen, bajonetten, samoeraizwaarden. Er liggen messen
op de tafel, messen op de tv, messen ónder de tv, messen op zijn nachtkastje, er
steekt een mes in het met kurk betegelde plafond in de douche, er liggen messen
voor het raam, er hangen messen aan de hoorns van een schedel van een buffel,
of wat het ook is.
Dabois fluistert me toe dat de meeste spullen die in het huis van Kobus staan
gejat zijn.
‘Wat is dat allemaal?’ vraag ik. Ik knik naar al die steekwapens om me heen.
‘Ik heb iets met messen,’ zegt Kobus. ‘Ik weet niet wat het is.’
Dabois glimlacht.
Kobus kijkt me onbewogen aan.
We vertrekken.
‘Ik hoorde dat je bij Kobus thuis was geweest,’ zegt Bonzo. Zijn echte naam is
Bonzuras. Hij is een halve Tsjech en heeft een zooitje littekens van een gebroken
glas bier dat een van zijn voormalige vrienden in zijn gezicht drukte. Een onenigheidje
met grote gevolgen. Zijn voormalige vriend ziet er nog erger uit, had Bonzo mij
verzekerd.
Hij grijnst. We staan in de zoveelste kroeg. Het is druk. Broeierig. Mijn rood/oranje
BOSS stippelblouse kleeft aan mijn lichaam. Ik zie er hip uit. Meisjes liggen aan
mijn voeten.
‘Ja, bij Kobus,’ zeg ik.
Ik denk aan al die messen.
‘Wat een gek, hè,’ zegt Bonzo zonder zich verder te verklaren.
Onze aandacht wordt getrokken door een kleine opschudding in de kroeg. Mensen
vluchten naar buiten.
‘Wat is dat allemaal?’ vraag ik.
‘Kom op.’
Bonzo reageert onmiddellijk. De vanzelfsprekendheid waarmee hij op het tumult
afloopt verbaast me. Ik volg Bonzo. We duwen mensen opzij. We gaan naar buiten.
Daar zien we op het pleintje aan de Westhavenkade hoe Dabois een of andere
gozer een klap in het gezicht geeft. Kobus, Caveman, Kukie, ze zijn er ineens
allemaal. Waar komen ze vandaan? Waar waren ze? Ze beginnen de arme sukkel
te slaan en te schoppen. Bonzo tikt me aan en loopt naar de ongelukkige. Hij deelt
een zwaaislag uit. Een groepje jongens schiet de sukkel
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die inmiddels op de grond ligt te hulp. Misschien zijn vrienden, die te laat zijn, of die
twijfelden. Je kan niet twijfelen. Je mag nooit te laat zijn. Je moet handelen. Actie
ondernemen. Mensen staan om ons heen. Ze schelden. Zeggen dat we moeten
stoppen. Sommige wijven huilen. Waarom huilen ze? Waarom houden ze
godverdomme hun muil niet dicht? Ik word aan mijn blouse vastgepakt. Mijn BOSS
blouse. Ik sta stijf van de adrenaline. Welke idioot durft mij, MIJ, vast te pakken aan
mijn blouse? Ik draai me om en geef een of andere overmoedige klootzak met een
pens die half over zijn broekriem hangt een klap in zijn gezicht. Ik sla hem op zijn
jukbeen. Dat gebied geeft mooie zwellingen. Natuurlijk ben ik te licht. Mijn klap is
een streling. Een aai over zijn gezicht. Chubby lijkt er in elk geval weinig van onder
de indruk. Dikhuid en Bonzo trappen de fatso. Ik probeer om me heen te kijken, te
observeren. Ik moet dit onthouden. Of niet?
Dabois tikt me aan.
‘We gaan,’ zegt hij. Hij schreeuwt naar Bonzo, Caveman en Kobus. De broer van
Dabois, Viktor, is er ook. Zomaar ineens.
‘Ramon, politie,’ zegt hij.
We verdwijnen in de stegen van Vlaardingen. Tien minuten later zitten we alweer
in de BMW van Dabois, die hij meestal buiten de stad parkeert.
‘De smeris herkent mijn auto,’ zegt hij. ‘Je moet eens weten hoe vaak ze me voor
niks aanhouden. Gewoon om te treiteren. Kankerhonden!’
‘Zo, dat was een lekker potje knokken,’ lacht Kukie.
‘Wat was er nou precies gebeurd?’ vraag ik.
Niemand zegt iets.
‘Weet niemand wat er is gebeurd?’
‘Maak je niet druk,’ zegt Kobus.
‘Ja, Cousteau, niet te veel nadenken,’ zegt Bonzo.
In Vrij Nederland nummer 27 lees ik een artikel over Eminem geschreven door
Marijn van der Jagt. Het is een prachtstuk. Van der Jagt schrijft: ‘Zijn act speelt
perfect in op de spanningsvolle relatie tussen verbaal en fysiek geweld die niet
alleen Amerika in zijn greep houdt. Eminem is het product van de ontketende mens
(...).’
Dat is wat we zijn, zé, wat zé zijn: ontketend. Compleet losgeslagen. Jongeren
die leven zoals het uitkomt. Carpe Diem in optima forma. Tegelijk zijn ze nauwgezet,
doelbewust en nemen ze hun zaakjes serieus. Mannen met een missie.
Het is een week na de vechtpartij. Kobus brengt me naar huis. We hebben getraind
op de sportschool. Ik heb nog steeds last van mijn rib. Kobus rijdt in een zo goed
als nieuwe ALFA ROMEO. Aan de manier waarop hij rijdt kan ik zien dat hij er zuinig
op is.
‘Honderd gulden per week en dan zo'n auto,’ zeg ik.
Kobus knikt.
‘Heb jij geen auto?’
‘Niet meer.’
‘Een man zonder wielen,’ zegt Kobus hoofdschuddend.
We rijden mijn straat in.
Ze gaan voorlopig niet meer op pad, vertelt Kobus. De politie heeft Caveman
gisterenavond opgepakt. Hij zat in zijn NISSAN PATROL en kreeg ruzie met een
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jongen die wilde oversteken. Iets met obscene gebaren. Caveman is hem gevolgd
en reed op de kade op hem in. De jongen kwam klem te zitten tussen de NISSAN
en de gevel van een hoekpand. Gevolg: schade aan de NISSAN, schade aan de
gevel, de jongen ligt in het ziekenhuis met meerdere botbreuken, en Caveman zit
weer in de cel.
‘Dat is mooi kut,’ zeg ik.
Kobus knikt en stopt voor de middelste portiek. Hier woon ik.
‘Ik zweer het je,’ zegt hij, ‘als iemand mij lastigvalt dan schiet ik hem meteen door
zijn flikker - hier!’
Kobus haalt een pistool onder zijn stoel vandaan. Godverdomme, een echt pistool.
‘Is hij geladen?’
‘Wat denk je?’
Kobus geeft mij het wapen. Wat een zwaar ding. Wat een zwart koud monster.
Nu de loop tegen je kop, je vinger aan de trekker, een keer overhalen, en wie denkt
er nog aan de tristesse van vandaag, de ellende van morgen? Niks dan ledigheid
en naakte engelen. Harpmuziek overal waar je gaat. Wat een droom. Wat een hoop.
Dit wapen is mijn blik in de afgrond. Geschrokken geef ik het terug.
‘Bang?’
‘Nee.’
Ik lieg.
Kobus legt het wapen terug op zijn plek.
‘Waarom stop je niet met al die shit?’ vraag ik.
‘Stoppen? Ben je gek?’
Kobus klinkt opgefokt. Het speeksel ligt op zijn lippen.
‘Ze vragen er toch zelf om,’ zegt hij. ‘Ik moet rondkomen van honderd gulden per
week. HONDERD GULDEN! Dat lukt toch niemand. Als je verwacht dat mensen
zoiets pikken, dan ben je heel erg dom of heel erg blind. En wie heeft er ooit om die
kuteuro gevraagd? Ik niet. Laat ze de kanker krijgen met die euro. Zoals ik het zie:
je hebt de illegale en de legale maffia. De legale maffia is de regering, zeg maar,
en wat ik doe, wat wij doen, dat valt onder de illegale maffia. Stoppen, vergeet het
maar! Trouwens, waar kan ik dat boek van je kopen?’
Van de illegale maffia naar mijn boek. De logica van Kobus zou filosofen doen
duizelen.
Ik geef het voor de hand liggende antwoord en open het portier. De lucht is nog
steeds blauw. Zomer in Nederland, wie verwacht zoiets nog?
‘Ik koop dat boek,’ zegt Kobus. Het klinkt als een bedreiging. We schudden handen.
Ik pak mijn tas van de achterbank en stap uit.
‘Je weet het, hè,’ zegt Kobus, ‘als er iets is, wat dan ook, bel me.’
‘Bedankt, maar ik regel mijn eigen zaakjes.’
Kobus glimlacht. Vaders glimlachen zo naar hun kinderen.
Ik gooi het portier dicht en de ALFA spuit weg. Als ik naar boven loop voel ik
steken in mijn borst. Weer mijn rib. De training was te veel. Iets te vroeg. Ik moet
rusten. Herstellen. De dokter had me gewaarschuwd. Fuck de dokter. Wat weten
medici nu nog? Ik ben sterk. Een dodelijk specimen. Ik kan niet stuk. Als ik eenmaal
binnen ben, mijn tas op de grond laat vallen en met wankele stappen de huiskamer
binnenloop zie ik dat B. halfzittend, halfliggend op de bank kijkt naar een aflevering
van Buffy the vampire slayer. Wat een weldaad. Wat een zoete eenvoud.
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Ze kijkt om.
‘Hé,’ zegt ze. Haar blik verandert als ze naar me kijkt. Van ontspannen naar
zorgelijk. Ze staat op. Iemand port voortdurend met een breinaald in mijn ribben. Ik
kan niets zeggen, ik moet zitten. Ik hyperventileer. Rustig blijven. In en uit. In en uit.
Ik ben bezweet en astmatisch. Als mensen me tegenkwamen zouden ze zeggen:
‘Drugs, altijd weer die verdomde drugs.’
Mijn vriendin vangt me op.
Eindelijk zit ik.
Ze kijkt me aan, nog even geschrokken.
Ze zegt: ‘Ga je me nu nog iets vertellen of niet? Wat is er toch allemaal gebeurd?’
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nawoord
Door de gestelde beperking aan de lengte van het artikel staat in het eigenlijke
verslag niet vermeld hoe vaak Alex Boogers bij Ramon Dabois op bezoek ging. Hij
ging vaak op bezoek, héél vaak. Na de training reed hij met Dabois mee naar zijn
huis, waar ze praatten over thaiboksen, over de doortraptheid van jonge vrouwen,
over de geilheid van jonge vrouwen, over de verschillende soorten kutjes van jonge
vrouwen, waarbij dient opgemerkt te worden dat de schrijver zijn vriendin B. trouw
is op een spiritueel, metafysisch niveau, en dat hij haar altijd trouw zal blijven, ook
al zijn er anderen die zijn trouw in twijfel trekken, maar wat, WAT, weten zij? Boogers
ontdekte tijdens die bezoeken dat Dabois aan faalangsten lijdt, dat hij een neurotische
control freak is, en een pathologische leugenaar. Niets van wat Dabois zegt is
volledig waar of onwaar. Goed, over kleine dingetjes wordt niet gelogen. Arbitraire
dingetjes. Keuzes, smaken, oordelen.
Dabois nam Boogers na zoveel bezoeken mee naar zijn kelder.
‘Ik moet je wat laten zien.’
‘Wat?’
‘Kom op, niet zo schijterig.’
De kelder bevond zich onder het huis. De kelder was een tropentuin. Een oase.
Een terrarium. Er brandden lampen. Het was er warm en vochtig. Kikkers kwaakten.
De bladeren van de varens ritselden. Boogers zag hagedissen, leguanen. Insecten
vlogen rond. Huppelden rond. Krekels. Vliegen. Muggen.
‘Wat is dit?’
‘Hier kom ik tot rust. Hier stoort niemand me.’
‘Wat is dat met die beesten?’
‘Gevangen.’
Dabois vertelde over zijn hobby. De hagedissen had hij uit Frankrijk, Spanje, Italië.
De leguanen had hij zowaar gekocht. De kikkers had hij gevangen. Hier, daar.
‘Hoeveel beesten heb je hier zitten?’
‘Ik weet het niet meer, veel. Zitten ook giftige tussen, trouwens.’
Dan die andere keer dat Boogers bij Dabois op bezoek was en hij zijn wapens
liet zien, een pistool, een boksbeugel, en messen. Dabois heeft bijzondere messen,
dolken uit het derde rijk. Hij toonde ze met trots.
‘Die pikkies van de Hitler Jugend liepen hiermee.’
Dabois trok het mes uit de schede. Het lemmet was aangetast, verweerd. Er stond
iets op het lemmet in een soort Keltisch lettertype. Een tekst. Een motto. De letters
waren half vergaan. blut und ehre, las Boogers.
‘Hoe kom je eraan?’
‘Van m'n pa.’
‘Janus gaf je deze messen?’
‘We hebben vroeger in Duitsland gewoond. Daar kon je ze gewoon op de markt
kopen.’
Dabois borg de dolken en de rest van de wapens op.
‘Waanzinnig toch?’
Naast de vele bezoeken, de gesprekken, de anekdotes, is evenmin in het artikel
opgenomen dat Alex Boogers feitelijk nooit aan een roof of een inbraak heeft
deelgenomen. Hij heeft het herhaaldelijk aan Dabois gevraagd, niet gesmeekt, zoiets
valt op, en bovendien kweekt het weinig respect. Maar de
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subtiele verzoeken en de bereidheid van Boogers om daadwerkelijk mee te gaan
op pad stuitten op veel weerstand bij de jongens, met name Caveman, die geen
enkele operatie in gevaar wilde brengen en zijn tijd beter kon besteden dan een of
andere idioot op zijn rug te dragen. En hij had gelijk. Wat weet Boogers van het
plegen van een inbraak? Een echte inbraak? Hij kent de kneepjes van het ambacht
niet. Hij mist de ervaring, de routine.
‘Hij gaat niet mee,’ zei Caveman.
‘Er kan niets misgaan,’ zei Dabois. ‘Het is in en uit.’
‘Ik wil het niet hebben.’
‘Kobus?’
‘Caveman heeft gelijk,’ zei Kobus.
Het was beslist.
Boogers heeft in de maanden waarin hij regelmatig tijd doorbracht met Dabois
veel gezien, veel gehoord. Hij heeft aardig wat van de buit gezien. Zo waren daar
de twee crossmotoren, de drie jetski's, de computers, de laptops, de vier
mountainbikes, de vele, vele zakken wiet, en natuurlijk de curiosa. Betaalbare
kunstwerken, bronzen beelden, van die adelaars met gespreide vleugels, schilderijen,
voornamelijk Chinese kalligrafie en grappige tuinbeelden. Kabouters, engelen,
