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In den beginne
Richard Dekker
Sorry I don't give a fuck. Dat vat het eigenlijk wel goed samen. Ook overdag, maar
vooral wanneer ik 's nachts na late redactievergaderingen of uitgelopen literaire
soirees naar huis wandel, word ik om de paar honderd meter aangesproken door
een bedelaar, hoe dieper in de nacht hoe schurftiger de verschijning. Twee euro
voor een slaapplaats in de Sleep-Inn, wat stelt het eigenlijk voor? Nog maar een
paar jaar geleden stak ik speciaal voor deze situaties een paar losse guldens in
mijn jaszak. Maar nu: Heb ik iets met jou? Waarom zou ik jou geld moeten geven?
Zijn wij familie van elkaar, ben je een vriend van me? Staan we hier in een winkel?
Fuck alsjeblieft een eind off. En terwijl ik verder loop, mijn handen in mijn zakken
tegen de kou, bedenk ik hoe die sloeber vannacht dankzij mij op straat zal slapen.
Het valt me op dat het me steeds minder doet. Tegen de tijd dat de volgende zwerver
op mijn pad zijn voorspelbare smeekbede afsteekt ben ik mijn schuldgevoel alweer
kwijt. Val me niet lastig met je zelf in elkaar geknutselde ellende.
Een paar maanden geleden zat ik op het Kaapverdische eiland São Nicolau. Het
stikte er van de vliegen. Als hier in Nederland een vlieg op je oor gaat zitten, sla je
hem weg. Maar met twintig vliegen op je huid ben je de kriebels gauw kwijt hoor.
Als je getuige bent van een misdrijf en je grijpt niet in terwijl je daar wel toe in
staat zou zijn, dan ben je volgens de wet medeplichtig. Zo zag ik dat vroeger wanneer
kranten en televisie berichtten van misstanden in Afrika of op de Balkan. Het maakte
het Westen automatisch deelgenoot. Het verplichtte ons partij te kiezen en daarop
actie te ondernemen. Van die naïviteit ben ik inmiddels wel genezen. Betrokkenheid
is zo rekbaar als je eigen geweten. De wereld blijft maar krimpen van de globalisering,
de hele aarde valt inmiddels binnen onze invloedssfeer, onze circle of influence,
om het eens in managementjargon te zeggen. Van iedere brandhaard op aarde
wordt nog diezelfde dag een item gemonteerd voor ons achtuurjournaal. Hoe lang
blijft een moordaanslag op vijf joden, christenen, Hindoes of een vergeldingsactie
op evenzoveel moslims nog wereldnieuws? Hoeveel couleur locale de journalist er
ook aan toevoegt, doden op een bruiloftsfeest, kinderhersens die in de haren van
de moeder verstrikt raken, het persoonlijke leed doet me niets meer. Alleen de
context van die religieuze conflicten interesseert me nog. Zeker nu voor mij vaststaat
dat alleen God de Vader Zelve er een einde aan kan maken door met veel bombarie,
bliksemschichten en hoorngeschal uit de hemel neder te dalen om beide partijen
van verblinde gelovigen te verzekeren dat Hij echt niet bestaat en nooit bestaan
heeft ook. Tot die tijd heb ik besloten te wennen aan de gedachte van een
wereldwijde intifadah. Zolang mijn familie en mijn vrienden veilig zijn vind ik het wel
best.
Wat is er met mij gebeurd? Hoort dit bij het ouder worden? Ik weet nog goed hoe
die voorlichter van het Wereld Natuur Fonds in onze laatste klas van de basisschool
vrijwilligers ronselde met een tranen-
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trekkend verhaal over zieke zeehondjes. Sommige meisjes begonnen gewoon te
snotteren, ik zweer het je. Ook ik nam een collectebusje mee naar huis om de wijk
af te gaan. Waarom eigenlijk? Als er ergens zeehondenvlees op het menu zou
staan, had ik het graag een keer besteld. En wat deed ik zes jaar later in vredesnaam
bij Amnesty International? Was ik toen echt begaan met het lot van anderen of wilde
ik alleen in het gevlei komen van vriendinnen? Ik kan er niet meer bij. Nu heb ik er
in ieder geval geen cent en geen minuut van mijn tijd voor over. Laat ik op 22 januari
maar op een partij stemmen die wel om de losers van deze wereld geeft. Dan kunnen
zij zich inspannen en kan ik verder mijn eigen gang gaan. Dat stelt me dan weer
voor een dilemma, want voor de sloebers binnen onze landsgrenzen moet ik bij de
linkse partijen zijn, maar voor interventie in internationale conflicten kan ik beter bij
de meer trigger-happy rechtervleugel terecht. Alsof het er iets toe doet.
Overal om me heen hoor ik een vergelijkbare medelijdenmoeheid. Behalve
wanneer ik mij in literaire kring begeef. Daar is men nog onverminderd met het lot
van de verdrukten begaan. Had ik nog maar wat van dat engagement van Tom
Lanoye en Karel Glastra van Loon. Wanneer ik hen in Humo of VN hoor ageren
tegen onrecht herinner ik mij nog goed hoe behaaglijk het was om het morele gelijk
aan mijn zijde te hebben. Nu lijkt mijn levensvisie te zijn teruggebracht tot dat ene
gebod: wees de ander niet tot last opdat hij jou ook niet lastig valt.
Waar komen mijn cynisme en egoïsme toch vandaan? Is het een modeverschijnsel,
vergelijkbaar met het doemdenken van begin jaren tachtig; ben ik maar een simpele
trendvolger? En wat vind je van die modegril terug in deze Passionate? Aan liefde
zal u zich niet warmen, die loopt hier stuk op de onmacht bij de hoofdfiguren.
Marketingtechnisch misschien niet zo snugger, maar het is weer niet anders. Hier
staat iedereen alleen. Bij Thijs Kramer, een voorpublicatie uit zijn in maart te
verschijnen romandebuut, is de hang naar intimiteit een administratieve handeling
geworden. In weer een ander verhaal, het prachtige ‘Vredesverslag’ van Engelbert
van Utrecht speelt de hoofdrolspeler liever de hoer dan zich te binden. Het is koud
in deze Passionate. De kaalst mogelijke beschrijving van een relatie komt van Marc
Robbemond in zijn gedicht ‘Hotel’: ‘We blijven vijf jaar samen.’ Zakelijk, willekeurig.
Koud is het ook in het kerstverhaal van Sanneke van Hassel, de enige passie is de
compassie waarmee het geschreven lijkt. Gelukkig klinkt er ook nog Raïmuziek,
met haar idealisme en engagement. Maar de mediterrane mistral die met het artikel
van Khalid Boudou binnenwaait, verandert bij Said el Haji's memoires van een
Raïvedette al snel in een koude woestijnnacht. Met winterwanten aan lezen deze
Passionate. Binnen wintert het genadeloos.
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Vredesverslag
Engelbert van Utrecht

Vredesverslag
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... When the angels from above
Come down and spread
Their wings like doves
When we walk
Hand in hand
Brothers, sisters
We'll make it to the promised land...

Joe Smooth's ‘The promised land’ dreunde sinds 1989 onophoudelijk in mijn hoofd.
Maar ook tijdens en na mijn verblijf in Engeland, waar ik bij de London School of
Economics voor 15.000 pond sterling de kroon op mijn rechtenstudie aanschafte,
bleef zijn belofte uit. Toen ik terugkwam koesterde ik nog maar één bescheiden
wens: hoer zijn. Hoer ja, niets meer en niets minder, en het liefst van mooie vrouwen
met geld, die dan dingen met zich lieten doen. Leuke dingen. Zo is het niet direct
gegaan. Eerst ben ik met die kroon, mijn achternaam en wat geluk, advocaat
geworden bij het pretentieuze kantoor Kromhout-Appelman aan het Weena. Bij
KromhoutAppelman deed ik een tijd lang het allergeilste werk dat er voor een
advocaat bestaat: haven en zeevaart. Dronken kapiteins, aanvaringen, averij en
ladingschade, stakingen, schepen aan de ketting, hongerige matrozen, noem maar
op. Het werk was leuk en nam mij zo ontzettend in beslag dat mijn oneerbare
verlangen verdwenen leek. Maar dat duurde niet lang.
Mr Lenting, het knoestige boegbeeld van de sectie haven en zeevaart en mijn
patroon binnen kantoor, werd een half jaar na mijn aantreden gewipt. Vroeger werd
het advocaten gegund om bij de maatschap in alle rust hun pensioen af te wachten,
sommigen mochten zelfs na hun vertrek op kantoor advocaatje blijven spelen. Maar
de zaken veranderen, de Verlichting heeft nu ook in Nederland de advocatuur bereikt.
Door Amerikanen opgejaagd hebben de Engelsen hun eiland verlaten en op het
continent voet aan wal gezet, om het met agressieve marketing wakker te schudden.
KromhoutAppelman reageerde direct, de zweep moest erover en mr Lenting had
al twee jaar zijn omzet niet gehaald, de schoft. Weg met die fee-eater, van hongerige
matrozen wordt niemand vet, moet KromhoutAppelman gedacht hebben. Vlak voor
zijn afscheid stond ik bij hem op de kamer. Hij leek woedend, maar het was verdriet.
‘In het zicht van de haven, jongen, in het zicht van de haven zetten ze me
overboord,’ brieste hij.
‘En wat gebeurt er eigenlijk met mij, meneer Lenting?’ vroeg ik voorzichtig.
‘Weet dat de natte de wortel van dit kantoor is, weet dat de geschiedenis terug
gaat tot de oprichting van de VOC. Wij hebben de aandelen uitgevonden, de
aandelen, vergeet dat niet!’
Ik knikte geduldig.
‘Maar om je vraag te beantwoorden: ik zou het bij god niet weten, Sebastiaan, en
dat spijt me voor je.’
Ik vond het jammer voor hem, ik mocht hem wel. Soms, op vrijdagmiddag, gingen
we een stukje varen. Voeling houden, noemde hij dat. Terwijl we langs pakhuizen
en oude havens voeren, vertelde hij vanonder zijn schipperspet over vroeger, over
maritiem Rotterdam, vooral over het nachtleven, de matrozen en de hoeren in
Katendrecht. Het is allemaal over. In die pakhuizen worden nu yups gestapeld
opgeslagen, en de havens mogen af en toe nog decor zijn voor een of andere
belachelijke operette of theaterproductie. De schepen komen al
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jaren niet meer in Katendrecht, te groot, te diep voor romantiek. Er zit nog één kroeg
tussen de dichtgetimmerde panden, de Zwarte Zee.
Jammer allemaal. Maar voor mij was het vertrek van Lenting ook een beetje
jammer, want ik werd ondergebracht in de algemene procespraktijk, waar uitzichtloze
en weinig prestigieuze zaken werden behandeld. Die praktijk stond bekend als de
kantoorkliko, en in die kliko zat niet alleen het afval van cliënten, maar ook dat van
kantoor. Vast en zeker is Lenting daar een stoel aangeboden, maar hij zal hem
geweigerd hebben. Dan maar een zeemansgraf. Echt iets voor die oude Lenting.
Op de algemene procespraktijk werkte ik voor mr Ondernaad en dat was andere
koek, maar daar wil en kan ik hier niet te diep op ingaan. Wat KromhoutAppelman
betreft, sta ik onder postcontractuele geheimhoudingsplicht en mag ik mij niet negatief
over kantoor uitlaten, ik moet voorzichtig zijn. Misschien later, ergens anders en
onder een andere naam, als de dingen weer veranderd zijn. Sommige mensen
zeggen dat er niets verandert, ze zeggen dat het einde van de geschiedenis nadert,
dat dit het is en dat het zo zal blijven. Maar dat is niet waar. Ga maar eens stil staan,
laat alles aan je voorbij trekken en kijk goed, dan zie je pas hoe alles voortwankelt.
Hoe dan ook, voorlopig zal ik me moeten beperken tot het strikt persoonlijke.
Misschien is dat al teveel, want in de advocatuur mengt het persoonlijke en het
professionele nogal snel, net als in de prostitutie. Maar het persoonlijke moet verteld
kunnen worden en als daar gelazer van komt - ik hoor Ondernaad zijn mes al wetten
- dan moet het maar.
De praktijk van Ondernaad was vreselijk, maar bood me een grote mate van
vrijheid, want Ondernaad was overdag weinig op kantoor. Aan het einde van de
middag kwam hij weer en bleef dan tot een uur of negen. Er werd gefluisterd dat hij
eigenlijk maar één cliënt had, die hem voor allerlei obscure zaakjes inschakelde. Ik
was niet meer dan zijn instrument, een Chinese bordjesdraaier die een aantal
schoteltjes in de lucht hield, wat zand in de machine strooide en ervoor zorgde dat
de dossiers niet echt open gingen. Dus schreef ik verzoek om uitstel na verzoek
om uitstel, herhaalde ik standpunten en rekte de boel zo lang mogelijk. Formele
verweren waren mijn specialiteit, de gedragsregels kende ik als mijn broekzak en
misbruik van procesrecht was mijn favoriete rechtsgebied.
Direct na mijn overplaatsing moest ik de pas voor de parkeergarage op het
Kruisplein inleveren. Dat was niet alleen een schande, maar ook heel erg onhandig,
want dat betekende dat mijn oranjerode Saab 96 uit 1970, negentien jaar ouder dan
Joe Smooth's belofte, de straat op moest. Maar de meest ingrijpende degradatie
voltrok zich in mijzelf. Na een tijdje ondergronds te hebben gewoekerd, bloeide in
de kliko namelijk mijn verlangen om hoer te worden op als nooit tevoren en
veroorzaakte ieder weekend een doodvermoeiende veldtocht in Rotterdam, langs
kroegen, clubs en vreemde bedden. Denk niet dat ik ‘mijn lul achterna liep’, zo was
het niet. Nee, het was meer dat mijn geslacht een soort handvat was geworden,
waaraan de rest van mijn lichaam door een onzichtbare vuist, woest de stad werd
doorgesleurd. Alles wat de haven aan roesmiddelen te bieden had, nam ik gulzig
tot me. Het jaartje Londen had niks geholpen. Als het waar is dat een man zichzelf
beoordeelt naar het evenwicht dat hij in stand weet te houden tussen de behoeften
van zijn lichaam en de eisen van zijn geest, dan was ik er slecht aan toe. Maar het
is vrede, je moet vergeven en vergeten, en dus oordeel ik niet.
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Ik woonde in de Weenatoren bij het Hofplein, achttien hoog. 's Ochtends klauterde
ik naar beneden en liep met hangende schouders over Lawyers' Lane en klom bij
KromhoutAppelman naar boven, de kliko in. 's Avonds deed ik hetzelfde in
omgekeerde richting, alleen nog krommer. Ik voelde me een betonaap, een hybride
van de junks en kantoorpikkies op het Weena. Overdag verlangde ik naar de slaap
zonder eind en als ik er heel slecht aan toe was, schreef ik gedichten. Het langst
werkte ik aan ‘Vrede op het Weena’, gebaseerd op ‘The promised land’. Op een
gegeven moment ben ik het kwijtgeraakt tussen de rotzooi op mijn bureau, tenminste,
dat dacht ik. Dromen en dichten op kantoor was uitkijken geblazen als Ondernaad
er was, want ik zat - zogenaamd wegens ruimtegebrek - bij hem op de kamer. En
Ondernaad had de vervelende gewoonte om stilletjes van zijn bureau op te staan
en mij op zijn gaatjesschoenen van achter te besluipen, om dan plotseling heel hard
iets te vragen of te zeggen met die zeikerige stem van hem.
Ik zat aan het raam, met mijn rug naar Ondernaad toe. Uren keek ik uit over het
Weena. Vanuit kantoor kon ik mijn appartement zien en vice versa. Thuis-komen
was verademing en straf ineen, want ik was weliswaar verlost van Ondernaad, maar
niet van mijzelf en mijn verlangen. Thuis werd ik onrustig. In mijn halfronde
huiskamer, waar het hok dat ik in Oost-Londen had bewoond met gemak vijf keer
in ging, stond bijna niets. Eigenlijk alleen het hoognodige en de verzameling
scheepsmodellen die Lenting mij bij zijn afscheid had geschonken, waaronder het
ontwerp van de watertaxi naar Hotel New York. Lenting had ook een telescoop op
zijn kamer ‘om de haven in de gaten te houden’. En natuurlijk de vrouw die iedere
dinsdagochtend naakt haar woonkamer stofzuigde. Die kijker mocht ik ook
meenemen na zijn afscheid. 's Avonds observeerde ik Ondernaad in zijn kantoor.
De man deed niets, liep van zijn bureau naar het raam, leunde met zijn hoofd tegen
de ruit, urenlang, en krabde aan zijn kruis. Hij keek erbij alsof hij moest poepen. Af
en toe rende hij naar de telefoon. Ik vroeg mij af of hij gelukkig zou zijn, of hij
überhaupt geluk najoeg.
De spits was ook fascinerend, als je iemand in de massa volgde, leek het alsof
diegene zijn eigen weg ging, maar keek je met het blote oog dan werd duidelijk dat
iedereen er hetzelfde uitzag en dezelfde kant op ging, het zebrapad over, de metro
in. Altijd als ik die stroom individuen bekeek, moest ik denken aan foto's van
vernietigingskampen, aan hopen aktetassen van Louis Vuitton, stropdassen van
Hermès, Philips dicteerapparaten, Nokia's, Van Bommel gaatjesschoenen, stapels
vierkante Guccibrillen met zwart montuur - ik kon er niets aan doen.
Om een uur of tien ging ik naar de Zwarte Zee. Maar daar gebeurde het niet en
ik had er nog steeds gezeten als ik niet heel ergens anders Regina was
tegengekomen. Haar kan ik niet vergeten, hoe hard ik het ook probeer, het lukt niet.
Zij is met mij, in mijn herinnering stil blijven staan.
Regina Sonneveld was de enige vrouw die bereid was mij echt als haar gigolo te
beschouwen. Maar dat was niet alles, het was mooier, want het was wederkerig. Ik
mocht haar namelijk met alle liefde afdoen als mijn prostituee. Regina Sonneveld.
Als ik zeg dat zij de meest begeerde vrouw van de Rotterdamse balie was, dan
overdrijf ik niet: vrijgezel, welgesteld, verleidelijk en bloed- en bloedmooi. Ze had
amandelvormige ogen, weelderig haar, volle lippen, en haar sierlijke lichaam stak
in kleren die zó netjes waren, dat het opwindend werd en je zin had om ze kapot te
trekken.
We leerden elkaar kennen op een borrel van de Jonge Balie, waar zij hoewel
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ze advocate was, eigenlijk niets te zoeken had. De Jonge Balie is voor de jongelui
en die leeftijd was zij ontstegen. Ik was daar evenmin op mijn plek, want ik meed
balieactiviteiten als de pest, helemaal na mijn overplaatsing naar de kliko. Maar op
aandringen van een kantoorgenoot was ik toch een keertje meegegaan. Op een
gegeven moment werden we, zoals dat dan gaat, aan elkaar voorgesteld.
We gaven elkaar beleefd en verveeld een hand, maar toen we elkaar goed
aankeken, betrok haar gezicht direct. Haar hand werd klam en slap. Allebei zagen
we onze verbaasde blik weerspiegeld, en we wisten het direct: jij wordt mijn voetveeg.
Zij herstelde als eerste.
‘Sebastiaan,’ herhaalde ze, de lettergrepen proevend. ‘Wiens lichaam men
teisterde met pijlen.’ Dat laatste zong ze een beetje.
Ik stond aan de grond genageld, te wachten op wat komen ging. Ze sloeg me
een tijdje geamuseerd gade en zei toen: ‘Jij bent de pestheilige.’ Daarna praatten
we lukraak over van alles, maar met al onze woorden was het alsof er een windvlaag
langs ons streek - de adem van verval. Aan het einde van de avond vonden we de
oplossing: ik mocht mijn Saab bij haar in de garage zetten.
De avond daarop kwam ze langs en kookte ik voor haar, bij wijze van dank. We
aten snel, kleedden ons uit en neukten in de woonkamer. Toen het donker was
geworden, kleedde ze zich weer aan en ging naar huis.
De volgende ochtend op kantoor ging mijn telefoon. Direct werd het stil achter
mij, Ondernaad spitste zijn hondenoren. Ik nam op.
‘Mr Sonneveld voor je,’ zei de receptioniste.
‘Momentje alsjeblieft,’ antwoordde ik en dekte de hoorn af.
‘Jonge Balie - galacommissie,’ verontschuldigde ik mij richting Ondernaad. Hij
bromde.
‘Verbind maar door,’ zei ik weer in de hoorn en direct na de klik hoorde ik een
zacht geruis. Aan de andere kant van de lijn stond ik op de speaker, dat was duidelijk.
Om Ondernaad te sarren sprak ik mijn achternaam in de volle lengte uit.
‘Met Von Seyff Anthing de Guerre.’
‘Ik wil meer,’ zei Regina schor, ‘kom vanavond.’
's Avonds ging ik fluitend naar Kralingen. Toen ik de straat in draaide zag ik haar
garage al open staan. Ik reed mijn auto naar binnen, liep door de tuin naar het huis
en klopte op het raam. Nog een verslag zou nodig zijn om te beschrijven wat wij die
avond en de tijd erna met elkaar uithaalden, maar we hadden elkaar beloofd: alles.
Ik filmde haar, of nam haar ordinair gekleed mee naar Katendrecht, waar ze 's
ochtends, in het grijze ochtendlicht en tegen een achtergrond van fabriekspijpen en
hijskranen, langs de kade slingerde. Zij schold me uit, spuugde op me, bestelde me
op onmogelijke momenten bij haar op kantoor, en nam me mee naar etentjes, zelfs
naar de dierentuin.
Op haar nachtkastje lag een bijbel die ze van haar vader had gekregen. Hij had
haar met harde hand het geloof bijgebracht. Als ik haar, na flink zalven, van achter
het sacrament toediende en zij in haar kussen beet, moest ik aan hem denken. ‘Zo
klootzak,’ dacht ik dan, ‘moet je je dochter nu eens zien.’ Waarom juist dat zo is
blijven hangen, weet ik niet.
Ik zag geen andere vrouwen meer en binnen de kortste keren had de hele balie
er lucht van gekregen.
We waren de roddel van Rotterdam. Sebastiaan von Seyff parkeert bij Sonneveld!
Op het laatst maakte zelfs Ondernaad vage toespelingen. Maar het
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was allemaal afgunst, en bovendien, het liet me koud, ik had andere zorgen. Hoe
meer ik mij voor Regina afhoerde, hoe minder hoer ik mij voelde. Op den duur werd
ik daar nogal miserabel van. Niet lang geleden zat ik op mijn allermiserabelst in mijn
woonkamer en volgde in het laatste zonlicht nauwlettend en doodzenuwachtig het
gerommel van de verslaafden op het CS, de bolletjes, de folie, de aanstekers. Toen
ik zag hoe die drie dingen in een flits bijeenkwamen en het gezicht van de Antilliaan
wegzakte, hield ik het niet meer en rende naar het model van de watertaxi. Door
het luikje in het voordek peuterde ik een groene capsule te voorschijn, een zorgvuldig
verpakte joint met de afbeelding van een lachende Benedictijn, en een pakje met
een lichtblauwe zeehond die een bal op zijn neus balanceerde.
Toen alles geconsumeerd was, en mijn hart in mijn buik en mijn buik in mijn hoofd
zat, belde ik Regina. Ze was niet thuis. Ik pakte haar sleutels en stond op het punt
om naar Kralingen te fietsen en haar in de tuin op te wachten, toen de bel ging. Ik
nam op en keek naar het beeldschermpje naast mijn deur waarop Regina langzaam
verscheen, zichtbaar aangeschoten, met een brief in de hand. Ik deed open en
boven, voor mijn deur begon ze meteen te raaskallen. Het ging niet meer, zei ze,
en ik moest die brief maar lezen. Ze propte hem tegen mijn borst en begon te huilen.
Ik vroeg haar binnen, deed alle spotjes in de woonkamer aan en zei dat ze zich nog
een keer voor me uit moest kleden. Ze deed het, onder protest. Ik zette Joe Smooth
op, de eerste klanken vielen uit de lucht toen de zon achter het kantoorgebouw van
Kromhout Appelman verdween. Naakt ging ze aan het raam staan, dat haar lichaam
flets maar oogverblindend weerkaatste. Ze huilde nog steeds.
‘Zo,’ schreeuwde ze, en legde haar armen op de vensterbank, ‘is het zo goed?’
Het was voor het laatst, ik zou nog één keer haar worden en zij nog een keer mij,
beul en voetveeg inéén, zoals verslaafden eindeloos willen versmelten met de dope
die hen verteert. Ik kan die laatste keer niet anders omschrijven dan dat we elkaars
binnenste buiten keerden. Tegen de ochtend liet ze mij achter, opgezogen,
uitgespuugd, als een leeggevreten vijg.
De volgende dag belde ze me op kantoor, ook voor het laatst, en vroeg of ik haar
brief gelezen had.
‘Nee,’ zei ik, ‘hij was onleesbaar.’
‘Maakt niet uit. Ik wil dat je vandaag nog je auto weghaalt. Gooi de sleutels maar
door de bus.’
‘Zoals je wilt,’ zei ik. Direct toen ik had opgehangen voelde ik mij de hoer van
weleer. Maar ongewild, want ieder verlangen daarnaar was nu verdwenen. Ik wilde
naar huis, met mijn kleine watertaxi naar Hotel The Promised Land. De smoes was
al verzonnen, toen ik merkte dat Ondernaad vlak achter me stond.
‘Zo, Von Seyff Anthing de Guerre,’ zei hij, met een zwaar overdreven Duits accent
mijn achternaam uitspellend. ‘Liefdesperikelen?’
Ik wachtte af. Er kwam meer, zo triomfantelijk had hij nog nooit geklonken.
‘En heeft dit er soms iets mee te maken?’ Hij hield nu trillend een blaadje voor
mijn neus, alsof het een cruciaal processtuk was. Het was mijn gedicht ‘Vrede op
het Weena’.
‘Vrede op het Weena’, begon hij zoetjes maar smalend te reciteren, ‘...als het
vrede op het Weena wordt, worden alle raven duiven en alle duiven wit/ Geneest
de junk van al zijn zweren en lacht met zijn gebit/ Advocaten worden eerlijk,
vertrouwen elkaar stukken toe/ Als het vrede op het Weena wordt...’
Hij hield op en liet langzaam het papier zakken.