dolfijnen, Harry Potter op een bezem.
De inkomsten komen grotendeels uit de handel in wiet, of zoals Dabois zegt: ‘De
handel in planten.’ De rest is vermaak. De handel in planten is zwaar en risicovol
werk.
‘De politie pakt ons niet,’ zei Dabois, ‘omdat die gasten daar er geen kut van
begrijpen. Ze snappen niet dat we alles aanpakken. Alles! Van het kruimelwerk tot
het zware werk. Het maakt mij allemaal geen tering uit.’
Er gaan verhalen rond. Dabois speelt een gevaarlijk spel, niet zozeer met de
politie en justitie - wat de fuck weten zij nou? -, maar met andere zwaardere
criminelen. Niet de major league, de crème de la crème, het topje van de ijsberg.
Dat niet, nóg niet. Maar het is ernstig genoeg. En niet omdat Dabois zo nu en dan
een wietplantage leegrooft, zoiets valt, mits het niet te vaak voorkomt, zelfs nog te
vergeven. Nee, Dabois neukt de verkeerde vrouwen. Van die getrouwde vrouwen
met gouden kettingen om hun nek en te veel mascara, vrouwen die de naam van
hun al dan niet islamitische man op hun onderrug hebben getatoeëerd, maar zich
niettemin laten neuken door Dabois, omdat hij spannend is. Gevaarlijke vrouwen.
Trophy wives. En de mannen weten het. Ze wachten af. Ze verspreiden rumoer.
Een dezer dagen...
Misschien is er niks van waar. Het is bluf. Dat kan. Dabois zegt dat het bluf is.
Dus gaat hij er mee door. Hij is verslaafd.
‘Weet je hoe het is: zo'n naam van een vent op de reet van een wijf zien terwijl
je haar van achteren pakt, goed pakt, dat geeft een waanzinnig gevoel. Dat kan je
gewoon niet beschrijven.’
In de maanden dat Boogers met Dabois en de jongens optrok was hij te gast bij
radio KINK FM. Hij had een uitnodiging gehad om op zondagochtend over zijn laatste
boek te komen praten, afgewisseld met muziek die hij zelf mocht meenemen.
Boogers werkte overdag aan zijn nieuwe roman, 's avonds bezocht hij de
sportschool, vaak ging hij met Dabois op stap. Twee dagen voor de radio-uitzending
ging hij voor de tweede keer de ring in met Dabois. Zijn rib was nog niet genezen.
Hij was bang. Onzeker. Hij had het niet moeten doen. Dabois gaf hem een combinatie
van slagen, gevolgd door een zwaaitrap tegen zijn hoofd.
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Boogers ging neer. Donker stroperig bloed druppelde uit zijn neus. Hij proefde bloed
achterin zijn keel. Hij had pijn aan zijn bovengebit en was duizelig. Waar was hij,
eigenlijk?
Leon Verdonschot van KINK FM had zich goed voorbereid. Hij had het boek gelezen,
de recensies, de interviews. Hij toonde zich geïnteresseerd en stelde de juiste
vragen. Boogers liep in een mist. Hij had hoofdpijn. Hij had nog steeds moeite met
eten. De woorden kwamen niet. Ze raakten verdwaald. Boogers was niet nerveus.
Met nervositeit had het niks te maken. Hij wist wat hij wilde zeggen, maar het lukte
hem niet om een fatsoenlijke zin te formuleren. Vaak zei hij: ‘Meer kan ik er niet
over zeggen.’ Hij stamelde. Hij wist het zeker: hersenbeschadiging. Het kon niet
anders. Zo begint het.
Verdonschot vroeg iets over de keuze van zijn muziek. Veel Elvis. Wat had hij
met Elvis?
Boogers had Hootie & The Blowfish meegenomen, Nirvana, U2, Oasis, INXS,
Queen, The Guano Apes, en Elvis.
Elvis was sentiment, harde vinylplaten die je bekrast met je potlood dat een
pick-upnaald moet voorstellen. Elvis was het begin. De moeder van Boogers had
het hem verteld: Elvis zong hem in slaap. Altijd Elvis. Alleen Elvis.
‘Waar zouden we zijn zonder Elvis,’ zei Boogers. Of misschien wilde hij dit zeggen,
en zei hij dat hij het niet wist. Dat hij het weer niet wist.
In het artikel zijn enkele gesprekken niet opgenomen. De gesprekken pasten niet
meer in het stuk, maar het zijn mooie gesprekken, ontroerende gesprekken,
onzingesprekken. De gesprekken zijn voorgoed verloren. Zoals dat gesprek tussen
de stripteasedanseres en de Engelsman.
Het was in de herfst van het jaar 2001, een geile Engelsman was op doorreis
naar L.A. met als eindbestemming Zuid-Amerika. Hij was verliefd geworden op de
stripteasedanseres nadat hij haar had zien dansen in Club Vix.
‘I'll make you happy,’ zei de Engelsman na afloop van het optreden. ‘I got money.’
‘Allright, you got me, baby,’ zei de stripteasedanseres, ‘money is my second
name.’
‘What's your first name?’
‘Call me Honey.’
‘Honey Money?’
De stripteasedanseres glimlachte en knikte.
Ze wond de Engelsman om haar vinger. Ze had hem na haar optreden gepijpt in
haar kleedkamer en met zijn zaad gegorgeld. De Engelsman knarste met zijn tanden.
Engelsen hebben rare gewoonten.
De Engelsman hield van haar, zei hij. Hij had nog nooit een vrouw zoals zij
ontmoet.
‘Come with me,’ zei de Engelsman. ‘You'll never have to work another day in your
life.’
‘I love what i do,’ zei de stripteasedanseres, ‘I love to fuck with the minds of men.’
‘Oh, you evil woman.’
De Engelsman begreep haar. Hij respecteerde haar. Nu hij erover nadacht was
het zo gek nog niet dat ze in Nederland bleef wonen. Zou ze er bezwaar tegen
hebben als hij bij haar thuis zo nu en dan enkele waardevolle dingetjes achterliet.
‘For just a while,’ verzekerde hij haar.
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‘What kind of valuable items?’
‘If you must know.’
‘I must.’
‘Allright, forget the valuable items, I'm talking cash, money, pounds, and a lot of
it. I don't trust the bank. Never did. Can I leave it with you?’
‘So, that's it, no stuff, just money?’
‘Just money, hot legs.’
Ze glimlachte en gaf hem een tongzoen.
‘I have no problem with that,’ hijgde ze.
Na een paar weken belde de stripteasedanseres met Dabois.
‘Ik heb iets voor je,’ zei ze, ‘een Engelsman met geld. Hij dumpt hier zo nu en dan
een tas vol met geld die hij later weer komt ophalen.’
‘Hoe komt die vent eraan?’
‘Geen idee, drugs, denk ik.’
‘Veel geld?’
‘Ik geloof het wel.’
‘Goed, ik verzin een plan.’
Dabois zou samen met Kobus haar deur intrappen, het geld meenemen, de
stripteasedanseres knevelen, Kobus zou haar een bloedneus slaan, en dan zouden
ze haar achterlaten. Na tien minuten zou Dabois vanuit een telefooncel naar het
alarmnummer bellen. Hij zou de onbekende buurtbewoner spelen die iets vreemds
heeft gezien, maar die koste wat kost anoniem wil blijven. De politie moest maar
'ns gaan kijken. En laat ze godverdomme een beetje opschieten! De politie zou
komen en de stripteasedanseres zou worden bevrijd. De Engelsman, in eerste
instantie compleet over de rooie, zou niet aan haar verhaal twijfelen, hij zou zichzelf
de schuld geven. Al dat geld. Hij moest beter weten. Hij zou het nooit meer bij haar
achterlaten. En de stripteasedanseres zou zeggen: I don't know. I think you 're a
little bit too dangerous for me. Maybe we shouldn't see each other anymore.’
Het zou kunnen werken. Boogers heeft er nooit meer iets over gehoord. Toen hij
vroeg hoe het met die Engelsman zat zei hij: ‘Het is voorbij. De stripteasedanseres
heeft met Kobus geneukt.’
‘Ze gaat toch wel vaker vreemd?’
‘Niet met Kobus,’ zei Dabois.
‘Maakt dat iets uit?’
‘Kobus is een vriend.’
‘Ja?’
‘Ze had beter moeten weten, de vieze hoer.’
‘En Kobus dan?’
‘Kobus neukt alles waar hij zijn pik in kan steken. Weet hij veel.’
En dan was er nog de geschiedenis van Willie. Boogers had een verhaal gehoord
over Willie. Willem. Hij kende Willem een beetje. Hij had enkele jaren geleden met
hem getraind bij een andere sportschool. Ze kwamen elkaar tegen in dezelfde
discotheken, dezelfde kroegen, dezelfde straten in de stad. De laatste keer dat
Boogers met Willem trainde zei hij niet veel.
‘Ik stop ermee,’ zei Willem.
‘Hoe bedoel je, hier, met trainen?’
‘Nu, ik stop nu.’
Willem trok zijn bokshandschoenen uit en liep naar de kleed kamer.
‘Wat is er met Willem?’ vroeg Boogers aan de leraar.
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‘Willem zit de laatste weken niet zo lekker in zijn vel.’
Boogers had Willem nooit meer gezien. Het was een wilde jongen. Misschien was
hij verhuisd, plotseling, was hij weg gelopen en woonde hij samen met een meisje
in Amsterdam, of in Utrecht. Een grote stad.
Dabois kende Willem, al noemde hij hem Willie. Naar Willie Wortel. Dabois stond
in de keuken met Kobus en Boogers. Er pruttelde iets op het gasfornuis.
‘Willem bedoel je?’
‘Willem, Willie, weet ik hoe hij heet.’
‘Is hij dood?’
Dabois knikte. Hij roerde met een lepel in een steelpannetje.
‘Al heel lang.’
‘Willem, dikke Willem?’ vroeg Boogers nogmaals. ‘Blond haar, bleek gezicht,
brildragend, peervormig lijf.’
‘Dat is hem.’
‘Jezus.’
‘Zelfmoord,’ zei Dabois droog. ‘Lang geleden al. Twee, drie jaar geleden, geloof
ik. Hij was helemaal doorgedraaid. Problemen met z'n ouders of zoiets. De politie
dacht eerst aan moord, zo erg zag hij eruit. Hij had een kokertje XTC-pillen geslikt,
z'n polsen doorgesneden en daarna had hij zichzelf opgehangen. Schijnt een bizar
gezicht te zijn geweest.’
‘Dat meen je niet?’
‘Serieus.’
Boogers dacht dat het wel eens die dag kon zijn geweest dat hij samen met Willem
trainde en hij plotseling stopte, de dag dat hij Willem met driftige stappen naar de
kleedkamer zag lopen, driftig maar ook vermoeid, uitgeput, wanhopig. Misschien
had hij hem kunnen redden, had hij iets moeten zeggen. ‘Willem, wat is er? Praat,
zeg iets. Misschien kan ik je helpen. Praten met iemand die je niet zo goed kent
helpt, soms.’
‘Zelfmoord,’ zei Boogers half in zichzelf, ongelovig, verbijsterd.
‘Een beetje bamisoep?’ vroeg Dabois.
Boogers zat met Kobus aan de bar in de sportschool. Het was avond. Hij zei dat
hij de jongens een tijdje niet meer zou zien. Hij zou het druk krijgen, met zijn werk
en zo, hij had dingen te doen, bezigheden.
‘Nog steeds dat schrijven?’ vroeg Kobus.
‘Ja.’
‘Boeken?’
‘Ja.’
‘Is dat moeilijk?’
‘Soms.’
‘Wat vind je het moeilijkste?’
‘Dat ik m'n geduld moet bewaren.’
‘Dus dat je moet wachten of zoiets?’
‘Zoiets.’
‘Daar zou ik gek van worden. Ik heb geen geduld, ik word alleen maar boos.’
‘Ja, ik ook.’
Kobus gaf Boogers een klopje op zijn rug en lachte. Ze keken heel even door het
raam, schuin achter de bar naar buiten. Het schemerde. Het was afgelopen met de
zonnige dagen. De straten glommen van de regen.
‘Je eerste boek schreef je toch onder een nepnaam?’
‘M.L. Lee.’
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‘M.L. Lee?’
‘Dat is hem.’
‘Waar staat M.L. voor?’
Hoe vaak hadden ze Boogers dit gevraagd? Vrienden, kennissen, journalisten.
Hoe vaak zouden ze het hem nog vragen? Het was een naam. Gewoon een naam.
Een stomme achterlijke naam. Dus fonetisch klinkt het als Emily. Stom toeval. Of
niet. Helemaal geen toeval. Een geniale ingeving. Wat had Boogers gezegd?
Verzonnen. Wat had hij verzonnen? De ‘M’ staat voor de eerste letter van zijn
moeders voornaam en de ‘L’ staat voor de eerste letter van zijn vaders voornaam.
Zijn moeder heet Maria de heilige maagd, of nee, Magdalena, dat klopt beter met
het verhaal. Zijn moeder heet Maria Magdalena, en zijn vader heet Lulletje
Rozewater. Een eenvoudige verklaring, maar volledig waar. Heus. Zonder dollen.
Waarom zou hij over zoiets persoonlijks liegen? Maria Magdalena en Lulletje
Rozewater kregen baby Boogers geheel onverwacht, bovendien waren ze veel te
jong en niet getrouwd. Lulletje Rozewater vertrok. Boogers heeft hem nooit meer
gezien. Zie je de tragedie? De grootste geschiedenissen beginnen met de geboorte
van een bastaard. Het is geschreven, het is bewezen, grootsheid ligt dus in het
verschiet. Op een veel luchtiger toon had Boogers wel eens tegen een journalist
gezegd: ‘M.L.? Mooie Literatuur, wat anders?’ En hij wist: dit wordt een quote. Quotes
zijn belangrijk. Met een goeie quote trek je de lezer, en welke schrijver wil geen
lezers? Welke schrijver speelt met zijn publiek, solt met zijn publiek? Je moet het
publiek een hand reiken, omarmen, zonder het publiek is de schrijver een
schreeuwende in de woestijn, een krijsende baby in het land van sussende
volwassenen. M.L. staat voor Mooie Literatuur. Kom het maar bekijken, lieve mensen.
Boogers keek naar Kobus en stapte van z'n kruk af.
‘Misdaad Loont,’ zei hij, en toen gaf hij Kobus een schouderklopje, deed de kraag
van zijn leren jas omhoog en liep met opgetrokken schouders de regen in.
A.B. Vlaardingen, september 2002
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* Okeedan *

Sandra de Haan
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* Dichter m/v *
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Henk Houthoff
Dagmenu
Maak je niet al te druk om dat gedicht
denk bijvoorbeeld
de avond viel als een natte dweil
maar schrijf
de schemering aarzelde nog even
en vermeng dit alles met een boeketje onzin
zoals ‘een brand van bloemen
zover de schepping reikt’
of lieg desnoods het geografische geluk
‘de symphonie van rinkelende enkelbanden’
van een nooitgeziene bruid
kortom, smeed hun wederzijdse tegendeel
dus natgeregende perrons, de vertrouwde geur
van verkookte koffie, het eeuwige vaarwel met alle komende verschrikkingen
die zich openbaren in de verveelde geeuw
van je nieuwste geliefde
en mocht je dit niet gegeven zijn
- zo erg zal het niet worden dan kan je zelfs aan het lepelrek
een beeld ontlenen
de verveelde karakters die de pollepel of vork
toebehoren en die je dagelijks
in mensenkleding weer ontmoet
en stralend boven alles het lachende fileermes
dat onze gevoelens in flinterdunne leugens
zal ontleden
gespeelde ernst, daar gaat het om
maar opgelet! het moet wel op de cadans
van een hopeloos, ridicuul leven.
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Michelle Verheij
Potje voetbal