Passionate. Jaargang 10

12
‘Wat is dit voor gelul, Von Seyff,’ riep hij. ‘Vrede op het Weena? Waar heb je 't in
godsnaam over.’
Hij ging door, maakte van de strofen verbaasde vragen. ‘Knarsende trams?
Bankiers? Engelen?’
Ik luisterde niet meer, ik werd duizelig. Het was een slecht gedicht, oké, maar ik
ben geen dichter en bovendien, het was maar een kladje.
‘Kijk me aan, Von Seyff,’ hoorde ik en ik draaide me naar hem toe. Zijn oogjes
flikkerden vals achter zijn bril.
‘Vertel me eens, wat doen we als het vrede wordt?’
‘Dan staat alles stil en wordt iedereen gelukkig,’ antwoordde ik zo cynisch mogelijk.
‘Ah, dan worden we allemaal gelukkig. En dan?’
Ik dacht aan mijn antwoord en aan Regina. Geluk was hooguit iets wat je herkent
als het voorbij is, als je het in zijn reet kijkt. Maar stond het geluk stil, of liep het voor
je uit? Wie beweegt ten opzichte van wie?
‘En dan?’ riep hij zo hard, dat op de gang wat mensen bleven staan.
Ik keek naar de grond en bedacht dat als je geneukt hebt met een aangeschoten
Regina Sonneveld, op pure MDMA, een snuif coke en zoete kalimist, het zintuig
voor geluk misschien wel voor de rest van je leven verstopt en naar de klote is.
‘Kijk me aan Von Seyff, en zeg me: wat gebeurt er als we gelukkig worden?’
Hij liet me geen keus. ‘Hetzelfde wat er gebeurt als jij hier voor het raam staat,
aan je zak te krabben. Helemaal niets.’
Ondernaad hapte naar lucht. Die zat, en om het af te maken, wilde ik nog
toevoegen: ‘Jij bent echt zo'n klootzak die alles kwijtraakt, je baan, je vrouw, je huis
en je auto.’ Maar ik schrok en hield mijn mond. Dat was hij niet. Die klootzak, dat
was ik.
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2 gedichten
Samir el Gamal
Bericht onder nummer
Zwolle: je hing op het balkon
als een kadaver aan de stang
Het rook er naar de zolder
van een wederopbouwpand
In Nunspeet deed ik mijn best vers
hooi te ruiken, jouw lijf te voelen
weer jong te zijn, ravotten
in de stallen tussen de paarden
Bij Putten tussen de lichamen
door leek het even of je me aankeek
Ik zat op een klapstoeltje
klein, met heel mijn wezen
(waren we Nijkerk al voorbij?)
verschrikkelijk vermoeid te wezen
Liever had ik uit mezelf gekropen
een wilde waaier, sterrenmeer. Nee:
in Amersfoort stapte je uit. En ik
zit hier nog steeds. Vergroeid
met het klapstoeltje, de zoldergeur. Slaap op rangeerterreinen.

Bezoekkuur
Ze kennen hem wel de verpleegsters
Op hun gemakkelijk te wassen klompen
Klikklakken langs hem heen knikken soms
Vragen of hij een kopje meedrinkt. Sterrenmix.
Van bezoekuur tot bezoekuur
Zit hij naast een leeg bed
En praat wat geruststellende woorden
Voor zich uit. Een sinaasappel
Rolt van hand naar hand
Het bed nodigt hem uit
Het beddengoed lokt hem
Met zijn eigen vormen

zo te zitten en te denken of nee niet denken mijmeren over
waar ze bleef en hoe dit afloopt en hoe je vergeet en vergeten
wordt en waarheen leidt de weg en wat de avond brengt of
de tv-gids nog wel houvast biedt
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Hij is geen patiënt
Hij is op bezoek
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Dadendrang
Michael Persson
Ik was een natuurtalent, zeiden ze. Ik kan me niet herinneren dat ik op enig gebied
ooit als natuurtalent ben betiteld, hoezeer ik ook heb lopen zwoegen op modderige
voetbalvelden, vette toetsenborden en groezelige matrassen. Ik deed altijd wel mijn
best, maar dat was natuurlijk precies het probleem. Natuurtalenten hoeven hun best
niet te doen. Merkte ik, nu ik er ineens toch eentje bleek te zijn.
Het blijft een prettig compliment, zelfs als het je moordenaarskwaliteiten betreft.
Ik stopte vijf nieuwe kogels in de Beretta. Achter mij klonk het gefluister van de
toeschouwers, die een paar tamelijk centraal doorboorde schietschijven mompelend
door hun handen lieten gaan. Met een knopje links van me stuurde ik een verse
schietschijf naar het einde van de baan, en legde aan, zoals dat heet.
Toen mijn vijftig kogels op waren dronken we met zijn allen nog een biertje en
vroeg Ali, mijn instructeur, of ik lid wilde worden van de schietclub. Maar ik schoot
niet voor de sport. Je gaat toch geen oude vrouwtjes beroven, vroeg Ali. De anderen
lachten. Ik leek in de verste verte niet op een oude-vrouwtjes-berover, met mijn
versleten ribfluwelen colbertjasje, tussen de halflange leren jassen om me heen.
Nee, geen oude vrouwtjes, zei ik. Ali en zijn vrienden keken me nieuwsgierig aan.
Ik had natuurlijk kunnen zeggen: ik ben helemaal niets van plan, ik doe dit voor de
gein, ik wil gewoon eens weten hoe het voelt, zo'n pistool, de warmte, de terugslag,
de ergonomie van de dood. Onschuldig genoeg. Maar ik zei verder niets. ‘Ook goed,’
zei Ali. ‘Je doet maar. We lezen het wel in de krant.’ Toen ging hij aan een tafeltje
zitten om met zijn vrienden de kwaliteiten van hun nieuwe wapens te bespreken. Ik
betaalde en vertrok. Het was begin mei, vorig jaar.
Veel schrijvers hebben momenteel last van een verkeerd leven. Hun achtergrond,
werk, familie, vrienden en hobby's: heel interessant allemaal, maar nu even niet.
De tijd is er niet naar. Ook mijn dagelijkse bezigheden, familierelaties en
privé-perikelen zijn onbruikbaar als inspiratiebron. Ik ben een jaar of tien te laat. In
andere tijden had ik al een handvol goedverkopende studentikoze boekjes kunnen
schrijven over studentenjongens die met studentenmeisjes rommelen en over
literatuur beuzelen, plus een bundel exotische rugzakavonturen, plus misschien
een stuiterende roman vol verdovende middelen in de grote stad. Makkelijk zat.
Maar die boeken zijn al geschreven.
Natuurlijk blijft er altijd plaats voor meer navelgestaar, want de mensen willen nog
steeds af en toe lezen wat de kleur van de blaadjes in het Vondelpark is, en hoe
mooi dat meisje in de Witte de Withstraat haar hond uitlaat. Maar echte boeken
worden daarmee nauwelijks meer gevuld, het zijn voornamelijk stukjes in de krant,
en een krant heeft aan één Martin Bril genoeg. Meer dan

Passionate. Jaargang 10

15
genoeg zelfs, want ook Martin Bril mag niet alleen navelstaren, moet het land in, op
zoek naar de actuele onderwerpen, verslag doen van rechtszaken en politiek. De
blaadjes in het Vondelpark zijn niet elke dag interessant.
En toegegeven, niet elk verhaal hoeft bijdetijds te zijn, er blijft altijd plaats voor
een klassieker op zijn tijd, daar is altijd wel een uitgever voor te vinden. Maar de
meeste schrijvers schrijven geen klassiekers, die schrijven gewoon aardige verhalen.
Voor hen en hun uitgevers gelden wetten van vraag en aanbod, behoefte en
behoeftebevrediging. Dan is het handig als je de tijdgeest een beetje aanvoelt.
En hem niet alleen aanvoelt, maar er liefst ook middenin zit, want dat scheelt een
hoop creatief denkwerk. Daar zit het probleem. Ik sta tamelijk ver van de tijdgeest
af. Jezus, jongens als Abdelkader Benali of Alex Boogers, die hebben het makkelijk,
die zijn de tijdgeest, of in elk geval een stukje daarvan. Goed, dan moet je hem nog
opschrijven, maar dan heb je in elk geval een begin, met een Marokkaanse
achtergrond of met vrienden in een sportschool. Terwijl ik het moet doen met
Hollandse ouders, jaren op een universiteit, vrienden met gaatjesschoenen en
leaseauto's. Welke uitgever zit daar op te wachten? Natuurlijk, ook een minder
bijdetijds leven kan als inspiratiebron dienen, maar dan heb je wel een flinke dosis
creativiteit, observatievermogen en discipline nodig, en daar heb ik allemaal geen
tijd voor.
Dus probeer ik me, zo gauw ik hem aangevoeld heb, zo snel mogelijk in de
tijdgeest te storten. Ging taxirijden in Rotterdam, op zoek naar het gevoel van
ontevredenheid, onveiligheid en onrust dat Pim Fortuyn een jaar of zes later groot
zou maken. Meldde me in 1995 bij de ambassade van Bosnië, als vrijwilliger voor
het belegerde Srebrenica, want daar zat wel een verhaal in, dacht ik. Ging twee jaar
geleden naar Centraal-Azië, ten noorden van Afghanistan, waar de islam tegen de
oude Sovjet-Unie aanloopt, waar de olie de mensen gek maakt, want dat zou wel
eens een interessante regio kunnen worden, dacht ik.
Prachtige verhalen, niks mee gedaan. Niets eens opgeschreven. Komt nog wel,
dacht ik. Maar voor je het weet is het een paar jaar later, en zijn de voorgenomen
verhalen ingehaald door de werkelijkheid.
Dat gebeurt steeds sneller. De laatste keer dat ik de tijdgeest een beetje aanvoelde
was begin vorig jaar, toen ik iets wilde gaan doen met geweld. Iets met een
wereldvreemde wereldverbeteraar, die eindelijk een daad wil stellen en op die manier
de wereld voor een rampzalige toekomst behoedt. Zonder dat die wereld dat beseft.
Mooi tragisch verhaal. Alleen vond ik dat ik er te weinig van af wist, van geweld en
daden stellen. Dus ging ik op een vrijdag in mei naar een schietclub in Amsterdam,
in een oud pakhuis aan een achterafgracht, en leerde de Beretta kennen. Ik dacht:
dit wordt een aardig verhaal.
Drie dagen daarna werd Fortuyn neergeschoten. Tot mijn grote verdriet. Waren
ze me weer voor geweest. Ook andere ideeën, over zinloos geweld en brave burgers
die het recht in eigen hand nemen, heb ik de afgelopen maanden in de prullenbak
kunnen gooien.
Daarna heb ik het opgegeven. Wanneer ik nu de tijdgeest aanvoel, dan waarschuw
ik de krant dat er iets te gebeuren staat. De krant, daar hoort de tijdgeest thuis. In
plaats van bijdetijdse verhalen zou ik nu eigenlijk een tijdloos verhaal moeten gaan
schrijven, een klassieker, die niets van doen heeft met de waan van de dag. Maar
dat kost zoveel moeite. Ik ben geen natuurtalent. Dus klop ik binnenkort maar weer
bij die schietclub aan. Eens kijken of ze die Beretta nog hebben. De krant weet
ervan.
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Een meisje of een dopgarnaal
Sanneke van Hassel

Een meisje of een dopgarnaal
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Roswita W. liep langs de hoeden naar de koffiehoek. De dame van de hoedenafdeling
droeg een rode muts met een witte rand. Ze hing zijden shawls in het gelid en legde
petten op stapeltjes.
Roswita ging bij het raam zitten. Buiten was het donker, alleen een t.l. buis
verlichtte de viskraam op het plein waar de laatste winkelaars een portie kibbeling
naar binnen schrokten. Er kwam een dikke man op hen afgeschuifeld. Hij zette een
tas van The Society Shop op de grond, sperde zijn mond open en liet een haring
naar binnen glijden.
Op haar tafeltje stond een menukaart in een plastic houder. ‘Kerstspecial’ stond
erop in schuine letters: tomatensoep, toast met Ardenner paté en appeltaart na. Er
was een hulstblad bij getekend. Om haar heen waren de tafeltjes leeg en er was
geen ober te bekennen. Ze stond op en liep naar het buffet. De vitrine voor de taarten
was bijna leeg, een champagnebavarois torende eenzaam naast de laatste
appelpunt. Ertussen zag ze haar gezicht. Een fijn gezicht met grote ogen en korte
donkere krullen, schapenhaar noemde Valk dat.
Hij was niet de enige die ze deze kerst had afgewimpeld: haar vrienden had ze
wijsgemaakt dat ze het een echt familiefeest vond, in het museum zei ze dat ze
naar de Ardennen ging, tegen haar moeder dat ze bij Valk bleef.
Achter het buffet stond een Chinese ober, zijn glimmende schedel stak net boven
de toonbank uit. Hij beweerde dat er alleen nog koffie te krijgen was en drukte op
een knop. Een miezerig bruin straaltje vulde het kopje.
De koffie smaakte naar water. Ze slikte hem vlug door, pakte haar tas en nam de
roltrap omhoog.
Over de hele eerste etage schelde een kinderkoor uit de luidsprekers. IJle
piepstemmetjes zongen ‘Hoe lijdt dit kindeke hier in de kou’. Als kind huiverde ze
al om het schreien van het kerstkind en het beven van zijn ledekens. Gelukkig volgde
het troostende slot: ‘Ei sijt toch stil, su su, en krijt niet meer’.
De afdeling lingerie was uitgestorven. Een juffrouw op leeftijd deed beha's aan
hangertjes, behendig klemde ze de paarse bandjes tussen het plastic. Ze wierp een
strenge blik door haar halve brilletje. Roswita dook achter de roze dusters. Ze waren
gewatteerd en hooggesloten, als die waarin haar moeder haar vroeger uitzwaaide.
Naast de peignoirs stond een bak met afgeprijsde slips. Onwillekeurig begon ze
deze op kleur te schikken.
De juffrouw kwam bij de bak staan.
‘Zoekt u iets speciaals?’
‘Ik kijk even,’ mompelde Roswita en trok haar handen uit de bak. Iets speciaals
zocht ze altijd, maar tegelijk hoorde ze de stem van haar moeder die haar bezwoer
de kat niet op het spek te binden.
‘We gaan sluiten,’ snerpte de juffrouw en gooide de slips weer door elkaar.
Een gong galmde door het warenhuis. Mannen met op de valreep ingeslagen
kerstcadeaus haastten zich van de stilgezette roltrap. Snel naar huis, naar de boom.
Met lege handen stommelde Roswita achter hen aan.
Op de lege parterre stonden flesjes parfum en potjes crème te glanzen op hun
voetstuk. Klaar voor het nachtelijk bal, als in een kerstfilm waar het speelgoed 's
nachts tot leven komt.
Door de draaideuren gleed ze naar buiten, de gladde tegels op. Onder haar voeten
was een zee van grillige bruinrode patronen, geaderd als corned beef, gevat tussen
stroken zwart graniet. Rechtdoor ging ze, midden over de brede winkelstraat waar
geen auto's reden. Links en rechts van haar rolden de luiken
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naar beneden. Een voor een werden de etalages aan het zicht onttrokken. Sale
stond er in letters van gespoten sneeuw op de ruit van een kledingzaak. De
etalagepoppen droegen een krans van glinsterende slingers in rood, zilver en groen.
De drogist sloot als laatste af. Hij liet de lichtjes van de keramieken tafelfonteinen
branden. Eromheen had hij afslankthee, voetencrème en tijgerbalsem geëtaleerd.
Rechts van de drogist was een nis. Uit een nest van dekens stak het kale hoofd
van een man. Ze ging vlak voor hem staan. Hij verroerde zich niet, hield zijn ogen
gesloten en zijn rug recht. Hij zag er vredig uit, als een steen in de rivier die
eeuwenlang op dezelfde plek rust, wat er ook aan hem voorbij trekt. Bij vorst zou
hij mooi geconserveerd worden. Ze stak haar wanten diep in haar zakken, overwoog
aan zijn voeten te gaan liggen maar de nis was te smal en het was te koud en ze
liep door.
Ze kwam uit bij een brede weg waarover een enkele auto zoefde. De stoep onder
haar voeten was niet langer van glad graniet maar bestond uit stugge vierkante
tegels. Zonder links of rechts te kijken stak ze de zebra over.
In haar zak zat het envelopje met de kerstbonus. De directeur van het museum
had alle medewerkers bijeengeroepen en een plastic zak met envelopjes van onder
de ovalen tafel tevoorschijn getoverd. Tweede kerstdag ging het museum weer
open. ‘Dan moet het geld op zijn,’ had hij met een grijns gezegd en zijn lok nog
platter tegen zijn voorhoofd geduwd.
Zonder veel woorden was iedereen weggegaan, kragen op en de envelopjes diep
weggeborgen. Twee meisjes van het secretariaat bleven bij de ingang staan praten
over de uitnodigingen die ze voor kerst hadden gekregen. Diner dansant hier,
soupertje daar. Hun wangen glommen. Roswita was hen snel voorbij gelopen.
Het stoplicht bij het grote kruispunt stond op rood. Ze had geen zin om te wachten
en sloeg de hoek om naar een lange straat met hoge gebouwen aan weerszijden.
Door de ramen van gepantserd glas blonken kale hallen met marmeren vloeren en
lege balies. Een koude wind waaide langs haar kousen. Ze zocht beschutting bij de
muur en liep verder de straat in.
Een baan licht viel dwars over de stoep naar een statige trap. Als een loper leidde
het licht naar twee glazen deuren waar Restaurant Hosokawa op stond. Uit de luifel
erboven dreinde zachte vioolmuziek. Ze streek met haar want over het envelopje
in haar zak en nam de eerste trede.
Op de balie stond een bloemstuk met bruine kerstballen en een schaal pepermunt.
Ernaast lag een kaart met Japanse karakters opengeslagen; er was keuze uit vijf
verschillende menu's die het veelvoudige kostten van de pizza's op de hoek.
Uit de eetzaal kwam een man van een jaar of vijftig met grijs golvend haar.
‘Kan ik u van dienst zijn?’ Er klonk een rochel in zijn stem.
‘Ik wil graag eten.’
‘U bent alleen?’
Ze knikte.
Hij nam haar jas in ontvangst en hing die aan een knaapje in de lege
garderobekast. Zijn vingertoppen waren geel.
In de eetzaal had het meubilair de kleur van cognac. De ober wees haar een
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plaatsje aan een lage bar. Rondom een metalen plaat was gedekt voor tien personen.
Bij elke stoel hoorde een vierkant bord, een kommetje van keramiek en twee houten
stokjes, gewikkeld in papier.
Ze ging zo zitten dat ze de zaak goed kon overzien. Links tegen de muur stond
een aquarium met kreeften te borrelen als een bubbelbad. Rechts bij het raam zaten
twee Japanners, behalve zijzelf waren het de enige gasten.
De ober bond haar een slab van beige katoen om die tot haar schoot reikte. Er
was een kalligrafie op gedrukt. De twee Japanners mochten in overhemd eten, hen
was niets omgebonden. Vanachter een kamerscherm verscheen een jonge ober
met bleekblauwe ogen, in zijn handen een gietijzeren theepot. ‘Dries, het wordt niks
vanavond,’ zei hij terwijl hij thee in haar kommetje schonk.
Zijn oudere collega knikte mismoedig en zette een schaaltje met drie verschillende
bruine sausjes bij haar bord. Hij gaf haar de kaart en ging achter haar staan. ‘Wat
mag het zijn?’ vroeg hij voordat ze de eerste pagina had omgeslagen.
‘Menu Oda,’ stamelde ze. Was dat niet een Germaanse godin? In elk geval was
het niet het duurste en niet het goedkoopste.
De jonge ober viste met een reuzenschuimspaan een kreeft uit het aquarium. De
poten van het beest werden bij elkaar gehouden door plastic klemmen. Zijn sprieten
zwaaiden wild heen en weer. De andere kreeften lagen op elkaar gestapeld op de
bodem. Ze bewogen nauwelijks.
Ze lag op Valks rug. Hij vouwde zijn armen naar achteren. Ze paste precies tussen
zijn schouderbladen en hield zich doodstil. ‘Wat heb ik hier, een meisje of een
dopgarnaal?’ Zijn stem trilde diep in zijn borstkas. Ze giechelde en duwde haar
gezicht in zijn nek. Ze rook opgedroogd zweet en wilde gewichtloos zijn. Hij rolde
op zijn zij. Ze gleed van zijn rug en viel op het brede matras. Hij stapte uit bed,
kleedde zich aan. ‘Ik moet gaan,’ zei hij. Ze sloot haar ogen, haar hart bonkte in
haar keel. Nu ritste hij zijn broek dicht. Nu bukte hij zich om zijn veters te strikken.
Nu kwam hij weer overeind en boog zich naar haar toe. Als een Japanse strijder
doorkliefde hij met gestrekte armen de lucht tussen hen. Koude handen op haar
schouders. Kort drukte hij zijn lippen op haar mond. Met een kus werd ze verzegeld:
geen woord tot ik terugkom. Hij pakte zijn gitaar die bij de deur stond. ‘Be good,’ zei
hij. De klink knarste naar beneden. Hij opende de deur en denderde de trap af. Met
een knal viel de deur dicht.
Ze lag verstijfd op het grote matras. Na een poosje opende ze haar ogen. Waar
de gitaar had gestaan was een fles rode wijn omgevallen bovenop een gids van
Parijs. Het papier dronk zich vol. Ze sprong uit bed en veegde het boekje af met
een T-shirt. Ze zag de sterretjes die ze had gezet bij hotels, cafés en parken. Een
ezelsoor bij het vierde arrondissement: daar zouden ze samen verdwalen in oude
straten, staand koffie drinken aan een hoefijzervormige bar, haring in azijn eten in
de Rue des Rosiers. Ze ging op de rand van het matras zitten en wiegde heen en
weer.
Schril gepiep klonk door de zaal. Met een groot mes kliefde een kok Sint
Jacobsschelpen op de gloeiende plaat en legde er een halve kreeft naast. Hij keerde
het beest met een tang om en zette een koperen deksel over het roze vlees.
Dries kwam door de klapdeuren en zette een plankje voor Roswita neer.
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Er lagen zeven pakjes op, kleine bergjes rijst gewikkeld in donker blad of bekleed
met visfilet. Zalm herkende ze, het donkerrood van tonijn, maar ook was er een
huidkleurige filet en een die bijna doorschijnend was. Twee pakketjes waren versierd
met glimmende oranje speldenknoppen.
Ze haalde de stokjes uit de wikkel en volgde de instructie op de verpakking. Bij
elke poging om een pakketje te grijpen gleed de vis eraf of schoot een stokje scheef.
De beste manier was de stokjes erin te prikken en ze dan in een van de sausjes te
dopen. Ze probeerde een toefje groene puree. Tranen schoten in haar ogen en het
prikte in haar neus en voorhoofd.
Dries, die bij de kassa stond te roken, legde zijn sigaret neer en wees op het
gifgroene prutje. ‘Dat is wasabi, dat moet in de soja.’
Het volgende pakketje bracht ze ongeschonden naar haar mond. Ze proefde zilte
vis, zoute soja, scherpe wasabi en zoete rijst. Ze verbaasde zich erover hoe de
smaken intact bleven. De vis was zacht, de rijst geurde, één voor één verdwenen
de pakjes in haar mond. Het laatste was versierd met een dun reepje omelet; met
lichte spijt klemde ze het tussen de stokjes.
‘Heeft het gesmaakt?’ Als uit het niets stond Dries aan haar tafel. ‘Rauwe vis is
gezond,’ vervolgde hij, ‘zink zit erin, goed tegen hartaanvallen.’ Hij trok het lege
plankje weg.
Haar moeder bracht elke maand een potje vitaminen. ‘Hier zit alles in, speciaal
voor vrouwen, met extra ijzer en broccoli-extract’. Roswita zette het op het aanrecht
naast de vitaminen die ze nog moest slikken.
De klapdeuren vlogen open en twee Japanse koks met hoge koksmutsen liepen
naar het buffet in het midden van de zaal. Fluisterend pakten ze hun messen en
sneden wortels en uien, die in plastic emmers in de koeling onder het snijvlak
verdwenen. Een van hen was een jonge Japanse met een brede grijns. Haar tanden
waren vierkant als de voortanden van een nijlpaard. Ze haalde een stuk vlees ter
lengte van een arm uit de koeling en sneed er een dikke plak af.
Ze legde het vlees op een groot plat bord en nam plaats achter de bakplaat waar
Roswita aan zat. Kordaat drukte ze op een knopje van de afzuigkap, het licht ging
aan en er steeg een zachte brom op. Ze goot een druppel olie op het midden van
de plaat. Op de sissende en dampende olie legde ze het vlees. Nadat het kort was
gebakken pakte ze een fles cognac en deed het licht uit. Een flinke scheut droop
over het vlees. Ze hield er een lucifer bij. Een blauwe vlam lichtte op tegen de zilveren
plaat. De tanden van de Japanse blikkerden. Dranklucht vulde Roswita's neus. In
een handomdraai sneed haar privékokkin het vlees in repen en serveerde het op
het grote bord.
Het was het soort vlees dat haar vader elke zondag had geëist. Grote stukken,
rood van binnen. Hij kreeg als eerste en hij kreeg het grootste stuk. ‘Alsof er een
engeltje op je tong piest,’ zei hij steevast. Haar moeder stond in de keuken met de
afzuigkap op de hoogste stand te grommen: ‘Ik heb net zo lief een sudderlapje.’ De
olie spetterde in de pan.
Zeker drie ons vlees lag op haar bord, ze zoog het naar binnen, bijna zonder te
kauwen. Het was het grootste stuk dat ze ooit had gegeten. Afgelopen zomer had
ze in de dierentuin een tijger gezien die zich bezeten op een bout stortte. Hij scheurde
het vlees aan stukken en kloof tot het botwit. Daarna rekte hij zich uit en likte zijn
vacht met lange halen.
Dries haalde het lege bord weg: ‘Heeft het gesmaakt?’ Hij keek op zijn horloge.
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Ze ruilde het ijs om voor koffie. Het kopje stond op een bruin plastic blaadje met
twee pepermuntjes en de rekening. Onder het bedrag stond ‘Hartelijk dank voor uw
bezoek. We zien u graag terug. Uw ober: Dries van der Klei.’
In de hal hielp hij haar in haar jas, na drie keer vond haar arm het juiste gat. Toen
ging hij haar voor en hield de deur open: ‘Fijne avond en pas goed op jezelf.’
De ijzige wind sloeg tegen haar gezicht. De straten waren leeg en het
voetgangerslicht stond op rood. De kerkklokken beierden met zware slagen, alsof
er iemand gestorven was. Ze dacht aan haar moeder die nu in haar bontjas de stoet
naar de kerstmis volgde. Toen haar vader nog leefde ging ze ook altijd alleen, met
haar laktas onder de arm geklemd en tranen in haar ogen.
Roswita stond stil op de rand van de stoep. Het licht werd rood, groen, rood. Ze
wankelde, haar tenen raakten de straat en haar armen zwaaiden door de lucht op
zoek naar evenwicht.
Voor haar neus stopte een taxi. Zwartglimmend stond hij te ronken. Het portier
vloog open.
‘Zegt u het maar.’
‘Zilverstraat.’
Ze ging op de stoffige achterbank zitten. Het was bloedheet en er klonk een sitar
en een nasale mannenstem. Aan de achteruitkijkspiegel hing een kransje roze
anjers. De chauffeur had felle donkere ogen en pikzwart haar. Een dun wit overhemd
met een beige streepje omspande zijn buik. Hij trommelde op het stuur.
‘Kunt u langs de rivier rijden?’
Hij trok op en ze vlogen over het lege asfalt. Reclames flikkerden tegen de muren
van de winkels.
De taxi draaide de boulevard op. In een grote kantoorflat brandden op elke
verdieping een aantal lampen. Van boven naar beneden vormden de ramen een
reusachtige kerstboom van licht.
De restaurants op de begane grond waren gesloten. Alleen het casino was open,
er stond een lange rij taxi's voor.
‘We zijn met teveel,’ zei de chauffeur en knikte naar de auto's.
Ze keek uit het raam naar de andere kant. De rivier lag stil als een zwarte ader
door de stad. Er voer een stoomboot. Het was een boot voor feesten met een houten
rad langszij. De boot deinde van de dansende mensen, de gekleurde lampjes op
het dek zwiepten mee.
‘Ze delen vergunningen uit alsof het visvergunningen zijn. Ik heb gelukkig goed
werk van de telefoon. U bent maar een opstapper, daar kan ik niet van leven.’ Via
de achteruitkijkspiegel keek hij haar met zijn donkere ogen indringend aan. ‘Ik weet
waar de goeien zitten, dat is mijn kracht. Zij weten mijn nummer. Vanavond zitten
ze thuis, is alles leuk en aardig onder de boom. Een paar gaan er straks nog wel
uit, die liegen niet meer.’
Ze knikte, alsof ze het begreep.
‘Waar is het feestje?’ Hij stuurde met één hand.
‘Ik ga naar huis.’ Ze schaamde zich en keek achterom. De boot was verdwenen
in het donker.
Ze reden een buurt in met hoge herenhuizen. Bij het huis van Valk brandde geen
licht. Ze had hem nu precies drie weken niet gezien. Ze reden langs zijn huis alsof
het niet bestond, alsof het een decorstuk was in plaats van een kast
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vol herinneringen, zo vol dat als je de sleutel omdraaide de inhoud over je heen
viel.
Ze kwamen aan bij de brug waar Valk haar had omhelsd en tegen de reling had
gedrukt. Het metaal had zich in haar rug geboord. Ze wilde er niet nog een keer
overheen.
‘Kunt u hier keren?’
‘U zegt het maar.’ Hij draaide midden op de weg en zonder iets te zeggen reed
hij dezelfde route terug. De boot voer haar nu tegemoet, de rij taxi's was nog even
lang. Ze zag dat er naast het casino ook een nachtclub was: Con Fusion stond in
roze neon op de gevel. Er was een levensgrote blauwe palm naast geschilderd.
Ze passeerden het donkere warenhuis en de straat waar het Japanse restaurant
aan lag. Omrijden was een goede manier om naar huis te gaan zonder dat je het
doorhad. Ze dacht aan de monnik in zijn nis, zijn rug kaarsrecht, zijn gedachten
gestold.
Ze keerden terug op de brede asfaltweg met de kale platanen aan weerszijden.
Aan het eind ervan flonkerde het verkeersplein haar tegemoet. Toen ze dichterbij
kwam zag ze wat er zo schitterde. De fontein in het midden van het plein was
omgetoverd in een grote plantenbak vol metershoge dennen die waren behangen
met gekleurde kerstlichtjes. Ze voelde een kriebel in haar buik en barstte in lachen
uit.
‘Driekwart rond graag.’
Ze reden over het plein. Als ze haar ogen toekneep liepen de kleuren in elkaar
over en zag ze lichte strepen paars en roze; vonkjes groen en oranje. De
mannenstem op het bandje jubelde het uit. Zijn jammerklacht was omgeslagen in
een lofzang.
‘Graag nog een keer helemaal.’
Ze zakte tegen de gecapitonneerde ruggesteun. Een rode Ferrari scheurde langs
met zware bassen die door haar lichaam golfden.
‘U vraagt, wij draaien.’ De chauffeur gaf een zwaai aan zijn stuur.
Het was of ze in een carrousel zat met rechts de rode Ferrari, links de pronkende
bomen. Ze sloot haar ogen. Alles draaide: de directeur van het museum op de rug
van een vliegende olifant, de monnik in zijn dekens op een cirkelende schijf en haar
moeder die met bontjas en al door de lucht zweefde.
‘Het is een stille nacht,’ zei de chauffeur.
Ze opende haar ogen. Hij drukte een knopje van zijn telefoon in en sloeg af.
Het gezang hield op, de sitar klonk als een lokroep van ver. De kleuren waren
verdwenen maar het bleef licht in de stad: de lantarens met hun gebogen nekken,
de ramen van de brede appartementen, de vierkante bak van tattoo BOB op het
kruispunt, de Chanoekakandelaar in de etalage van de bakker. Op het schermpje
boven de autoradio verscheen de route in lichtgevende gele lijnen. Als ze een hoek
omsloegen kwam er een streep en vulde het beeld met wisselende patronen.
Bij de shoarmazaak was het druk, scooters duwden elkaar van de stoep en
Marokkaanse jongens schudden handen en omhelsden elkaar alsof het leven één
grote verjaardag was. ‘Tuig,’ de chauffeur schudde zijn hoofd. Twee jongens
scheurden toeterend en zwaaiend voorbij.
‘Hier rechtsaf.’ Ze waren in haar straat, de Zilverstraat.
Bij de eerste verkeersdrempel speelde haar maag op. De smaak van zalm en
sojasaus. Nog een drempel.
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‘Bij de volgende lantarenpaal links.’
De chauffeur remde en keek op zijn horloge. ‘De mis komt zo uit.’
Ze haalde het envelopje uit haar zak en keerde het om in zijn hand.
‘Vrolijk kerstfeest.’
Snel telde hij zijn geld.
‘Slaap lekker.’ Hij trok het portier dicht en scheurde weg.
De deur viel hard in het slot. Er lag een kerstkaart op de mat. Drie damherten in
de sneeuw keken haar verschrikt aan, de oren gespitst, zalig kerstmis. Ze draaide
de kaart om. Hij was afkomstig van haar moeder.
Ze liep de trap op en opende de deur. Het rode lampje van het antwoordapparaat
brandde gestaag; niet knipperen is geen bericht. Ze deed de televisie aan. Het
geluid stond af. Tientallen kaarsen verlichtten het scherm. Er kwam een koor
tevoorschijn. De zangers droegen witte gewaden en keken plechtig. Ze sperden
hun monden wijd open.
Ze draaide zich om en liet haar jas op de grond glijden. Ze liep naar de badkamer
waar de gids van Parijs over het wasrek hing te drogen. Ze kleedde zich uit en
gooide de kledingstukken in de wasmand. Toen liet ze het bad vollopen met gloeiend
heet water, zo heet als ze kon verdragen. Langzaam liet ze zich zakken. Haar
voeten, benen en buik kleurden rood. Ze was een garnaal, met een stevig pantser
en een klein geheugen. Dichtbij de bodem dreef ze, onbeweeglijk, tot er iets langs
kwam om haar scharen in te zetten.
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De stem van de aarde
Khalid Boudou