POTJE VOETBAL
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Voetbal is niet zo'n simpel spelletje. Ja, het spelletje is simpel, maar het gaat niet
alleen om die bal en dat doel. Er zijn ongeschreven regels die belangrijker zijn dan
de buitenspelregel. Voetbal is politiek, het is een taal die je moet leren spreken. In
een paar maanden heb je door waar je je tegenstandster moet raken om haar voor
een paar tellen, of voor de rest van de wedstrijd uit te schakelen. Maar het duurt
wel wat meer seizoenen voor je weet wat je precies met de scheidsrechter moet
doen om te winnen. De hele gang van zaken in het wereldje om het veld heen begrijp
je pas na jaren. Dat gaat stukje bij beetje.
Het was weer zo'n hele vroege zaterdagochtend, we verzamelden ons in de
kantine. Sommigen dronken cola of fristi, ik bewaarde m'n geld altijd voor na de
wedstrijd. Dan had je pas honger. En 's middags na de wedstrijd kon je in elke
voetbalkantine van een beetje voetbalclub wel patat en bitterballen krijgen. Trainer
John (Sjon) zat aan een kopje koffie, in gesprek met de barjuffrouw. Hij wilde nog
even niet bij ons horen. Een paar van ons stonden al in sportkleren (inclusief
scheenbeschermers) klaar, maar dat deed ik nooit: dan moest je in tenue over straat.
Trainingspakken waren nooit mijn favoriete kledingstukken geweest.
Vandaag was de tegenstander VV Maassluis. Het zou een belangrijke wedstrijd
worden: wij stonden tweede en zij eerste. Eén puntje meer scoren dan zij en we
zouden bovenaan in de competitie staan. En kampioen worden was dit jaar
belangrijker dan ooit, zei John, omdat we een sponsor nodig hadden. Sponsors zijn
een verhaal apart. Voor jongenselftallen was het de gewoonste zaak van de wereld
een sponsor te hebben die tenues, trainingspakken, sporttassen en drankjes na de
wedstrijd regelde. Jongens hadden hun tenues (mét rugnummer) dus altijd gratis,
al moesten zij dan wel met teksten als ‘Café de Pijper’ op hun buik lopen. Maar welk
gezond bedrijf wilde in godsnaam een meisjeselftal sponsoren? Als we nu eens
kampioen waren, zat het er misschien in, zei John altijd. En dan schold hij ons weer
verrot. Als we van Maassluis maar zouden winnen, dan waren we al een heel eind
richting rugnummers.
In de auto op weg naar Maassluis zongen we met de radio mee. Met een half
elftal waren we in de auto gepropt: één voorin, vier achterin. Dat kon wel, vond
iedereen, en wij ook; er waren nu eenmaal te weinig auto's, bovendien waren wij
de jongste vijf, en dus de ‘kleintjes’, die toch zeker wel met vier achterin gingen. Ik
zat naast Kelly, en omdat zij zo iemand was die al thuis haar tenue aantrok, bonkte
er telkens op het ritme van ‘Sex on the beach’ een aantal noppen in mijn
linkerscheen. Maar dat mocht de pret niet drukken. Ik zong ook hard mee, en we
moesten heel hard lachen toen Sanne ineens ‘Seks op de fiets’ zong. Wij hadden
allemaal nog geen ervaring met seks, niet op het strand en al helemaal niet op de
fiets, maar het was een leuke grap. Kelly's moeder zat achter het stuur en deed
alsof ze ons niet hoorde. Ze schrok wel toen ik ineens halverwege riep: ‘Ik moet
kotsen!’, maar ze begreep al gauw dat dit ook een flauwe grap was, hoewel ik al
best wel eens echt over m'n nek was gegaan in zo'n propvolle auto met noppen in
je scheenbeen.
In Maassluis bleek hetzelfde probleem als altijd weer op te spelen: zij droegen
ook zwart-witte shirts, en John had geen reserveshirts meegenomen. We kregen
een stapel blauwe shirts van Maassluis, allemaal maat Large, zodat ik mijn shirt in
mijn broek moest stoppen en hij er aan de onderkant weer uitkwam. Mijn mouwen
stroopte ik op, en iedereen lachte me uit omdat ik zo klein was. In de kleedkamer
werd de wedstrijd alvast goed doorgenomen. We hadden
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al vaak tegen Maassluis gespeeld, omdat zij praktisch buren waren. Laatst op een
toernooi hadden we nog met 3-0 van ze gewonnen, dus het zou nu ook weer een
eitje zijn. Marloes en Chantal kenden sommige tegenstanders persoonlijk, omdat
ze bij elkaar op school zaten, of zelfs bij elkaar in de klas. Zo wist je precies wie er
een blessure had, wie er net hersteld was van een blessure, wie er ongesteld was,
en wie de buitenspelregel maar niet begreep. Altijd handige informatie. John kwam
binnen om de opstelling te bespreken. Een paar gegevens stonden elke week vast:
Marloes in de spits, Erin laatste vrouw, Chantal was keeper, en Kelly midmid. De
rest was een logisch ruilspelletje dat elke week opnieuw werd gespeeld. Ik mocht
rechtsmidden, een mooie doorspeelpositie. John hamerde nog eens op het belang
van scoren en aanvallen vóór alles. Wij zouden het spelletje bepalen. Ook geen
pingpong dit keer, de hele wedstrijd op hun helft. Nog één extra opmerking: niet
ruziën en vechten op het veld, dat doe je maar na de wedstrijd. In Maassluis vochten
we altijd. Eén keer op het veld. Dat had Erin een rode kaart bezorgd (en een
gescheurde nagel, zei ze kwaad), en zonder laatste vrouw was onze verdediging
waardeloos. Het werd in het laatste kwartier 4-0 voor Maassluis. Wij beloofden
allemaal onze handjes thuis te houden. ‘Goed,’ zei John, ‘warmlopen,’ en wij
begonnen aan de rondjes om het veld.
Het spel begint altijd hetzelfde: iedereen staat op het veld, op de plek die zo'n
beetje overeen komt met jouw positie. De aanvoerders van de twee teams staan
met de scheids in het midden. De scheids gooit een muntje op. Wij winnen altijd
met tossen, ik weet niet hoe dat zit, maar goed. Wij hebben dan aftrap. De aftrap
is ook altijd hetzelfde: Marloes tikt de bal naar Kelly, een stukje naar achteren. Zij
tikt 'm dan altijd naar mijn kant, een stuk naar voren zodat ik soms nog hard moet
lopen om de bal te kunnen opvangen en meenemen tegelijk. Vervolgens speel ik
'm terug naar Marloes, die wel een stukje naar voren gaat, maar niet te ver, want
dan staat er ineens te veel verdediging. Na die drie trappen was het spelletje echt
begonnen, dan stond je niet meer in de startpositie maar in de echte speelpositie.
Soms scoorde Marloes al binnen een minuut, dan lachten we de tegenstander uit.
Dit keer ging het lastiger. Een potig manwijf was laatste vrouw. Iedereen wist wie
het was: Ruby, ze zat bij Marloes in de klas, en ze stond er om bekend dat ze
niemand door liet. Zij was precies het type waar iedereen aan denkt bij damesvoetbal.
Kort haar, jongensachtig, en ook na de wedstrijd in trainingspak. Schelden en spugen
als een vent. Volgens Marloes en Chantal was ze ‘heus wel aardig’ en ‘heus niet
meteen een pot, hoor’, maar voor ons was ze toch alleen maar een laatste vrouw
die in de weg stond, dus het boeide niet of ze aardig of pot was.
De eerste helft bepaalt wat voor soort spel het is. Een spel waarbij je de longen
uit je lijf moet lopen, een spel waarbij je de tegenstander omver kan blazen, een
spel dat je nooit kan winnen, een spel waarbij je moeite moet doen te blijven staan,
een agressief spel, een mak spelletje. Soms heb je na de eerste helft al verloren,
soms heb je dan al gewonnen.
Na de eerste helft konden we nog niet zeggen dat we gewonnen hadden. En we
twijfelden eigenlijk nog of we dit wel zouden winnen. Het was 1-1, en het was een
rotspelletje. Wij waren net iets beter dan zij, daar waren we van overtuigd, maar het
kostte ons erg veel moeite dat te bewijzen. John gaf een spelanalyse en tactische
strategieën voor de tweede helft, maar niemand luisterde. Alles doorspelen naar
Marloes, en dan scoren, of zoiets. Wij dronken onze thee, en wat water nog, we
hijgden uit, en dan moesten we weer het veld op.
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Het was gaan regenen. Het veld was al klote, maar nu was er helemaal geen bal
meer op te spelen. Een mooie pass die je normaal zou aannemen en mee doorlopen
viel nu voor je voeten stil, terwijl je voeten door wilden lopen. Een sliding gaat wel
lekker op zo'n modderig veld, maar voor je het weet lig je tien meter verder.
Moeizaam trapten we ons de wedstrijd door. Ik speelde alle ballen door naar Marloes,
maar steeds stond dat potige wijf ertussen.
De waterzakdrager had net naar ons gegild dat we nog maar tien minuten hadden,
waaraan Harry toevoegde dat we het wel konden schudden als we nu niet scoorden.
Geen kampioen, geen feestje, geen sponsor. Kelly gaf me een lange pass in de
diepte. Ik moest nog hard lopen om hem te halen (Abe Lenstra had er niet voor
gelopen). Het potige manwijf kwam op me af. Ik hoorde de andere Maassluismeisjes
gillen: ‘Pak 'm, pak 'm!’ (Het is altijd ‘hem’ bij voetbal, ook als het om meisjes gaat.)
Maar ik pakte haar. Op het moment dat zij met volle kracht op me in wilde beuken,
haalde ik mijn rechtervoet voor de linker langs, een behendig sprongetje waarmee
ik vol op haar tenen belandde. Hoewel ik niet zo zwaar woog als zij, maakten mijn
ijzeren noppen de aanval tot een geslaagde. Ze wankelde, kermde van pijn en viel
bijna. Met links speelde ik de bal om haar heen. Voor ze me weer bij was, speelde
ik de bal door naar Marloes. Een kwestie van afmaken. Ik ben niet de beste
rechtsmidden, maar deze keer had ik een goede assist gegeven. Een intikkertje.
De sponsor was binnen. Maar Marloes treuzelde. Ze nam de bal aan met rechts,
en schoot niet in één keer door, maar liep eerst een stukje. Toen nam ze hem op
haar linkervoet, om daarmee uit te halen. Maar ze was rechtsbenig! Een soft balletje
werd het, de keeper hoefde alleen maar te bukken.
In de kleedkamer schold John iedereen uit, mij net zo goed als Marloes. Voetbal
is een teamsport, als je verliest, verlies je allemaal. John liep daarna naar de kantine,
om te flipperen. Hij ging altijd flipperen als we verloren hadden. Als je flippert, heb
je zelf het spel in de hand. Bij flipperen kun je ook niet echt verliezen. De douches
waren klote, maar dat zijn ze altijd op voetbalclubs. Als je de één warm zet wordt
de ander koud. Ik wilde Marloes nog vragen waarom ze die bal zo lomp had
aangenomen, maar ze was al weg. Ging zeker ook flipperen.
Omdat ik als laatste klaar was, moest ik de shirts opruimen die van VV Maassluis
waren. Ik nam de zak met blauwe, te grote shirts mee en liep naar het ballenhok.
Ik deed de deur met een zwaai open en gooide de zak naar binnen. ‘Hé joh, kan je
die niet een beetje netjes neerleggen!’ schreeuwde een oud mannetje van de club
door de gang. Ik stapte de deur in en graaide naar de zak, maar kon hem niet meer
vinden. Ik deed het licht aan.
Tegen de muur stond Marloes, voor haar zat Ruby het manwijf op haar knieën.
Ruby draaide haar hoofd om, en langs haar oren zag ik het bosje schaamhaar dat
Marloes altijd zorgvuldig binnen de bikinilijnen beperkt hield. Ik pakte de shirts op
en legde ze in een wasmand, alsof er niets aan de hand was. Ik wilde bijna sorry
zeggen. Maar ik bedacht me, zag het rugnummer op Ruby's voetbalshirt, en Marloes
die naar de grond keek en haar slipje beschaamd omhoog trok. Boos riep ik: ‘Vieze
befpotten!’, want ik wist niets beters te zeggen. Met een klap sloeg ik de deur dicht,
en ik rende naar de kantine. Daar bestelde ik een portie patat met bitterballen.
Erin heeft die dag Marloes in elkaar geslagen, het kostte haar drie nagels.
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Write now!

Write now! Utrecht
NB. Write Now! Rotterdam (regio Rotterdam) gaat in november van start.
Inzendingen voor 1 februari 2003 naar Passionate - o.v.v. Write Now! Rotterdam
Jou zoeken we! Jij bent zo iemand die de moeite neemt om dit te lezen. Mooi. Maar,
wat wij ons afvragen: kun je ook schrijven? Een verhaal? Gedicht? Rap? Filmscène?
Toneeltekst? En zou je het niet erg vinden om hier flink veel geld aan over te houden?
Ben je niet vies van een beetje eeuwige roem? Stuur dan je tekst op naar de
uitzonderlijk deskundige jury van Write Now! Utrecht, de schrijfwedstrijd van
Passionate, organisatie voor de nieuwe letteren, en Studium Generale van de
Hogeschool van Utrecht.

Schrijfwedstrijd:
Max. 2000 woorden, taal Nederlands
Regio Utrecht, van 15 t/m 24 jaar
Vermeld je naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres en geboortedatum
Hoofdprijs: €250 (boekenbonnen) en eeuwige roem. Vier ‘troostprijzen’ van €50
en kortstondige roem. Uit de winnaars van Write Now! nationaal wordt één winnaar
gekozen die mag optreden tijdens Passionate's festival GDMW 2003 (Geen Daden
Maar Woorden).
Inzendingen voor 15 november 2002
naar: Passionate - o.v.v. Write Now! Utrecht
Postbus 25264, 3001 HG Rotterdam
of per e-mail: writenow@passionate.nl
Meer info: Passionate, Mariska Verhulst 010 276 26 26 of utrecht@writenow.nl of
www.writenow.nl
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Workshop: In het kader van Write Now! Utrecht organiseert Studium Generale twee
workshops door dichter Ingmar Heytze en (toneel)schrijver David Mulder. Voor meer
informatie of aanmeldingen kun je contact opnemen met Vrouwkje Tuinman van
Stadium Generale. (vrouwkje@vrouwkje.com of 030 230 83 53)
Write Now! Utrecht wordt mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard
Cultuurfonds en het K.F. Heinfonds
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society pagina's
GDMW - Passionate's festival voor de nieuwe letteren, 27 en 28
september 2002 in de Rotterdamse Schouwburg, in het kader van
September in Rotterdam.
GDMW 2002