Wat heeft de blues van Noord-Afrika bewogen de bergen en dalen van Algerije te
verruilen voor volle stadions in Frankrijk, het Amsterdamse concertgebouw, of mijn
cd-speler. Is het enkel de opzwepende muziek, een potpourri van oosterse en
westerse stijlen? Of is het de combinatie van de muziekmelange en de onopgesmukte
teksten die de moderne Raï tot een feest van herkenning maakt voor het kind van
een Maghrebijnse migrant?
In 1930 komen verschillende muziekelementen samen in de stijl Wahrani, een
traditionele vorm van de Raï. De naam is ontsproten aan de stad Wahran (Oran) in
het westen van Algerije. De stad staat bekend om zijn bruisende leven en wordt
daarom ook wel ‘klein Parijs’ genoemd. Wahrani wordt voornamelijk gezongen door
de cheiga. Cheiga betekent wijze vrouw. Iemand aan wie je raad vraagt en die
familie-of burenruzies sust. Maar ook ouwe vrijsters worden cheiga genoemd.
De levende legende Cheiga Rimitti is de grootmoeder van de Raï. In 1936 brengt
ze haar eerste cassette uit. Ze is inmiddels 81 jaar oud en staat nog altijd vrolijk op
de bühne.
De Wahrani-teksten zijn een mengeling van poëtische frasen en straattaal. Ze
gaan over feesten, vrijheid, liefde en seks. Veel teksten van cheiga's of fragmenten
daaruit worden nog altijd gebruikt door de Raï-artiesten van vandaag.
Omstreeks 1962 blaast Massoud Bellemou, geschoold in Spaanse muziek, letterlijk
een nieuwe wind door de Raï. Hij wordt gezien als de eerste popraï-artiest. Bellemou
vervangt de fluit van rozenhout, die een bezwerende hese toon voortbrengt, door
de hardere saxofoon en de trompet. Ook introduceert hij de accordeon.
In 1962 wordt Algerije onafhankelijk. Veel clubs moeten dan de deuren sluiten
en daarmee verdwijnt de Raï naar de bruiloften, de vuile cassettemarkt, en achter
de sluier van de cabarets.

Vrijheid
Raï betekent: mijn mening. Een wil, een plan, raad. Dat laatste kunnen de
Marokkaanse jongetjes weten. Uit de mond van hun lieve moeder klinkt immers
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vaak: ‘Doe nou eens de raï van je vader!’ Vrij vertaald: ‘Luister nou eens naar de
raad van je pa, klootviool!’
Maar ook wordt het woord Raï gebruikt als kreet tussen de regels door. Net zoals
het aman, aman in de Turkse liederen en het niet weg te denken oh yeah in
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de Engelstalige popliederen.
Wanneer de topproducers Mohammed Magni en Rachid Baba investeren in
geavanceerde studio's ondervindt de Raï een ware revolutie. De beide heren zijn
liefhebbers van westerse stijlen zoals rock, disco en funk. Deze invloed gebruiken
zij om de Raï te versterken. De synthesizer, elektrische gitaar en de drumcomputer
zijn vanaf dat moment dominant in de muziek aanwezig. Gehuld in dit nieuwe jasje
worden de stemmen van grote artiesten als Cheb Khaled en het duo Sahroui&Fadela
gelanceerd. Dit is ook het moment dat werkelijk de overdracht plaatsvindt van de
Raï. De cheiga verdwijnt naar de achtergrond en de cheb neemt haar plaats in.
Cheb betekent: jong, nieuw, fris. Zo klinkt hun muziek ook; de Arabische toonladder
en de Noord-Afrikaanse ritmecombinatie van drums-darbuka-basgitaar vormen de
basis. De indringende Arabische zang, en de weemoedige en meeslepende
toetsenmelodieën voeren altijd de boventoon. Maar de nieuwe Raï is doorspekt met
reggae, funk, rock, rhythm & blues, latin, noem maar op. Zelfs de wals doet mee.
De teksten van de nieuwe Raï zijn in het straatarabisch van west Algerije en zijn
doorspekt met Frans en klassiek Arabisch. In tegenstelling tot de Kabyliaanse
(gezongen in het berberdialect van Algerije) bevatten deze teksten doorgaans geen
politieke boodschap. Ze zijn zoals de rock 'n roll was, een schreeuw van de jongeren
om meer vrijheid van het individu, liefde en tegen de beklemming van de sociale
controle.

Verboden liefde
De popraïsong is van oorsprong niet meer dan een pakkend refrein waaromheen
de oraal overgedragen poëzie van de cheiga's gezongen wordt Deze compositievorm
zie je terug in het nummer ‘Didi’ waarmee Khaled doorbrak. Om het ‘didi, didi’ (‘neem
mee, neem mee’) heen wordt gezongen over bergen die omarmen en een zee die
geluk opslokt. Alles kan en is vrij interpreteerbaar. Het gaat om het refrein en de
pakkende melodie. Dat verklaart ook het internationale succes van zulke nummers.
Ook in China zingen ze makkelijk Didi.
Smeekbedes voor gestorven heiligen komen ook vaak terug in de eerste
popraïsongs. Ook dit naar voorbeeld van de cheiga's. De sidi (heer) wordt om steun
en liefde gevraagd:
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Sidi Elhouari, geef me vertrouwen. Sidi Elbachir, geef me raad. Sidi Mansour, geef
me geld. Sidi Bel Abbes, geef me klompen.
Geleidelijk aan scherpt de cheb zijn taal, ontdoet haar van metaforen. Daar waar
hij voorheen zong over rood water dat door slingerende beekjes stroomt, en over
dadels die van de boom geplukt worden, zingt hij nu over wijn en verboden liefde.
Sommige Raïzangers doen er alles aan om te choqueren:

Barman, barman. Serveer, serveer. Laat me mijzelf bezatten. Ik heb een probleem.
Het meisje waar ik al mijn zinnen op heb gezet, is getrouwd.
Voor die Nederlander, die op Koninginnedag vierentwintig uur aan het bierinfuus
ligt, is bovenstaande tekst niet echt schokkend. Maar half jaren tachtig deed de
song van de toen immens populaire Raïartiest Cheb Zahouani veel stof opwaaien.
Cheb Zahouani was een artiest die het niet van zijn goede muziek of van zijn vocale
kwaliteiten moest hebben. Maar met dergelijke teksten wist hij de aandacht op zich
te richten.