Spinvis

Klaas van der Eerden
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De Klopdokter, winnaar van de Battle of MC's

Rick de Leeuw

Stuurbaard Bakkebaard
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Thomas van Aalten

GDMW-productie Folter

FOTO'S
Fred Ernst
1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11
© Rotterdam Festivals
Bas Czerwinski
2, 12, 13, 14, 15
© Rotterdam Festivals
Jerry Pelgrim
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3, 7
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Khalid Boudou

GDMW-productie TIU
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GDMW-productie Ademen om niet te stikken, een filmportret van Herman Brusselmans

Tom Lanoye

Martin Bril

Relax
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Tonie Mudde (l.) en Miquel Veldkamp, winnaars van resp. Write Now! Den Haag en Write
Now! Rotterdam, worden op de bank geïnterviewd.

afterparty
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aforismen
Peter de Groot
Humor is een blinde geleidehond.
Het eeuwig leven is een gebed zonder einde.
Het bord voor je kop vol grappen schrijven is ultieme zelfspot.
Emotie is een literaire techniek.
Klokkenluiders weten vaak niet waar de klepel hangt.
De Weight Watchers hopen nooit echt op een magere opkomst.
De mensen werken zo hard, omdat ze denken dat Gods neus bloedt.
Het verschil tussen vriend en vijand is de duidelijkheid.
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Christina Vreeswijk
Burn, Michel, burn!