Verscheurd land
Begin jaren negentig, wanneer de burgeroorlog in Algerije nog hevig woedt, worden
bekende zangers en producers vermoord. Onder hen de publiekslieveling Cheb
Hasni. Hij heeft menig meisjeshart op hol doen slaan met hoofdzakelijk bewerkte
covers van Julio Iglesias. Ook producer Rachid Baba wordt gedood. Het hart van
de Raï wordt verbannen naar Frankrijk en de cheb zoekt zorgvuldiger naar zijn
woorden. Alles wat maar enigszins insinueert politiek te zijn, wordt vermeden. En
wanneer in interviews politiek ter sprake komt, toveren de chebs een alles
verhullende glimlach op hun gezichten en ontwijken dergelijke vragen.
Heimwee en de verscheurdheid van de migrant zijn dan de belangrijkste thema's
in de verdreven muziek. In een documentaire vertelt Raïzanger en songwriter Cheb
Mami: ‘Het podium is de enige plaats waar ik honderd procent happy ben; voor de
rest slinger ik maar wat heen en weer.’ Cheb Mami zingt een wat meer gevoelige
vorm van Raï dan zijn collega Khaled. Het is de Raï van Saïda, de geboorteplaats
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van Mami. Deze Raïvorm wordt ook wel trab genoemd. Oftewel: de Rai van de
aarde, de Raï van de gewone man. Mami zingt in zijn eerste Franstalige Raïsong
het volgende:
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Op een dag was er geen liefde en ging hij weg. Om een kijkje te nemen aan de
andere kant. In een stad waar geen kamer was om te settelen. Hij is een eenzame
reiziger en zingt over de aarde.
Dit nummer laat horen hoe de chebs leven. Vaak alleen en altijd op reis. De cheb
beseft ook dat hij de schreeuw van de chebab is, van de jongeren. In straatinterviews
met Algerijnse en Franse tv-stations smeekt de Algerijnse jeugd de twee populairste
artiesten, Khaled en Mami, hun stem te gebruiken tegen de burgeroorlog in hun
land. ‘Zing iets voor Algerije! Zing wat voor Wahran! Zing iets voor ons!’ Ze worden
gehoord. Op de cd Saïda van Cheb Mami staat een gecoverd nummer van een
cheiga, waarin hij omkijkt:

Ik voel me zo leeg, en mijn hart doet pijn. Mijn god, mijn god, wat zullen de mensen
zeggen. Mijn god, mijn god, wat zullen de mensen denken. Ik heb ze verlaten en
ben alleen op pad gegaan. De weg naar Saïda is lang, en de reis is zo duur.
Op zijn beurt zingt Khaled op de cd Sahra, grotendeels geproduceerd door Don
Was (werkt o.a. met Elton John), naast het populaire ‘Aicha’ een aantal nummers
met een boodschap. Over zijn Wahran:

Wahran, je bent aan het afkavelen; belangrijke mensen zijn weggegaan.
En in het nummer ‘Lillah’:

Algerije, bloem in mijn ziel; waar ooit de mensen rustig leefden met hun deuren wijd
open. Waar zijn die mooie dagen. Nu staan er wachters voor de deur. Er is zon,
maar we leven in de mist.
Korte tijd later zingt Mami op de cd Meli Meli het nummer ‘Bledi’ (‘Mijn land’) waarin
hij hartstochtelijk de liefde voor zijn verscheurde land bezingt. Wie wel eens een
concert beleefd heeft van deze man en in de nevel van hasjrook om zich heen
gekeken heeft, weet wat dit nummer met sommige mensen doet.
Meli Meli bevat ook een tweetalig lied. ‘Azwaw’ is een van de hits van de zanger
Idir, de grootste vertolker van het moderne Algerijnse berberlied. Het nieuwe ‘Azwaw’
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is de eerste song die door een Arabisch en een Berbers sprekende Algerijn op cd
wordt gezet. ‘Azwaw’ is een vrolijk nummer over feest
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en vriendschap, maar bevat indirect ook een boodschap. Mami en Idir slaan een
Berberse en Arabische hand ineen en vragen beide volkeren respect voor elkaar
te hebben.

Alles kan
De zeer sociaal betrokken Mami gaat verder. Hij luistert ook naar de stemmen van
de jongeren in de achterwijken van Parijs en Marseille. Bekijk de rauwe Franse film
La haine. Lees de romans van Paul Smail. Of neem zelf een kijkje in een wijk als
Barbés, en weet hoe hard het er voor sommige Noord-Afrikaanse jongeren aan toe
kan gaan. Racisme, verslaving en werkeloosheid vullen de dagen. Voor hen brengt
Cheb Mami hiphop in zijn Raï. De allereerste Raï-hiphop-song van Mami op de cd
Saïda zei niets over het gekruide maar rauwe leven in de achterwijken. Een goede
muzikale kruisbestuiving is het nummer ‘Mama’, samen gezongen met de
Amerikaanse rapster Baby Girl - wel te noemen, maar tekstueel een softie, zoals
de titel doet vermoeden. Gewoon wat relatiesleur.

I ran around, you ran around, so who can blame who? You're quick to point the
finger, don't forget you did it too. Tralala.
Van een ander kaliber zijn de hiphop-raïteksten op Meli Meli. Mami werkte hiervoor
samen met grote mannen uit de Franse hiphopscene: de Algerijns-Franse rappers
K-Ryme, K-mel en Imothep. ‘Parisien du Nord’ is het resultaat. Een pakkend nummer
over het leven in de jungle op straat en een protest tegen elke vorm van uitsluiting.
De remix van ‘Parisien du Nord’ wordt een hit in Frankrijk. De angsten pijn van menig
migrantenkind wordt op een niet al te schelle toon invoelbaar gemaakt en over de
dansvloer gestrooid.

Ik dacht dat dit mijn land was, waarin ik zou eindigen. De werkelijkheid is dat ik er
altijd buitenstaander blijf.
Zoals velen raakt Sting gecharmeerd van de kolossale stem en van de mondiale
mixen van Cheb Mami. Sting vraagt Mami om samenwerking. ‘Desert Rose’ wordt
opgenomen. Wellicht ziet een cynicus hierin de macht van de onderdrukker die het
exotisme voor eigenbelang exploiteert. Maar Raï kent nu eenmaal weinig grenzen
en heeft geen behoefte aan cynici. Raï is als het virtuoze taalspel van schrijver
Abdelkader Benali. De hele wereld komt samen tot de magische handen van de
goochelaar en die laat er geen korreltje van door zijn vingers glippen. Zo is de trab.
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Zo is de Raï. Alles mag, alles kan. Ook de woestijnroos van Sting. ‘Desert rose’
wordt een hit en Cheb Mami krijgt wat hij verdient. Hij tourt met Sting de wereld over
en krijgt internationaal succes.
Dat hij het allemaal waard is, bewijst de laatste cd van de grootste Raïmuzikant
Dellai is namelijk een groot hart vol verliefdheid, onbegrip, vriendschap,
vaderlandsliefde en sociale betrokkenheid. Met daarop tekst van Aznavour,
producties van Nile Rodgers, arrangementen van Nitin Sawhney en de stemmen
van Sting en Ziggy Marley.
De aarde is klein, maar groot genoeg voor de Cheb om voor altijd onderweg te
zijn.
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Write now!
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! Rotterdam, de schrijfwedstrijd van
Passionate, organisatie voor de nieuwe letteren en de SKVR Schrijversschool.

Schrijfwedstrijd:
Max. 2000 woorden, taal Nederlands
Regio Rotterdam, van 15 t/m 24 jaar
Vermeld je naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres en geboortedatum
Hoofdprijs: €250 (boekenbonnen) en eeuwige roem. Vier aanmoedigingsprijzen
van €50 (boekenbonnen) 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 1 februari 2003
Naar: Passionate - o.v.v. Write Now! Rotterdam
Postbus 25264, 3001 HG Rotterdam
of per e-mail: rotterdam@writenow.nl
Meer info: Passionate, Michael Vogel 010 276 26 26 of rotterdam@writenow.nl of
www.writenow.nl
Workshop: potentiële deelnemers kunnen op 18 en 25 januari 2003 een gratis
workshop proza en poëzie schrijven volgen, georganiseerd door de SKVR
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Schrijversschool. Meer informatie op de site van de SKVR Schrijversschool:
www.skvr.nl
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Ik raï, dus ik besta
Said el Haji

Hij heeft vermoeide ogen, maar als hij spreekt dan schieten ze vuur. Het ongenoegen,
de motor van iedere zichzelf respecterende Raï-artiest, druipt uit zijn woorden. Hij
schippert tussen verbittering en berusting. Leadzanger Ridwan Boedroessie van
het in ongenade geraakte Legendary Raï is een oprecht geëngageerd man. ‘Iedereen
roept maar dat je jezelf moet blijven. Tazz! Wat als je van jezelf een onuitstaanbare
eikel bent, zoals die schreeuwerige gastjes van tegenwoordig? Nee, je moet in alle
opzichten groots zijn, zoals ik. Helaas, de jaren van heerschappij zijn voor Legendary
Raï voorbij.’ Ridwan Boedroessie blikt terug op die roemruchte jaren negentig.
‘Ik denk Raï, droom Raï, ben Raï. Toen ik ter wereld kwam, huilde ik: “Raï, raï, raï!”
Raï is mijn brood, mijn lucht, mijn universum. Zonder Raï ben ik niks. Wallah zonder
Raï ben ik niks.
Raï is meer dan muziek alleen, meer dan een visie of een filosofie. Raï is het
leven zelf. Intellectuelen zeggen dat de moderne mens is doorgeslagen in zijn
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scepticisme, te lang heeft zitten wrikken aan hemel en hel, met als gevolg dat hij
geen zekerheden meer heeft. Tsss! Wallah dat gaat voor mij niet op. Raï is mijn
zekerheid en meer zekerheid heb ik niet nodig, je weet toch.
Toen mensen nog aan mij vroegen wat mijn mening was ten aanzien van dit of
dat, zei ik: ‘All we need is Raï, weet je.’ Ik zei dat omdat ik alles wat ik te melden
had in mijn muziek tot uiting bracht. Raï moet relevant zijn. Die mening is mij nog
steeds toegedaan, weet je, zo principieel ben ik. Die gastjes van tegenwoordig
weten niets van principes af en razen maar wat. Ze doen gewichtig en zo, maar
eigenlijk hebben ze niets te melden. Wallah het zijn allemaal schreeuwlelijkerds!
Vooral Cheb Lala Baraka, de vleesgeworden smakeloosheid als je het mij vraagt,
slaat de plank volledig mis. Ze afficheren zich als maatschappijkritisch, maar alleen
omdat ze zien dat het vooral commercieel erg handig is. Oprecht zijn ze bij lange
na niet. Noem mij ouderwets, maar wat heeft het bijvoorbeeld voor zin om in je blote
reet op te treden? Wat heeft het voor zin om op de foto van een ayatollah of
grootmoefti te schijten? De stem is het enige wapen van de zanger, niet zijn aars.
Dat is louter vorm zonder noodzaak, weet je. Wallah van binnen zijn ze even hol
als de generatie waartegen wij hebben geageerd. Met hun opgeblazen ego's ter
grootte van een heteluchtballon. Tazz! Een ballon mag hoog klimmen, weet je, tot
in de stratosfeer van mijn part, maar één verdwaalde vogel met een scherpe snavel
prikt de zaak zo door. En dan val je diep, hoor, dat kan ik je verzekeren. Dan val je
heel diep. Het wachten is op zo'n vogel met een scherpe snavel. Want in de handen
van die huichelachtige ezels van nu is het alleen maar izzan wat de klok slaat. Tfoe!
Na een optreden in de Amsterdamse Raï kwam eens een journalist naar me toe.
Hij wilde weten waarom ik in mijn teksten geen enkel onderwerp schuwde, of het
nou politiek, seks, drugs of religie was. Ik balkte: “Tazz, wallah I will raï you,
motherfucker.” Ja, ik was een heethoofd, maar een oprechte heethoofd. De journalist
begreep het niet, voelde zich zelfs geïntimideerd. Ik legde hem toen uit dat Raï niet
alleen maar feelgood-muziek maar vooral geëngageerde muziek is. Waarna ik
overging tot een uiteenzetting van de ontstaansgeschiedenis.
Ja, ik was een groot Raï-artiest. Wie kende mij niet? Ik zweer dat iedereen mij
kende. Ik was de man, weet je. Ik kon iedereen krijgen die ik wilde. Niet dat ik mezelf
stroop om de mond wil smeren, maar met mijn Raï raakte ik wel de harten en zielen
van miljoenen mensen over de hele wereld, ik zweer het je. Wallah ik lieg niet, je
weet toch. Op straat werd ik herkend en nagewezen, gingen mensen spontaan voor
mij uit de weg. “Ho, daar heb je Ridwan Boedroessie!” zeiden ze. Izzan! Natuurlijk,
ze voelden zich te gering. Maar het liet me Siberisch, weet je.
Heel vroeger dacht ik dat ik bang was voor mijn fans en had ik me geen houding
weten te geven. Maar ik ben niet dom, weet je, wallah ik ben slim. Ik kwam er achter
dat ik helemaal niet voor hen bang was maar voor mijn eigen roem. Die angst
projecteerde ik op hen, zie je. Ik wist niet hoe ermee om te gaan. Ach, hoe lang is
dat alweer geleden? Het lijkt wel eeuwen. Ik kwam toen nog maar net kijken, weet
je. Ukkepuk in da bizniz, je weet toch. Ha! Man, als ik erop terugkijk, kan ik er alleen
maar om lachen. Ha! Haha! Maar ik moet toegeven, een beetje weemoedig stemt
het me allemaal wel.
Uiteindelijk verzoende ik me met mijn succes. Ik had een talent, weet je (nog
steeds trouwens), een talent dat ik wist aan te wenden. Ik kon zingen als geen ander.
Wallah ik zweer je bij de zestig hisbs van de Koran dat ik de sterren van de hemel
zong, zo waar je bij stond. Moest ik me dan daarvoor schuldig voelen?
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Sjoem! Het slaat toch nergens op om je schuldig te voelen voor je talent, of wel
soms? Dat is de omgekeerde wereld, man. Ik was wie ik was, weet je, een genie.
En voor velen een idool. Ik zweer bij Allah dat ik een idool was. Maar wie kent mij
nog?
Er was een tijd, lang geleden, dat Raï niets voorstelde, helemaal niets. Het bevond
zich in dezelfde impasse als de huidige rapmuziek met zijn champagneclips en
teksten vol zelfverheerlijking. Commerciële figuren waren er als haaien mee aan
de haal gegaan. Khaled, Mami, Taha, Kader... Zij waren leuk begonnen maar gingen
binnen de kortste keren achter het grote geld aan. Allemaal trokken ze naar Parijs
en Los Angeles om te gaan samenwerken met foute producers, die geen fuck
verstand hadden van Raï. Sommigen waren ineens ook helemaal into duetten en
zongen beschamende songs met verdachte poprock- en r&b-artiesten als Gloria
Estefan, Duran Duran en Keith Sweat en zo. Tfoe! Ze scoorden wel hits, nou en of
zij hits scoorden. Man, de hits rolden van de persmachine, stuk voor stuk. Maar met
Raï had het evenveel te maken als Birgit met rock 'n' roll, weet je, of Bin Laden met
islam. Tsss, zij verkochten hun ziel aan de gieren, die elk exotisch geluid remixten
tot een egaal en veilig sausje dat voor iedere piechem lekker in het gehoor lag. Niet
dat het me ook maar iets kon schelen dat die zogenaamde hoeren van de Raï hun
ziel verkochten, hoor. Tsss! Tazz! Izzan! Als iemand zijn ziel wil verkopen, wallah
hij gaat zijn gang maar. Het kan me aan mijn reet roesten, weet je. Ik hou ze niet
tegen. Maar blijf met je gore poten van Raï af! Want dat deden deze verraders: ze
verkochten niet alleen hún ziel, maar ook die van Raï, weet je. Ze hadden Raï
buitenspel gezet, die sukkels. Geen enkele maatschappelijke relevantie bevatte het
nog. Kijk, en dan ben je fout bezig. Dan verander je Raï in een holle pinda. Dan
moet je uitkijken, jongen. Wallah dan maak je vijanden! Ja, ik kan me er nog altijd
over opwinden.
De ziel van Raï slaakte een kreet en deed een beroep op mijn skills. Het kon niet
lang duren of ik verscheen aan het firmament. Ik moest wel. Ik kon niet langer lijdelijk
toezien hoe Raï werd uitgehold. Ik ging back to basic, helemaal terug naar de roots,
weet je. Ik ging naar Algerije, naar handelsstad Oran, daar waar het dertig jaar
eerder, in de zestiger jaren van de vorige eeuw, onder invloed van de verstedelijking
allemaal was begonnen, je weet toch. Ja, ze hadden daar veel maatschappelijke
problemen. Wat heet, ik kwam terecht in een fucking burgeroorlog, vrind! Extremisme,
terrorisme, discriminatie van Berbers, je wil het niet weten. Nog steeds is het daar
een grote puinhoop. Wat een ellende! Heel Algerije gaat naar de knoppen, ik zweer
het je. De epidemie van Oran die Camus in De pest beschrijft, is overdrachtelijk en
staat voor de nietsontziende corruptie. Camus kan het weten, die gozer is er
opgegroeid. Weet je, nu we het er toch over hebben, die corruptie is de basis van
alle hedendaagse problemen in de hele islamitische wereld. Niks achterlijke
moslimcultuur, maar corruptie. Wallah zonder corruptie geen moslimextremisme.
Weet je, de islam predikt sociale gelijkheid, solidariteit met de zwakkeren en
rechtvaardigheid en zo, maar zo'n arts die zich moslim noemt ga je heel anders zien
wanneer hij, zogenaamd vanwege tijdgebrek, weigert om een door galstenen
geteisterde plattelandsvrouw te helpen, maar ineens zeeën van tijd heeft als de een
of andere stinkerd met geld begint te zwaaien om zo snel mogelijk aan zijn oorpijn
geholpen te worden. Frustraties als deze zijn er aan de orde van de dag en drijven
de mensen tot rigoureuze maatregelen.
In Algerije zag ik veel, heel veel. Maar deze Berber was niet bang, hoor. Pfff!
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Wallah ik was niet bang. Voor mij was Algerije een enorme inspiratiebron. Ik trok
op met hardcore Raïmuzikanten, allemaal geestverwanten die genoeg hadden van
die commerciële shit. Binnen de kortste keren formeerde ik de band Legendary Raï.
Gewapend met derboeka, drum, synthesizer, basgitaar en trompet, het ritme van
de bedoeïenen in onze vingers, gingen we aan de slag in de meest ranzige
studiootjes en achterafzaaltjes. Met onze muziek stelden we de maatschappelijke
wantoestanden aan de kaak. Man, we kregen zelfs de kakkerlakken aan het
nadenken. We maakten Raï zoals nog nooit ten gehore gebracht, ik zweer het je.
Het begon met bescheiden quasi-nietszeggende songs als “Sierie ya soelahfatie
sierie!” (“Gaat heen, schildpad, gaat heen!”) en “Tomatiesj walla batata” (“Tomaten
of aardappelen”), maar doorbreken deden we met het inmiddels klassiek geworden
“Ana kanghannie, ya habiebie” (“Ik zing, schattebout.”) De wereld lag aan onze
voeten. We konden alles doen, alles bewerkstelligen, van revoluties tot vrede. Wie
kende ons niet?
Helaas, het tij keerde. Niets is blijvend, weet je. De nieuwe garde klaagde dat
Legendary Raï van haar principes was gevallen. Dat was gelogen, wij hebben altijd
in onze principes geloofd. Maar dat onze toetsenist zich aansloot bij de Islamitische
Jihad en onze drummer door de Algerijnse politie werd betrapt terwijl hij, stijf van
de coke, een minderjarig kind verkrachtte, tja, dat was geen goede reclame, weet
je. Ik word er droevig van als ik bedenk hoeveel meer we hadden kunnen bereiken.
We zouden invloedrijk zijn geweest, macht die we ten goede zouden hebben
aangewend en presidenten en pausen op het matje hebben geroepen zoals Bono
van U2 dat doet. Shit, asahbie, shit!
Het heeft niet zo mogen zijn, weet je. Die twee sukkels moesten zonodig roet in
het eten gooien. Wallah het zijn ezels, aghjoers! Sommige mensen zijn gewoon niet
opgewassen tegen succes. Nee, zelf ben ik van alle verdachtmakingen vrijgesproken,
je weet toch. Ik heb nooit mensen gesmokkeld, dat was mijn broer, ik zweer het je.
Mijn broer deed dat soort dingen, hij was een crimineel. Hij was altijd al het zwarte
schaap in de familie. Ik haat die gozer, wallah.
Ach, weet je, zoals in alles is het ook in de Raï een komen en gaan. Alles heeft
zijn tijd. Als onze toetsenist weer bij zijn positieven is en onze drummer op vrije
voeten, dan komt Legendary Raï misschien weer bij elkaar, als God het wil. Dan
zullen we de wereld eens laten zien waartoe Raï in staat is, je weet toch.
Maar ik moet niet op de dingen vooruitlopen. De Egyptische schrijver Nazjieb
Mahfoez schreef dat een mens alleen het moment bezit waarop hij leeft. Dat is waar,
weet je. Wallah dat is een waarheid als een koe. Het verleden is voorbij, niets dan
een herinnering, en de toekomst bestaat helemaal niet. Als artiest tel ik niet meer
mee, maar door mijn aderen stroomt nog altijd pure Raï. Ik zeg het je, ik heb een
hart van Raï. Ik raï, dus ik besta, je weet toch.’
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3 gedichten
Marc Robbemond
Hotel
Op het congres zijn drie vrouwen.
Ik voel mij aangetrokken tot alledrie de vrouwen.
Na mijn lezing bied ik hen drankjes aan.
Eén van de vrouwen gaat naar de WC en komt niet terug.
Ik bied de andere twee vrouwen aan op mijn hotelkamer te slapen.
Eén vrouw weigert.
In mijn hotelkamer trek ik mijn overhemd uit.
Ik hang het over de stoel van het bureau.
Ik vertel de vrouw een geheim.
Ik vraag haar het geheim te houden.
Ik hou haar borsten vast.
De volgende ochtend worden wij naast elkaar wakker en eten samen.
Ik vertel haar nooit een mooiere vrouw gezien te hebben.
Ik vertel haar nooit porno gezien te hebben.
We blijven vijf jaar samen.
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Verwisseling
Ik ben vijftien metrostations lang
slaperig als enige.
Na de verwisseling
activeer ik mezelf.
Smalltalks
in alle kiosken boven de grond.
Met haar moeder drinkt ze koffie
in de snackbar naast het winkelcentrum
dit doen ze elke dag na de was
voor de middagprogramma's.
Op televisie komen ze zelf nooit
maar ze bellen vaak om te vragen
waarom niet?
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High potentials
Tonie Mudde

High potentials
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Gisteren het feest, vandaag de schoonmaak.
Op de vloer lost een stuk cadeaupapier langzaam op in een plasje bier. Ik zit met
Oscar in het raamkozijn. Hij kijkt slaperig naar buiten. In zijn wangen staan nog rode
groeven van de kreukels in zijn kussen.
Gisteren, met twee afstudeerpraatjes, twee negens en één feest eindigde onze
studententijd. Vandaag zullen we hem met heet water en chloor losschrobben en
door de afvoer spoelen.
‘Wow, lekker ding,’ zegt Oscar en wijst naar buiten.
Ik zie haar. Jong, een jaar of zeventien. Ze gehoorzaamt aan alle oncomfortabele
wetten die een meisje vrouwelijk maken. Hoge hakken. String onder stretchbroek.
Lang haar dat ze om de paar passen met een hoofdknik voor haar ogen wegslaat.
‘Jonge meisjes willen altijd ouder lijken hè?’ vraag ik. ‘Dan zeggen ze: ik ben
veertien, maar al bijna vijftien.’
‘Klopt,’ zegt Oscar.
‘En dat terwijl wat oudere vrouwen juist weer jonger willen lijken.’
‘Ja... en?’
‘Dat betekent dat er dus ergens een optimum moet zitten,’ zeg ik. ‘Een soort ideale
leeftijd. Maar welke?’
Oscar en ik hebben allebei techniek en organisatie gestudeerd. Geef ons iets in
handen, wij vinden het optimum.
‘Ik weet het niet,’ antwoordt hij. ‘Negentien? Twintig? Dan ben je zelfstandig, alles
wordt voor je betaald, en er begint nog niks uit te dijen. Ja, een jaar of twintig, zoiets
zal het wel zijn. Wij zijn 'm in ieder geval allang gepasseerd.’
Allang gepasseerd. En ik heb het niet eens gemerkt.
Nergens gaat vergrijzen sneller dan in een studentenstad. Je komt binnen als
groentje, als feut. Vijf jaar later ben je een fossiel. Krijg je je eigen hoekje in de
sociëteit, samen met de andere ‘ouwe lullen’.
Oscar en ik zijn vijfentwintigen vierentwintig. Ouwe lullen dus. Als ik tegenwoordig
op studentenfeestjes kom, ben ik één van de oudsten. Dan voel ik mij de tienerster
op zijn retour; vanaf de bank kijk ik toe hoe mijn naam keldert op de hitlijsten en
jongere talenten mijn plaats innemen.
Vergrijzen is boven alles lichamelijke aftakeling. Elke ochtend kijk ik angstig in de
spiegel naar de hoeveelheid hoofdhuid tussen mijn haren. Het is nog niet zo erg als
bij Oscar. Hij heeft zijn haar al moeten millimeteren om te verhullen dat zijn haargrens
zich terugtrekt, langzaam maar zeker, als een vlakke zee van vloed naar eb. Op
zijn hoofd zal het tij alleen nooit meer keren.
‘Kom op,’ zeg ik. ‘We gaan poetsen.’
‘Vooruit dan maar,’ zucht Oscar.
Ik pak een grote bezem en begin te vegen. Oscar gaat op een stoel staan en
verwijdert de feestverlichting.
We doen ons werk, als monniken, in stilte. Alleen het geluid van de raspende
bezem over de tegels. En het continue piepje in mijn oor; de echo van de muziek
van gisteren. Maar luider dan dat de vraag in mijn hoofd: Wat nu?
Ze wilden het allemaal weten. Familie, huisgenoten, vrienden. Eerst de felicitaties,
handje, kusje, cadeautje. Maar dan onvermijdelijk de vraag: ‘Wat ga je nu doen?
Wat wil je worden?’
De vraag suggereert dat er iets drastisch moet veranderen, dat ik iets anders
moet doen dan ik nu doe, iemand anders moet zijn dan ik nu ben. Vroeger, als kind,
had ik mijn antwoord direct klaar. Teenage Mutant Ninja
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Turtle, dat wilde ik worden. Of linkervleugelspits bij Ajax. Of zanger in een
jongensband, gillende meisjes aan mijn voeten.
Later, nu, moet ik vooral realistisch blijven.
In zes jaar studie hebben ze me geleerd hoe ik de wereld kan vangen in modellen.
Ze hebben me geleerd dat alles en iedereen te beschouwen is als een systeem,
een rechthoek die output genereert. En dat zo'n rechthoek pas mag bestaan als de
omgeving behoefte heeft aan die output. Ze hebben me geleerd dat ook ik een
rechthoek ben.
Maar vooral hebben ze me geleerd realistisch te blijven. De hufters.
Vorige week bezochten Oscar en ik nog een bedrijvenbeurs. Daar stonden we
dan, samen realistisch te zijn. We flirtten met KPN, TPG, KLM en andere afkortingen.
Allebei strak in het pak, gewapend met onze c.v.'s vol commissies en bestuurtjes;
klaar voor productie. Met recruiters spraken we over steile leercurves, engagement
en deliverables. Je had ze moeten zien die recruiters, glijdend, kwijlend, krimpend
bij onze aanblik.
Neem het ze eens kwalijk: Oscar en ik zijn nu eenmaal de natte droom van elke
recruiter. We zijn manager, ingenieur en ideale schoonzoon ineen. Drie keer kassa
dus. We zijn high-potentials, sluit ons aan en we leveren niets dan krachtstroom.
Oscar legt je het verschil uit tussen effectiviteit en efficiency. En je zult het
begrijpen. Hij wint van je met tennis in straight sets, wedstrijd na wedstrijd. Maar
laat jou winnen als je een rotdag hebt gehad. En ik? Ik ontneem je je zorgen door
al je bedrijfsprocessen te automatiseren. Ik automatiseer en automatiseer totdat
alles geautomatiseerd is en er niets meerte automatiseren valt. Je hoeft alleen nog
maar vanuit je bubbelbad op de aan-knop te drukken en je wereld zal draaien. Maar
ik kan meer. Ik kan mijn orgasme een kwartier uitstellen, wist je dat? Twintig minuten
als ik echt mijn best doe. Meer, ik kan nog veel meer. Als ik een scheiding in mijn
haren kam en een stropdas draag, speel ik de hoofdrol in elke reclamespot. Met
een machtige tandpastaglimlach verkoop ik auto's, levensverzekeringen of
Greenpeace-lidmaatschappen. En je zult kopen. Ho, bijna mijn grootste talent
vergeten. Op televisie volg ik zonder problemen vier programma's tegelijkertijd.
Vertel ik je de namen van alle acteurs, de titels van alle clips, het verloop van iedere
verhaallijn. Geef maar hier die afstandsbediening, laat ik het je zien.
Oscar en ik, twee prachtexemplaren van jonge mannen. Trouw ons, wees onze
vriend, neem ons in dienst. Je zult er geen spijt van krijgen. Want we kunnen alles,
echt alles.
Maar, we kunnen je niet zeggen wat we willen.
Ik hoor een zacht geknetter uit de speakers. Oscar staat met een spiegelbol onder
zijn arm geklemd achter het mengpaneel en zoekt in een stapel cd's.
‘Doe de lichten dan nog even uit,’ zeg ik. ‘En de spots aan.’
Ik zet mijn bezem tegen de muur en sluit de luiken voor de ramen.
In het donker drie sterren: paars, rood en wit.
Daar is de muziek. Een domme dreun met een geile vrouwenstem. Ik ga bij de
speaker staan, zo dichtbij als de pijngrens maar toestaat. Decibellen, meer decibellen.
Kylie Minogue in mijn hoofd, stuitert van trommelvlies naar trommelvlies. ‘I'm spinning
around, move out of my way.’ Binnen zingt Kylie, binnen dansen wij. Buiten is het
stil, buiten wachten de hufters.
Ik zei dat we alles kunnen, Oscar en ik. Ik loog. We zijn beroerde dansers.
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Elke knik, draai en sprong maken we een fractie na de beat. We dansen zoals
peuters dansen. De bewegingen staan volkomen los van het ritme. Geen meisje
dat langer dan één liedje bij ons durft te staan.
Maar nu is er niemand. En ik ga los. Speel gitaar op mijn bezem. Break-dansje,
moonwalkje, strike a pose, ik doe het allemaal.
Oscar heeft nog steeds de spiegelbol in zijn handen. Speelt ermee in de spots.
Sterren, overal sterren. Wit, rood, paars. Ze landen op muren, plafond en vloer.
Oscar spint in het rond als een tol; blijven draaien om niet te vallen. En ik tol mee,
graai als een dolleman naar de lichtbundels. Ik had er één te pakken, ik zweer het,
ik had er één te pakken.
Ik draai en draai. Sneller en sneller, totdat ik alleen nog maar vlekken zie en mijn
hoofd niet meer voelt waar mijn lichaam is.
Opeens lig ik op de grond. Getackeld door mijn eigen benen. Pijn in mijn elleboog
en schouder. Ik ga zitten, met mijn rug tegen de muur. Ingezakt, uitgeteld. De vlekken
verdwijnen, langzaam komt de wereld weer tot stilstand.
Alleen Oscar beweegt nog. Blijft maar springen en draaien, heeft niets van mijn
val gemerkt. Hij lijkt wel in trance; hij houdt zijn ogen gesloten, bijt op zijn onderlip
en slingert de bol door de lucht alsof hij spoken verdrijft.
Ik lach. Dat zinloze gezwiep met die zinloze armen. Dat doelloze gedraai met die
doelloze benen.
Ik zei dat we waardeloze dansers zijn. Ik loog. We zijn fantastische dansers, het
is zelfs het enige wat we kunnen. En het enige wat we willen.
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Overloop (fragment)
Thijs Kramer