BURN, MICHEL, BURN!
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De laatste tijd heb ik een droom die steeds terugkeert. Michel Houellebecq staat
vastgebonden aan een staak op de Place de la Bastille. Er komt een menigte moslims
aan, officieel gesanctioneerd door Frankrijks hoogste rechtscollege. Ze hebben
hooivorken bij zich, en toortsen. Scheldend en spugend drommen ze rond Michel.
‘Allah is groot,’ roept de menigte, als de toorts in de brandstapel gaat. Rook stijgt
op, Michel begint te hoesten. Op het moment dat de vlammen zijn voeten zwart
kleuren, is hij al dood.
Telkens weer gaat een siddering van genot door mij heen bij het beeld van Michel
Houellebecq kronkelend op de brandstapel. Alleen jammer dat hij de helse pijn van
het vuur niet meer voelt, omdat de rook hem al verstikt heeft. Burn, Michel, burn!
Weer een vervelende hypeschrijver minder. De wereld is zojuist ietsjes mooier
geworden.
Even wat uitleg voor de gelukkigen onder ons die niet weten wie Michel
Houellebecq is. Michel is een soort kruising tussen Connie Palmen en Pim Fortuyn.
Hij schrijft romannetjes (zijn bekendste heet Elementaire deeltjes) met platte
personages en quasi-filosofische diepzinnigheden. Tegelijkertijd zijn ze politiek
uitermate incorrect, wat hem in zijn thuisland Frankrijk niet alleen enorme oplagen,
maar ook de haat van de linkse elite opleverde - iets waar hij in zekere zin wel weer
om te prijzen valt.
In augustus 2001 verscheen Michels roman Platform. Daarin zegt de vader van
een slachtoffer van een aanslag door moslimfundamentalisten dat hij zijn best doet
om de islam te haten. Fraaie timing. Michel maakte het er niet beter op door in een
interview met het tijdschrift Lire te verklaren dat hij de islam ‘de meest stupide’
godsdienst vond. Later, toen hij wegens aanzetten tot haat voor de rechter moest
verschijnen, verklaarde hij het allemaal niet zo bedoeld te hebben. De redactie van
Lire zou hem dronken gevoerd hebben. Beetje laf wel, dat terugkrabbelen.
Goed, laat ik eerlijk zijn, mijn ergernis is niet zozeer veroorzaakt door Michel zelf,
als wel door een stel Nederlandse literatoren die het op oneigenlijke gronden voor
hem opneemt. Oneigenlijke gronden? Ja, want wat er verdedigd wordt is niet een
universeel recht op vrije meningsuiting, maar een exclusief recht voor een beperkte
doelgroep. En ik vind nu eenmaal niet dat schrijvers en dichters een superieure
menssoort zijn.
Ik bedoel, het recht op vrije meningsuiting is hetzelfde voor iedereen, ongeacht
zijn literaire vaardigheden. Zou Mein Kampf verdediging verdienen als het stilistisch
beter in elkaar zat, als het gepresenteerd was als het visioen van een gefrustreerde
puber, of als de auteur geen mislukte korporaal was maar een dichter met drie
geflopte bundels? Als het, met andere woorden, gezien moest worden als een literair
werk in plaats van een politiek schotschrift?
Ja, maar Michel schijnt in werkelijkheid een zeer beminnelijk persoon te zijn. Het
zal mij worst wezen. Adolf was ook fantastisch met kinderen. Het gaat erom wat je
schrijft. Als je daar achter staat, moet je bereid zijn de consequenties ervan te dragen
en niet komen aanzetten met literaire smoesjes. Gelukkig schijnt Michel dat ook te
doen. Hij is in eerste instantie vrijgesproken, maar er schijnt een hoger beroep te
komen. Benieuwd of het inderdaad de staak wordt. Ik zou een taakstraf wel mooi
vinden. Vierhonderd uur gebedsmatjes uitkloppen in de moskeeën van Parijs of zo.
Want hoe je het ook wendt of keert, literair rookgordijn of niet, Michel heeft zich
natuurlijk beledigend uitgelaten over moslims. Daar mag hij best een tik op de neus
voor krijgen.
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Volgende punt: mag het omgekeerde ook? Wat als ik die eerste zin over een droom
weg zou laten, zodat je zou kunnen denken dat ik Houellebecq echt liever dood dan
levend zie? Wat als ik voor de gelegenheid het pseudoniem Rachid al Ibrahimi koos
en mezelf imam noemde? Wat als ik kans zou zien het te publiceren in de NRC in
plaats van Passionate?
Goed, laat ik eens een gedachtenexperiment doen. Stel dat een Nederlandse
imam inderdaad een stuk in de NRC zou schrijven waarin hij beweert dat het hem
groot genoegen zou doen als Michel Houellebecq niet langer onder ons was (let op
de literaire truc: geen fatwa, maar vrijblijvend filosoferen over wat er zou kunnen
gebeuren als er wel sprake was van een fatwa). Ik durf te wedden dat dezelfde
lieden die vinden dat Michel het recht heeft te schrijven hoe hij geniet van
doodgeschoten Palestijnse vrouwen, dat die lieden dan ineens moord en brand
schreeuwen. Omdat de auteur een imam is in plaats van een literator. En ze zijn
zelf nu eenmaal ook literator, dus vinden ze dat literatoren meer vrijheden verdienen
dan imams. Stelletje hypocriete kwezels.
O ja, en dan ook nog die suggestie dat het al een schandaal is dat Michel
überhaupt voor het gerecht moet verschijnen. Ook vaste prik als het om een schrijver
gaat. Alsof degene die zich beledigd voelt, toch zou moeten begrijpen dat het
literatuur is en dus boven de wet verheven. Terwijl iedereen natuurlijk het recht heeft
een ander voor de rechter te dagen als hij zich in zijn goede naam aangetast voelt.
Het zou natuurlijk zo kunnen zijn dat schrijvers er recht op hebben niet serieus
genomen te worden. Als een psychiatrisch patiënt iets fouts roept over moslims of
homo's, daag je hem tenslotte ook niet voor het gerecht. Je geeft hem hoogstens
een pilletje om wat te kalmeren. Maar het hinderlijke van schrijvers is nou juist dat
ze wel serieus genomen willen worden. Iedereen moet horen wat ze te zeggen
hebben. En als het dan een keer fout valt, zouden ze niet thuis hoeven te geven.
Schrijvers zijn geen superieure wezens. Sterker nog, onder hen bevindt zich een
relatief hoog gehalte pedante mannetjes en vrouwtjes. Dat daar af en toe hard tegen
opgetreden wordt, kan ik alleen maar toejuichen. Als schrijver daardoor een riskant
beroep wordt, des te beter, want alleen een rechtszaak, daar heb ik niks aan. Dat
stuwt de verkopen alleen maar op. Gestraft moet er worden, en zwaar ook, in de
naam van de rechtsgelijkheid, maar ook in de naam van de literatuur. Er wordt veel
te veel shit gepubliceerd. In de strijd daartegen is alles geoorloofd. Elke
sensatiebeluste eikel minder is winst.
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drie gedichten
Rob Passchier
Omstreeks 1992
de vloer bezaaien met
plastic colaflessen als
spaarpot voor magere tijden
op een bedje van peuken
stroopwafelzakjes verkadewikkels
regelmatig zoniet altijd
pissen in de wasbak
uit balorigheid
tijdwinst want tijd
is ten hemel varen
voorkomen dat de joint
zichzelf oprookt
de volgende niet meer
kan aansteken
planeetjes slikken
in een duister punkhol
de trieste verliezers
transformeren tot poelen
van kleur en levenslust
met een junk uit atlanta
snelheid snuiven achter
een muurtje als is het
een fietsenhok twintig jaar
terug hij het meisje dat
nooit bestond
ongevraagd
ongewild
zijn prince albert bezien
zijn vriendin willen neuken
eenzaamheid dragen als
gekmakende schouderkramp
bestrijden met benevelde
nachtelijke porno
symbolen van de tijd
onderhuids graveren in
diep zwart dat grijs wordt
pijn met pijn verdrijven
zij mij niet
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Ibuprofene
gestikt in zijn eigen
depressie zullen de
mensen dan zeggen en
als hij zijn neus snoot
kwam er een gedicht uit
middelmatig
maar toch
een gedicht

Filter voor vreemde voorwerpen
hardnekkige weigering
af te pompen
grenzend aan het kinderachtige
dus deed de deeltijdhuisman
een noodafvoer
plintplaat losdraaien (met gulden)
plintplaat omhoog tillen
noodafvoerslang 30 cm uittrekken
sluiting los
emmer schuin
restwater opvangen
slang afsluiten en terugdrukken
bevinden zich misschien
vreemde voorwerpen in het filter voor
vreemde voorwerpen?
filter voor vreemde voorwerpen
losdraaien en uitnemen
dweil op de grond
er kan nog hooguit 10 ml
restwater vrijkomen
de waarheid leek maal duizend
de vreemde voorwerpen:
schroefje (zwart)
stukje pen
plakkertje van iets
dubbeltje (1984)
zoogkompres
het zat hem vermoedelijk
in het laatste
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oude nummers
Oude nummers van Passionate kunt u bestellen bij Stichting Passionate, telefoon
010 276 26 26. Prijs per nummer €5,55 (incl. verzendkosten). Hieronder informatie
over de zeven meest recente nummers, informatie over oudere nummers op
bovenstaand telefoonnummer.
jaargang 09 | nummer 05 | september/oktober 2002

Fouad Laroui minispecial, met een verhaal en gedichten van Laroui; interview met
Laroui door Abdelkader Benali, en Toef Jaeger en Evelien Chayes over zijn proza
en poëzie. Verder interviews met Spinvis en Kamagurka & Herr Seele, poëzie van
Ruben van Gogh, Ronald Ohlsen, Vrouwkje Tuinman en Ingmar Heytze, verhalen
van Yorgos Dalman en Elise Broeks, strip van Mirjam Vissers.
jaargang 09 | nummer 04 | juli/augustus 2002

Verhalen van Alex Boogers. Walter van den Berg. Tommy Wieringa, Vrouwkje
Tuinman en Dennis Rijnvis. Gedichten van Martin Bril en Joris van Casteren. Erik
Brus over Eminem, interview over de vertelkunst van videogames, Bart FM Droog
over Ilja Pfeiffers plagiaat of spel.
jaargang 09 | nummer 03 | mei/juni 2002
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Interview met Maarten van Roozendaal, Samir el Gamal over de dichter en de
smartlap, poëzie van Arjan Witte en Patricia Smith, proza van Engelbert van Utrecht,
Chris Roos en Write Now! Rotterdam winnaar Miquel Veldkamp, columns van Raoul
Goudvis en Khalid Boudou, cartoons van Auke Herrema.
jaargang 09 | nummer 02 | maart/april 2002

C.B. Vaandragerspecial. Interviews met Hans Sleutelaar, Hans Verhagen en Hetty
Smink. Artikelen over leven en werk van Vaandrager door Martin Bril, Rob Schouten,
Erik Brus, Jan Oudenaarden, Dirk van Weelden, Rien Vroegindeweij en August
Hans den Boef. Poëzie van Menno Wigman, Mustafa Stitou, Herman Brood en
Ingmar Heytze. Ongepubliceerde gedichten van Vaandrager en veel uniek
fotomateriaal.
jaargang 09 | nummer 01 | januari/februari 2002

Robert Dorsman over Rob Schouten plus gedichten van Schouten, voorpublicatie
roman Alex Boogers, voorpublicatie romangedicht Pieter Boskma, Jack Nouws over
literatuur en soaps. Verder bijdragen van Said el Haji, Vrouwkje Tuinman, Marije
Zomerdijk, Rense Sinkgraven, Suzanne Brink, Christina Vreeswijk, Thomas Blondeau
en Kees Versteeg.
jaargang 08 | nummer 06 | november/december 2001

Voorpublicatie uit Vanuit de lucht - de eerste generatie dichters van de 21e eeuw;
plus interview met samensteller Daniël Dee. Verder Bart FM Droog over literatuur
in Groningen; Mathijs Deen over woord en beeld; strips van Barbara Stok. En
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bijdragen van Machteld van der Gaag, M.L. Lee, Ingmar Heytze, Michael Persson,
Arnoud van Adrichem, Floris Paalman en Koen-Machiel van de Wetering.
jaargang 08 | nummer 05 | september/oktober 2001

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.
[advertentie]
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verkooppunten
AMSTERDAM
Boekhandel Athenaeum, Spui 14-16
Boekhandel Perdu, Kloveniersburgwal 86
Boekhandel Godfried, Koninginneweg 137
Scheltema, Holkema Vermeulen, Koningsplein 20
ARNHEM
Hijman Boekhandel, Grote Oord 15
DELFT
De Boekelier, Wijnhaven 9
DEN BOSCH
Boekhandel Adr. Heinen, Kerkstraat 27
DEN HAAG
Buddenbrooks boekhandel, Noordeinde 111
DORDRECHT
Boekhandel Vos en van der Leer, Voorstraat 258-A
EINDHOVEN
Piere Wristers, Beemdstraat 2
GRONINGEN
Boekhandel Scholtens Wristers, Guldenstraat 20
HAARLEM
Boekhandel Athenaeum, Gedempte Oude Gracht 70
LEIDEN
Boekhandel Kooyker, Breestraat 93
MAASTRICHT
Boekhandel De Tribune, Kapoenstraat 8
MIDDELBURG
Boekhandel Fanoy, Markt 51
NIJMEGEN
Boekhandel Dekker en van de Vegt, Marikenstraat 29
Boekhandel Roelants, Van Broeckhuijsenstraat 34
ROTTERDAM
Oosterboekhandel J. Amesz, Voorschoterlaan 145-b
Donner Boeken, Lijnbaan 150
Voorheen Van Gennep, Oude Binnenweg 131-b
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, Diestsetraat 115
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Een voortreffelijk nummer (Martijn Meijer, NRC Handelsblad)
Prachtig (Hans Hoekstra, het Parool)
Een zeer geslaagd erenummer (T. van Deel, Trouw)
Vol mooie verhalen over Vaandragers leven en werk (Menno Schenke, Algemeen
Dagblad)
Een prachtig nummer (Arjan Peters, de Volkskrant)

gratis (!!) C.B. Vaandragerspecial bij een jaarabonnement op Passionate
Cornelis Bastiaan Vaandrager (1935-1992) is zonder twijfel een van de meest
spraakmakende naoorlogse Rotterdamse auteurs. Hij is een van de zeldzame ware
realisten in de Nederlandse literatuur; in zijn werk kiest hij consequent voor de
dagelijkse werkelijkheid.
Vaandrager maakte naam vanwege zijn betrokkenheid bij het literaire tijdschrift
Gard Sivik, dat zich afzette tegen de romantische dichtersgroep de Vijftigers en
pleitte voor een nuchtere, moderne stadspoëzie. Later schreef hij diverse
dichtbundels en De reus van Rotterdam en De hef - fragmentarische, harde romans
over het leven in Rotterdam, dat beschreven wordt als een moderne stad vol
dynamiek.
De Vaandragerspecial geeft een beeld van leven, werk en betekenis van
Vaandrager. Met interviews met Hans Sleutelaar en Hans Verhagen. Artikelen van
o.a. Martin Bril, Erik Brus, Rob Schouten en Dirk van Weelden. Poëzie van Herman
Brood, Menno Wigman, Ingmar Heytze en Mustafa Stitou, die zich door Vaandrager
hebben laten inspireren. Verder ongepubliceerde gedichten van Vaandrager en veel
uniek fotomateriaal.
Na invulling van de bon krijgt u de special en een acceptgiro toegezonden. Uw
abonnement gaat in met het eerstvolgende nummer van Passionate. Een jaargang
Passionate omvat zes nummers.
□ Ik wil een jaarabonnement. Ik betaal €20,- per acceptgiro en ontvang als
welkomsgeschenk de C.B. Vaandragerspecial.
□ Ik wil niet de C.B. Vaandragerspecial en betaal het eerste jaar €15,- per acceptgiro.
naam
__________
straat
__________
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postcode/ plaats
__________
handtekening
__________
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over de medewerkers
Alex Boogers (1970) publiceerde in 1999 de korte roman Het boek Estee onder
het pseudoniem M.L. Lee. Dit voorjaar verscheen het vervolg Het waanzinnige van
sneeuw (uitgeverij Podium), onder Boogers' eigen naam. ‘Origineel en ...
overtuigend’, schreef Het Parool erover. Momenteel werkt hij aan zijn derde roman.
Jerry Goossens (1965) is schrijver en journalist. Hij werkte onder meer op de
kunstredactie van Het Parool, en was enige tijd adjunct-hoofdredacteur van Nieuwe
Revu. Tegenwoordig is hij freelancer, en schrijft hij onder meer een dagelijkse column
voor vier regionale dagbladen. Goossens publiceerde twee romans (De lokroep van
de mossel en De Siamese eenling) en een aantal boeken over popmuziek.
Peter de Groot (1973) is hoofdredacteur van Krakatau - tijdschrift voor de
breedspraak. Gedichten van De Groot staan in Vanuit de lucht, een bloemlezing
met de eerste generatie dichters van de 21e eeuw, samengesteld door Daniël Dee.
Schrijver en criticus Hans Warren noemde De Groot een waarachtig poëtisch talent
met nuchtere verzen.
Sandra de Haan (1969) is in 1992 afgestudeerd aan de Willem de Kooning
academie. Ze werkt sindsdien in Rotterdam als freelance illustrator voor diverse
uitgevers, ontwerpers en magazines, Daarnaast is De Haan werkzaam bij WORM,
podium/winkel voor experimenteel beeld en geluid. In 2002 is ze een nieuwe weg
ingeslagen: strips maken.
Henk Houthoff (1941) was ooit poëzieredacteur van Passionate. Hij publiceerde
gedichten in o.a. Nieuw Wereldtijdschrift en De Tweede Ronde.
Joost Niemöller (1957) publiceerde dit jaar zijn meest recente roman Broers, over
de Amsterdamse kunstscene in de jaren tachtig. Momenteel is hij politiek redacteur
bij HP/De tijd.
Rob Passchier (1964), dichter op papier, podium en internet, publiceerde eerder
in o.a. LAVA, De Brakke Hond en Krakatau. In januari 2002 verscheen - in kleine
oplage - de bundel De slag bij Eindhoven, gedeeld met vier andere dichters, bij
uitgeverij Literair Landschap. Zijn werk is te bezichtigen op www.lettertjes.net/r.
John Schoorl (1961) is algemeen verslaggever van de Volkskrant. Het afgelopen
jaar hield hij zich bezig met de bouwfraude, waarover eind dit jaar een boek
verschijnt. Hij publiceerde in het onlangs verschenen literaire wielertijdschrift De
Muur en in voetbaltijdschrift Hard Gras. Voor het muziekmagazine Heaven maakt
hij een column over vinyl, getiteld De Naald Erin! Ook is hij opgenomen in een
onlangs door 521 uitgegeven bloemlezing rock 'n' roll-gedichten: Klinkende gedichten.
Christina Vreeswijk (1973) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde in Leiden.
Ze is hoofdredacteur van het uitgaansmagazine Het Leids Verzetje.
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