Overloop (fragment)
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Het was lente. In de Singel toonden vier woerden belangstelling voor dezelfde eend
en in de Volkskrant besloeg de advertentierubriek Vrouw zoekt Man bijna een volle
pagina.
Ik zat voor de eerste keer van het jaar op het gras van het Lepelenburg en had
de zaterdagkrant voor mij op de grond uitgespreid. Zoals altijd begon ik mijn selectie
van de advertenties door ze te scannen op leeftijd en opleidingsniveau. Op andere
eigenschappen lette ik in deze eerste lezing nog niet. Ik zette kruisen door de
advertenties waarin mannen jonger dan 25 of ouder dan 35 gezocht werden. Bijna
iedere advertentie vermeldde een gewenst opleidingsniveau, meestal aangeduid
als denkniveau. En afgezien van de enkele vrouw die genoegen nam met een
middelbare beroepsopleiding van de gezochte man, verlangde de meerderheid
hoger beroeps-, of academisch opgeleiden. Zoals altijd constateerde ik met
voldoening dat ik mij wat dat betreft in het topsegment van de markt bevond.
Na de eerste lezing begon ik opnieuw linksboven en lette ditmaal op eisen waaraan
ik niet voldeed. Er waren enkele advertenties waarin met nadruk een man werd
gevraagd die financieel onafhankelijk was. Daar moest ik tot mijn spijt een streep
door zetten. Beduidend meer vrouwen zochten echter links-denkende of
maatschappelijk betrokken mannen. Dat hoefde geen probleem te zijn vond ik en
liet die advertenties dan ook ongemoeid. Ook de voorwaarde niet rokend was geen
beletsel, maar ik trok wel een streep waar stond: beslist niet rokend. Uit die
formulering sprak een starheid die mij tegenstond. Er was een vrouw die iemand
zocht die liefst in bezit van auto was. Ik zette er een streep door vanwege de
afhankelijke opstelling die ik van haar verwachtte. Daar was iemand die mij wilde
gebruiken! Vegetarisme en geheelonthouding beschouwde ik om principiële redenen
als onoverkomelijke eisen. Zonder uitzondering streepte ik ze weg.
Toen ik voor de tweede maal rechts onderaan de pagina was aangekomen, was
tweederde van de advertenties weggestreept. Er waren nog enkele tientallen over.
Even spiekte ik in de aanpalende rubriek Man zoekt Man, maar zette vervolgens
een vette streep waar mijn domein eindigde. Nogmaals begon ik opnieuw. Dit keer
keek ik naar de gewenste karaktereigenschappen, voorkeuren en
belangstellingssferen van de gezochte mannen.
Iemand die een contactadvertentie opstelt, denkt heel goed na over de formulering
ervan, want ze worden per letterteken afgerekend. In zo min mogelijk woorden
beschrijft men zichzelf en degene die men zoekt. Leeftijd, postuur en bijzondere
kenmerken kosten al veel ruimte; dan blijft er nog maar weinig over voor de rest.
Wanneer je, zoals ik, duizenden contactadvertenties bestudeerd hebt, leer je wat
de meest gewaardeerde eigenschappen van mannen zijn. Je kunt bij wijze van
sociologische vingeroefening, trefwoorden turven en er een toptien van samenstellen.
Hetzelfde kun je doen met de termen die vrouwen gebruiken om zichzelf te
beschrijven. Zij noemen in hun advertentie vanzelfsprekend alleen hun gunstigste
eigenschappen en hun minder goede (eigenwijs) als ze die eigenlijk óók positief
vinden. Er vormt zich dan een overzicht van kenmerken die vrouwen in zichzelf
waarderen en dat is waardevolle informatie.
Niet één van mijn eigen karaktereigenschappen haalt de toptien van meest
gewaardeerde. Maar ik beschik over een eigenschap die zeer ondergewaar-
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deerd is: het vermogen om te veranderen. Tot dan toe had ik nooit blijk gegeven
hierover te beschikken; ik was nog dezelfde die ik vanaf mijn twaalfde geweest was.
Maar ik koesterde deze eigenschap en besefte tegelijkertijd dat er een taboe op
rust. Ieder heeft slechts een beperkte mate van verandering tot zijn beschikking en
dient die mondjesmaat te benutten. Een mens die teveel verandert wordt
onbetrouwbaar gevonden, raakt zijn vrienden kwijt of is psychisch niet in orde.
De faculteit om te veranderen is een wonderlamp waarin een geest huist die naar
keuze jouw wensen vervult, maar eenmaal ontsnapt, niet meer terugkeert.
Ik las een advertentie van een vrouw die een warme, begripvolle man zocht. Aan
die omschrijving voldeed ik, vond ik zelf. In een andere stond: beslist geen macho
en ik ben beslist geen macho. Humorvol was ook deze week weer een veelgevraagde
eigenschap en ik liet alle advertenties waarin dat genoemd werd zonder aarzelen
passeren.
Natuurgenieter, las ik. Ook dat gold voor mij, want met belangstelling keek ik naar
de vier woerden tijdens hun stoelendans in de Singel. Ze hadden het tempo
opgevoerd. Bijna voortdurend zat één van de woerden op de rug van de eend, terwijl
een ander haar aan de voorzijde besteeg. Ze was bezig te verdrinken.
Bezoekt graag musea. Als je langs het museum Catarijneconvent loopt, kun je
een blik in enkele zalen werpen. Dat deed ik wel eens en als ik dat tot
museumbezoek rekende, klopte het.
Houdt van een goed glas wijn. Of wijn goed of slecht is, maakte mij weinig uit,
maar verder was het waar en ik vond het bemoedigend dat het gewaardeerd werd.
Houdt van uitgaan. Ja, gezellig. Als ik maar niet hoefde te dansen.
Geen bartype. Ook goed.
Kan genieten van literatuur. Behalve de contactadvertenties, lees ik iedere
zaterdag de boekrecensies van de Volkskrant. Niet zo lang geleden heb ik ook
enkele boeken gelezen. Ik vond de recensies beter.
Houdt van gezellige avondjes thuis. Ik zat inderdaad veel avonden thuis.
Maakt graag boswandelingen. Individueel wandelen in een bos vind ik bezwaarlijk
omdat andere wandelaars dan in jou een verkrachter zien, zoals ik eenzame
wandelaars als verkrachters beschouw. Maar aan de andere kant vond ik het een
liefhebberij die ik gemakkelijk kon opnemen. Het kost weinig geld en wandelen is
altijd veelgevraagd in de advertenties, met name strand-wandelen. Mensen die
strandwandelingen maken doen dat vaak om los te komen van inspannende
intellectuele bezigheden. Ik wilde toen zelf mijn intellectuele bezigheden weer
oppakken en het maken van een strandwandeling scheen me een eenvoudige
eerste aanzet daartoe.
Houdt ervan verwend te worden, dat zou eens tijd worden. Maar verwent zelf ook
graag. Idem.
Zoals altijd kon ik deze ronde, waarin het op zelfreflectie aankwam, weer aan alle
verwachtingen voldoen. Ik had dan ook geen enkele advertentie weggestreept.
Bijna al mijn eigen bezigheden, interesses en vaardigheden leidden een sluimerend
bestaan. Ze waren als de spieren van een bedlegerig persoon; ze kwijnden weg
omdat ik ze niet gebruikte. Door ze te activeren en veel te oefenen kon ik ze echter
allemaal weer laten aansterken. Ik kon alleen nog niet
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kiezen welke daarvoor in aanmerking kwamen.
Het aantal overgebleven advertenties was nu teruggebracht tot ongeveer twintig.
Dat waren de advertenties waarbij ik naar eigen oordeel aan alle gestelde eisen
voldeed. Het was zoals altijd weer een daad van zelfbevestiging om vast te stellen
dat er vrouwen rondliepen die een man zochten zoals ik. En deze twintig waren
alleen nog maar de vrouwen die deze zaterdag een advertentie in de Volkskrant
hadden gezet. Als ik dat getal vermenigvuldigde met het aantal Nederlandse
dagbladen en bedacht hoeveel vrouwen eveneens een man zochten, maar geen
advertentie durfden te plaatsen, kwam ik uit op een duizelingwekkend aantal.
Ik begon de overgebleven advertenties te bestuderen op wat de vrouwen over
zichzelf te melden hadden. Eén vrouw wilde niet achterom kijken. Ik veronderstelde
daar een onverwerkt verleden en zette er een streep door.
Tot voor kort had ik nooit daadwerkelijk op een contactadvertentie gereageerd. Ik
hield mezelf voor dat het selecteren van de advertenties een particulier sociologisch
onderzoekje was, al realiseerde ik me dat er overlap was met mijn eigen verlangens.
Mijn bedoeling was niet om vrouwen te ontmoeten, maar om over hen te leren. Ik
vond dit een veiliger methode dan persoonlijk met hen in contact te treden. Het had
wel tot gevolg dat ik in de loop van de tijd uitsluitend in trefwoorden over vrouwen
was gaan denken en fantaseren. Ik viel - op mijn manier - op zelfverzekerde, breed
ontwikkelde vrouwen met een rijk sociaal leven. Ik vond namelijk dat in een relatie
de partners elkaar moeten aanvullen.
Af en toe brak het besef door dat er echte, warme vrouwen aan de advertenties
ten grondslag lagen en dan vond ik het wel wat karig, dit eenzijdige verkeer via
krantenpapier. Want het was het enige contact dat ik met vrouwen had. Heel soms
wilde ik dan wel eens buitenissige dingen doen. Ik ging bijvoorbeeld in een café aan
de bar zitten in de hoop dat iemand mij aansprak. Dit keer had ik dus een brief
geschreven.
De vrouw die niet achterom wilde kijken achtte ik ongeschikt omdat ik zelf genoeg
dingen had om niet naar terug te willen kijken. Ik kon haar verleden daar niet nog
eens bij hebben. Een vrouw meldde dat zij van zowel Sympathy for the devil, als
van de Brandenburger concerten hield. Dat zette me aan het denken. Vergelijkbare
tegenstellingen staan vaak in de advertenties. De bedenkers ervan willen
waarschijnlijk aangeven dat ze veelzijdig zijn, om zo hun kansen te vergroten. En
tegelijkertijd verwoorden zij een breed gevoeld verlangen, namelijk
volledigheidsdrang. We moeten immers van álle giften van het leven kunnen
genieten. Enkel Franse wijn drinken is niet genoeg meer. Als je jezelf daartoe beperkt,
mis je zoveel goeds dat de wereld te bieden heeft. Je moet de Italiaanse wijn
proberen, de Zuid-Afrikaanse, de Californische! En bovendien de verschillen tussen
Ierse en Schotse whisky weten te waarderen en niet alleen maar pils drinken, maar
ook witbier en trappist, al naar gelang de situatie. De vrouwen die hun brede
inzetbaarheid willen aantonen, gebruiken vaak frasen als: In bezit van kokerrok én
spijkerbroek. Of: Gaat naar kroeg én opera.
Wat kwam ik te weten van de vrouw die van zowel de Rolling Stones als van Bach
zei te houden? Wilde ze aangeven dat ze een brede belangstelling had? Hield ze
van de Rolling Stones, omdat die muziek nu eenmaal deel uitmaakt
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van de habitat van haar generatie en heeft ze vervolgens haar belangstelling tot
Bach uitgebreid? Het kon ook iemand zijn die Bach met de paplepel ingegoten had
gekregen, maar graag wilde benadrukken dat ze niet zo wereldvreemd was dat ze
de Rolling Stones niet kende. Of moest ik het letterlijk nemen? Sympathie voor de
duivel en iets van religieuze aard voor wat betreft Bach. Dat duidde op een bijzondere
vorm van veelzijdigheid, al zou ik er de encyclopedie op moeten naslaan om te
weten te komen wat die concerten precies waren. Waarschijnlijk was de mededeling
grotendeels koketterie en dus ongevaarlijk. Ik liet de advertentie passeren.
Ik ging languit op mijn rug in het gras liggen en deed mijn ogen dicht. De dag begon
op te warmen. Ik zou kunnen slapen. Boven de gelijkmatige dreun van de stad klonk
een kerkklok. Ik dacht aan de duivel die indirect in de advertentie van de Bach - en
Stonesliefhebster genoemd werd.
Jaren daarvoor had ik eens in een popblad gelezen dat er soms korte
boodschappen te horen zijn wanneer bepaalde muzieknummers achterstevoren
worden afgespeeld. Ik had dat proefondervindelijk willen vaststellen met mijn
kofferpickup. Er zat geen achteruitspeelmogelijkheid op het apparaat en daarom
deed ik het als volgt: ik legde de plaat op de draaitafel, zette die aan zodat de
versterker ingeschakeld werd en liet de naald in de groef zakken. Vervolgens zette
ik een vinger op de plaat en draaide die met enig geweld tegen de motor in terug.
Ik veronderstelde dat de plaat nu ook vijfenveertig toeren per minuut moest maken
en schatte die snelheid globaal in. Uit de luidspreker kwam een onverstaanbaar
horten en stoten, waarin ik niet de duivel herkende, hoe goed ik ook luisterde.
Geleidelijk werd wel een constante brom hoorbaar die luider en luider werd. Het
bleek de motor te zijn die op dat moment doorbrandde.
Ik ging weer rechtop zitten en vervolgde mijn werk. Ik las een advertentie van een
vrouw die licht stotterde. Ik zette er een streep door. Ik vond het als taalpsycholoog
een beetje gênant om iets met een stotteraar te beginnen. Werk en privé wilde ik
gescheiden houden. Ze was daarentegen wel in het bezit van een auto en dat
beschouwde ik als een pré, want ik had weliswaar mijn rijbewijs, maar bezat zelf
geen auto.
Er waren nog ongeveer tien advertenties over. Ik zette een streep door één van
een vrouw met suikerziekte. Niet vanwege die ziekte zelf, maar vanwege het feit
dat ze de vermelding ervan in de advertentie opnam. Zoiets mag geen rol spelen
in de liefde vond ik. De daaropvolgende was van een vlotte, volslanke vrouw. Ik
verwees haar naar de denkbeeldige linkerrij die ik, zoals iedere zaterdag, formeerde
van de vrouwen die niet door mijn selectie kwamen. In die daaronder omschreef
een vrouw zichzelf als een pittige, spontane en vrolijke meid. Ze mocht aansluiten
bij de rechterrij. De vrouwen met lichamelijke mankementen, hoe gering ook, en
degenen die ik te lang of te kort vond, stuurde ik zonder uitzondering naar links.
Rechts had zich nu een rij gevormd van aantrekkelijke, levenslustige vrouwen
die, afgaande op hun eigen omschrijving, beslist geen advertentie nodig hadden
om aan een man te komen. Ze maakten deel uit van uitgebreide vriendenkringen,
hadden interessante banen en beschikten over vele talenten. Maar ondanks die
overvloed aan gelukbrengende omstandigheden, wilden ze allemaal weer eens echt
verliefd worden, misten ze vaak dat éne speciale maatje en zochten ze echte
intimiteit. Het waren zonder uitzondering zaken die ook ik
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ontberen moest. Mij ontbrak het bovendien aan de vriendenkring, de baan en de
talenten. Daarvoor moest ik eerst veranderen.
Ik scheurde de overgebleven advertenties uit de krant. Uit mijn borstzak haalde
ik een paar systeemkaartjes en een envelop. Ik deed er de advertenties in en stak
alles weer bij me.
Bovenstaand fragment is afkomstig uit de roman Overloop, die in maart 2003
verschijnt bij uitgeverij Podium.
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Lachen gieren huilen
Iris van Erve
‘Waarschijnlijk is het al bekend, maar vannacht maken we kennis met een ongekend
fenomeen. Een ons onbekend lichaam zal door onze dampkring heen breken, daarbij
zorgend voor een spektakel waarbij de ogen u uit de kassen zullen rollen. Een lawine
van vonken, een regen van gloeiende stenen gaat hiermee gepaard. Dit mag u niet
missen! Helaas is Nederland omgeven door een dikke laag mist - maar zet voor de
zekerheid de wekker op vijf uur, probeer het gewoon!’
Is het u ook opgevallen? De laatste tijd is het entertainmentgehalte in onze
samenleving erg hoog. Bovenstaande regels zijn namelijk een citaat uit het
weerbericht van het NOS-journaal. Nu ligt het journaal onder vuur, of eigenlijk: de
redactie van het journaal, maar om te proberen je hachje te redden door het weer
te presenteren als de nieuwste James Bondfilm gaat ver. Nu mag ik Philip Freriks
graag en vind ik pizzacoureur ook leuker dan pizzakoerier, maar wat ik vooral van
het, in mijn ogen, enige echte journaal van Nederland verwacht is integriteit en toch
een bepaalde graad van serieuze berichtgeving. Vandaar dat ik ook van harte hoop
dat de LPF in de nu volgende verkiezingen ten gronde zal gaan zoals nog nooit een
komeet te pletter is geslagen. Het entertaingehalte is namelijk simpelweg te hoog.
De ene keer is het een plaatselijke LPF-lijsttrekker die met een joekel van een bus
luifels, verkeersborden en auto's ramt, de andere keer gaat het om een of andere
lichttechnicus die niet met z'n handen van de knoppen af kan blijven tijdens een
toespraak van JP. Wat je dus krijgt is een lang item in een achtergrondprogramma
over een man (de lijsttrekker) die druk bezig is met het uitdelen van visitekaartjes
aan eigenaars van luifels, auto's etcetera. Dit wordt echter niet gepresenteerd onder
het kopje: ‘Wie is er nu weer aan de beurt om de LPF belachelijk te maken’ maar
valt simpelweg onder: ‘verkiezingscampagnes’.
Hier stoor ik mij aan. We hebben het over ons landsbestuur! Hoe kunnen we nou
ooit serieus worden genomen door anderen als we onszelf niet eens serieus nemen?
Dat een godzijdank demissionaire minister de doodstraf weer wil invoeren in
Nederland, dat zijn dingen die ik wil weten en ook hoe JP zich denkt te kunnen gaan
redden na half januari. Ik hoef niet te weten dat de LPF te grote bussen inhuurt om
te kleine plaatsen te bezoeken, zoals ik ook niet hoef te weten dat er met het licht
geknipperd wordt als onze JP iets aan het zeggen is tijdens een belangrijk congres
op een ander continent. Mijn hoofd schreeuwt om meer inhoud. Ik heb zo
langzamerhand echt het idee dat de gemiddelde MC meer zinnigs uitkraamt over
onze huidige maatschappij dan één van mijn belangrijkste actualiteitsbronnen.
Hoe kan dat toch? Waarom is ‘leuk doen’ opeens zo belangrijk geworden in een
land dat altijd ‘zo nuchter’ was? De ommezwaai is wel erg groot. Tegenwoordig ben
je een echte snakker als je niet tenminste één Fokke ende Sukke in je
Powerpointpresentatie over de literatuur in de Middeleeuwen verwerkt. Ons verstand
wordt te grabbel gegooid. We hoeven Jiskefet niet meer aan te zetten om eens
lekker aan het lachen gemaakt te worden, we kijken gewoon het journaal. Toch niet
zo'n groot verschil tussen ‘nieuwszender’ en ‘spelletjeszenders’ dus. Ik vrees ook
het ergste voor de boekenweek. Giphart over de onderwereld - woehoe, dat wordt
vast weer lachen. Orpheus en Euridyce die klaarkomen in de Styx? Ik zet de lachtape
vast aan.
Bij deze doe ik een oproep aan de serieusheid. Please step forward! Geef me
iets om over na te denken, iets om op te kauwen. Red het land voordat we met ons
allen nog verder dan onder zeeniveau zakken, red ons van platvloersheid en het
lachen om onze eigen scheten.
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POST
Open brief aan Christina Vreeswijk
Ik ben het met je eens dat er teveel shit wordt gepubliceerd, zeker na het lezen van
jouw stukje ‘Burn Michel burn’ in het nov-dec 2002 nummer van Passionate. Het
hinkt en stinkt als de duivel.
Om te beginnen zitten er twee juridische missers in. Ten eerste ga je voorbij aan
de problematiek van de botsende grondrechten. In een geval als dit wordt het recht
van vrije meningsuiting afgewogen tegen het recht op, laten we zeggen,
onaantastbaarheid van de persoonlijke integriteit. In zo'n afweging worden alle
omstandigheden van het geval meegenomen en dan maakt het inderdaad nogal
wat uit of je een schrijver bent of een imam. Een imam heeft doorgaans meer controle
over zijn gehoor.
Ten tweede, en ondoordachter: jij verwart het recht op de vrijheid van
meningsuiting met een recht op verdediging van die mening (alinea 5 ‘Zou Mein
Kampf verdediging verdienen...?’). Terwijl het leuke van dat recht op vrijheid van
meningsuiting nu juist is dat die mening, binnen de grenzen van de wet, volstrekt
onverdedigbaar mag zijn. Als het niet al verboden was geweest, zou Mein Kampf
verboden zijn omdat het bevolkingsgroepen in hun grondrechten aantast, en niet
omdat het de gedachten van een maniak bevat. Als het recht op vrijheid van
meningsuiting binnen de grenzen van het aanvaardbare voor iedereen hetzelfde is,
dan geldt dat toch in beginsel ook voor een Hitler, ongeacht of hij nu een schotschrift
of een roman schrijft? Maar volgens mij interesseert jou dit allemaal niet, volgens
mij is het jou te doen om het noemen van een catchy titel. Dat heeft met het volgende
te maken.
Jij zet aan tot haat en deinst niet terug voor de pijnlijke platitude Houellebecq met
Hitler te vergelijken. Daarna zeg je dat er gestraft moet worden, ‘en zwaar ook’. In
de strijd tegen literaire shit ‘is alles geoorloofd’ en ‘iedere sensatiebeluste eikel
minder (...) winst’. Je zegt nogal wat en bent zo fel, dat je lijkt op wat je denkt te
moeten bestrijden.
Daarom heb ik het maar als een provocatie proberen op te vatten - jij trekt eens
lekker van leer om te laten zien tot wat voor shit dat kan leiden, jij doet je heel erg
stom voor om de lezer in te laten zien hoe ontzettend stom stom doen is, zo iets maar dat lukt niet.
Houellebecq legt zijn vinger op de zere plek van West-Europa, waarin haat en
eenzaamheid om zich heen grijpen. Hij doet dat met zeer zware provocaties. Ook
bij jou is het gelukt en aangetoond dat haat niet in boeken, maar in mensen zit. En
bij Christina Vreeswijk verpakt als een ogenschijnlijk politiek correct stukje. Als jij
dit alles begrepen had, had je dat stukje niet geschreven. Nee, je provoceert niet,
verdedigt niks, integendeel. Jij danst als een popje in het literaire spel van
Houellebecq.
En over die andere Hitlerplatitude, die ik je niet vergeef: Hitler was helemaal niet
leuk met kinderen, hij haalde ze bij hun ouders weg, schoor ze kaal en liet ze
vergassen, in het beste geval. Hitler was leuk met honden, hij had een grote Duitse
herdershond en die heette Wolf.
Informeer je in godsnaam iets beter als je het waagt over dit soort dingen te schrijven.
Wie is hier nu de sensatiebeluste eikel?
Laurens Abbink Spaink
Beaumont
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Het ondenkbare in Hengelo
(deel 1: de supermarkt)
Mathijs Deen
Foto Judith Dekker
Het gebeurde in Zwitserland. De jaren zeventig moesten nog beginnen.
(We verlangden trouwens allemaal erg naar onze bestemming als onze vader
ons door Duitsland naar de Zwitserse bergen reed. Overal bloeide het gras en mijn
vader nieste. De Citroën Ami Break, diep in zijn veren, reed met hese grom stapvoets
over de Autobahn. Bij elke nies slingerden we een beetje.
Eenmaal in de bergen moesten we er soms allemaal uit om te duwen, als de auto
het in zijn eentje niet klaarspeelde een steile helling te bedwingen. Ik herinner me
een weigering waarbij we met zijn vieren met wat uit de auto gehaalde bagage
vanuit de berm toekeken, vader scheldend achter het stuur, het geloei van de
geplaagde tweepitter, de ratel van de handrem. Pas toen mijn moeder een enorme
meloen onder haar stoel vandaan uit de auto tilde, overwon de Ami de zwaartekracht.
We volgden de auto zwijgend bergop, de broers droegen een tent of een tas, moeder
haar meloen. Boven stond de Ami te wachten. We zeiden niets en stapten in. ‘Toe
dan kreng!’ riep mijn vader en de auto zette zich in beweging.
We kampeerden boven de 1500 meter, want daar had je geen hooikoorts. Met
zijn allen in de voortent, knietjes opgetrokken, plastic bordjes op schoot: gebakken
aardappels, worst, worteltjes, een sinaasappel na. Vader haalde hard zijn neus op,
maar het werd al beter.)
De supermarkt, daar gebeurde het. Ik liep aan de hand van mijn moeder op de
ingang af, we betraden een grote rubberen mat waarop we netjes de voeten veegden
en voilà: ruisend schoven de deuren open. We schrokken ervan, liepen achteruit,
en de deuren schoven weer dicht. We betraden opnieuw de mat. De deuren zoefden
open. Opgewonden verwondering. Ik ben wel twintig keer de mat op en af gestapt.
Zwitserland was het land waar het allemaal het eerst gebeurde, vermoedde ik.
En toen een half jaar later ook de deuren van onze eigen supermarkt in Hengelo
bij nadering vanzelf open schoven, begreep ik dat ik van het leven alles, ook het
ondenkbare, mocht verwachten.
Mijn blik op de dingen veranderde erdoor. Nu lagen aardappels en wc-papier nog
onbeweeglijk in de schappen, maar wie weet hoe dat morgen zou zijn. De meisjes
aan de kassa hamerden op de toetsen. Ik schoof de boodschappen naar ze toe.
Nog wel.
De bezielde dingen rukten op. Meneer Burger in de straat had bijvoorbeeld een
auto gekocht waarvan mijn broer zei dat de ruitenwissers vanzelf gingen zwaaien
als het begon te regenen. We maakten ruzie over hoe het kon. Ik heb nog een tijdje
in mijn eentje naar die auto staan kijken, stil glimmend in de zon voor het huis van
Burger. Je kon het er niet aan zien.
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Het wonder bleek niet iets uiterlijks te zijn, maar een doorgaans sluimerende
mogelijkheid van gewone dingen.
Van een afstand bezien lijkt het een religieus besef. Alsof ik, zo klein als ik was,
een middeleeuwer werd die op zijn hoede om zich heen keek, op zoek naar tekenen
van een hogere macht. Of naar een vermaning van een of andere God.
Maar zo was het niet. Want als ik mijn vader zag schelden op zijn auto alsof het
arme ding oren en een geweten had, kwam het niet in me op dat de steilte van de
Zwitserse helling, de motorzwakte van de Citroën Ami (600 cc), de chronische
hooikoorts plagen konden zijn, hem van hogerhand gezonden als beproeving. Ik
zag om me heen geen hoofdstukken uit het Grote Boek met God als auteur en mij,
gelovige, als lezer.
Ik zag mensenwerk. Ook al bleef het verborgen wie precies de deur van de
supermarkt en de ruitenwissers van de auto gemaakt had. Ze hadden het beste
met de wereld voor en nog veel voor me in petto. Ik las in het boek der dingen alleen
maar mogelijkheden. De dingen droegen een idee, een optimistische verwachting.
Tot ik me realiseerde dat ze zich tegen me konden keren.
De raket die mannen naar de maan bracht en weer op aarde afleverde, was een
goedaardig beest, een voorlopig hoogtepunt. Ooit zouden we naar Jupiter. Het
waren de raketten die niet voor de maan, maar voor het slagveld bedoeld waren,
die roet in het eten kwamen gooien. Tien jaar nadat in Zwitserland de
supermarktdeuren naar een lichtende toekomst(de supermarkt) waren
opengeschoven, lag ik voor het eerst wakker van de dingen. Wat als er een fout
werd gemaakt? Wat als zo'n ding per ongeluk vanzelf afging? Wat als de dingen
het heft in eigen hand zouden nemen?
De jaren tachtig waren begonnen. In de bioscoop draaide een film over een lift
die een flat terroriseerde. Was het in de geschiedenis ooit eerder voorgekomen dat
mensen niet meer bang waren voor goden, geesten of soortgenoten, maar voor
eigenmachtige dingen? 1984 kwam en ging. De kruisraketten kwamen niet. De
angst doofde langzaam uit, tot een standby niveau.
13 september 2001, twee dagen na de elfde dus, vloog ik naar Zwitserland. Ik had
last van allergie en wilde graag het hooggebergte in. Een paar dagen boven de
1500 meter lopen, dat zou uitkomst bieden. Het stond al een tijdje vast. Ik liet me
verdorie niet weerhouden.
Op het vliegveld keek ik toch op mijn hoede om me heen. Het was rustig. De
meeste vliegtuigen hadden een dag gehoorzaam aan de grond gestaan, veel mensen
hadden hun vlucht afgezegd. Hier en daar stonden verweesde dingen op de pier:
een plastic zak, een schoonmaakkarretje, een prullenbak. De reizigers versnelden
de pas en liepen er met een boogje omheen. Waren het immers gewoon een plastic
zak, een schoonmaakkarretje en een prullenbak? Of waren het dragers van een
explosieve vermaning van een of andere God? Ik zag een Amerikaans muntstukje
liggen, maar durfde het niet op te rapen.
Mezelf vermannend zat ik bij de gate. Wat kon me op weg naar Zwitserland nou
overkomen? Sinds ik Hengelo uit was, begreep ik dat Zwitserland toch niet het land
is waar alles het eerste gebeurt.
Er gebeurde inderdaad niets. Het ding vloog me naar Geneve, een Zwitserse
computer verkocht me een treinkaartje, de treindeuren gingen geluidloos open, de
lege trein zoefde langs het meer, het bergtreintje gromde probleemloos de helling
op en voor de dag om was, sjokte ik met de tent op mijn rug langzaam naar 1500
meter. Ik at aardappels, gesmolten kaas en zure paddestoelen in een boerderij met
een gelagkamer op de deel. Een duidelijk zichtbaar vlammetje verwarmde het
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inzichtelijke apparaat dat de kaas smolt. De aardappels lagen te stoven in een
mandje. Overal koeien. Alles was begrijpelijk. Ik nieste er op los.
Mijn vriend die me had uitgedaagd een boek te schrijven zonder mensen maar
met enkel dingen, schreef ik dat ik terug was in de 19e eeuw, alsof ik bij mijn
overgrootouders was aangeschoven. De eeuw waarin de douche en de orkestbak
zijn uitgevonden, die allebei de mensen optimistisch maakten omdat ze de illusie
verschaften dat op commando de hemel openging. Ik schreef dat zowel douche als
orkestbak ver weg waren waar ik nu was, dat je boven de 1500 meter nog heel erg
last van allergie kan hebben, maar dat je wellicht ook niet het ondenkbare van het
leven mag verwachten. Ik ben hier omringd door zekerheden en dat bevalt me best,
schreef ik. Ik herinner me dat ik uitbuikend om me heen keek, de levenloze
boerenwerktuigen toeknikte die her en der stonden te wachten. Een verhaal over
dingen alleen lijkt me niets, besloot ik. Zonder mensen die de dingen opzadelen
met hun angsten, verlangens en ambities gaat het niet.
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* Normen en waarden *
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* Eager to Please *
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Over de medewerkers
Khalid Boudou (1974) is voormalig hoofdredacteur van het Marokkaans-Nederlands
jongerenblad a-tarik.nl. Schrijver van het alom geprezen Het schnitzelparadijs (2001).
Vaste columnist Algemeen Dagblad. Schreef ook verhalen voor het Utrechts
Nieuwsblad, NRC Handelsblad en Esquire.
Mathijs Deen (1962) werkte voor landelijke en regionale televisie. Hij publiceerde
twee romans (Moeder Doen en Onverrichter zake), twee columnbundels (Zo meteen
werken en Dromen worden waar) en een verhalenbundel (Drie dagen wenen voor
twee personen). Deen is redacteur en presentator van OVT, VPRO radio.
Iris van Erve (1972) is sinds eind 2002 redacteur van Passionate. Ze was lector in
Dutch aan de University of Sheffield. Is momenteel als Coördinator/ Hoofddocent
Nederlands verbonden aan Talencentrum Rotterdam. Studeerde Nederlandse taalen letterkunde in Utrecht, heeft het een en ander vertaald uit het Engels en was
tussen 1997 en 2000 hoofdredacteur van literair tijdschrift LAVA.
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 en een artikel over literaire smartlappen.
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.
Sanneke van Hassel (1971) studeerde Theaterwetenschap en Cultuurgeschiedenis
in Utrecht, en werkt nu aldaar bij toneelgezelschap 't Barre Land. Ze schrijft korte
verhalen waarvan er twee gepubliceerd zijn in Tirade. Eén daarvan is vervolgens
opgenomen in Goed gebundeld 2001 (Bruna/Meulenhoff).
Thijs Kramer (1963) was afwisselend wereldreiziger en leraar. Tegenwoordig woont
hij met vrouw en twee kinderen in Utrecht. Hij nam ontslag als leraar Nederlands
en geschiedenis om zijn debuutroman Overloop te schrijven, waarvan een fragment
in dit nummer is opgenomen. Overloop verschijnt in maart 2003 bij uitgeverij Podium.
Kramer heeft een tweede roman in voorbereiding.
Tonie Mudde (1978) is ingenieur lucht- en ruimtevaarttechniek en medeoprichter
van Lazy Young Men, een gezelschap van verwarde techneuten met literaire
ambities. In 2002 won hij de Volkskrant columnistenwedstrijd en Passionate's
schrijfwedstrijd Write Now! Den Haag. Momenteel is hij werkzaam als schrijver en
freelance journalist.
Michael Persson (1971) meldde zich als vrijwilliger voor de oorlog in Bosnië, maar
werd afgewezen omdat hij niet over de juiste papieren beschikte. Maakte daarna
zijn studie lucht- en ruimtevaarttechniek in Delft maar af. Werkte een jaar bij Shell,
werd toen freelance journalist. Nu in dienst van de Volkskrant.
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Marc Robbemond (1981) studeert Drama- en Scenarioschrijven aan de Hogeschool
voor de Kunsten Utrecht. Hij publiceerde in Doe maar dicht maar 97 en 98. In januari
wordt een gedicht van hem opgenomen in Pom2, een New Yorks poëzietijdschrift.
Engelbert van Utrecht (Parijs, 1973) was tot voor kort advocaat te Rotterdam. Nu
slechts curator in eigen faillissement en executeur van een zware nalatenschap. Hij
publiceerde eerder in het mei-juni 2002 nummer van Passionate, en werkt momenteel
aan een roman.
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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
welkomstgeschenk de C.B. Vaandragerspecial.
□ Ik wil niet de C.B. Vaandragerspecial en betaal het eerste jaar €15,- per acceptgiro.
naam
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__________
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 zeven meest recente nummers, informatie over oudere nummers op
bovenstaand telefoonnummer.
jaargang 09 | nummer 06 | november/december 2002

New Journalism special, met artikelen van Jerry Goossens en Joost Niemöller over
New Journalism in Nederland en de V.S., en New Journalism stukken van Alex
Boogers en John Schoorl. Verder strips van Sandra de Haan, poëzie van Henk
Houthoff en Rob Passchier, aforismen van Peter de Groot en een varhaal van
Michelle Verheij.
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
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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,
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.
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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.
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achterplat

Eén vrouw wilde
Eén vrouw wilde niet achterom kijken. Ik veronderstelde daar een onverwerkt
verleden en zette er een streep door.
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[nummer 2]
In den beginne
Richard Dekker
Behalve die slachter die in een vleesmolen viel en werd verwerkt tot zijn eigen
hondenbrokken (wat je noemt een ‘verdieping binnen dezelfde bedrijfskolom’) ken
ik geen opvallender carrièrewending dan die van Jan Mulder. Van (licht-Oranje)
voetbalspits via een job als stukjesschrijver naar, zo bleek uit recente peiling, zijn
huidige rol van de belangrijkste opinieleider van het land. Goed, Nederland. Maar
toch. Laten we er niet omheen draaien: je verwacht van voetballers geen intellectuele
schijnbewegingen. Wanneer de benen niet meer willen worden voetballers trainer
of beginnen ‘iets zakelijks’ in de voetballerij. De slimmeriken stichtten vroeger een
sigarenzaak, of een winkel in sportartikelen. Het zijn geen lezers, voetballers, laat
staan schrijvers. Uit de profiel-interviews van Voetbal International weten we dat
voetballers over het algemeen alleen het sportkatern van de krant lezen. (Tot een
tijdje geleden wilden ze nog wel doorbladeren naar de beursberichten. Maar met
de huidige economische malaise - zo weten wij van politici en beursanalisten - is
dat voorbij.) De enige uitzondering bij Feyenoord op dit moment is Thomas Rasza,
die zegt verzot te zijn op de Russische klassieken. Zelf denk ik dat er in Paul Bosvelt
nog wel een schrijver van tragikomische verhalen schuilt.
De meest voorkomende pre-literaire carrières zijn volgens mij docent,
psycho-analyticus, wetenschapper of nachtportier. Zoek er zelf maar de bekende
schrijversnamen bij. Deze, in onderwijstermen ‘zij-instromers’ genoemd, zorgen
ervoor dat de gemiddelde debutantenleeftijd momenteel op 37 jaar ligt. En dat terwijl
uitgevers bijna dwangneurotisch op zoek zijn naar zo jong mogelijke talenten. Want
‘jong’
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verkoopt nog steeds. En hoe jonger de schrijver, hoe langer er gebouwd kan worden
aan een oeuvre. Lees: hoe rendabeler de investering voor de uitgever. Wat dat
betreft lijkt het boekenvak steeds meer op de muziekindustrie. Het zijn immers
kwakkelende tijden, leren ons de politici en beursanalisten.
De Vlaamse schrijver Paul Mennes zei het onlangs in alweer een ‘jongste literaire
generatie’-artikel in De Groene Amsterdammer als volgt. ‘Er worden veel mensen
gecontracteerd, die moeten meteen een boek of cd afscheiden, en als eentje op
twintig een beetje verkoopt is dat oké en worden de overige negentien meteen
ijskoud gedumpt.’ Op zoek naar overeenkomsten binnen deze echopiek-generatie
(1968-1976) komt het Groene-artikel, bij monde van Peter Verhelst, niet verder dan
‘dat al deze mensen niet alleen romans schrijven: de meesten zijn ook bezig met
theater, sommigen met poëzie. Dat kan alleen maar helpen om tot een nieuw soort
taal te komen’. Dat is ook het verschil met de oudere zij-instromers: doordat zij op
jonge leeftijd debuteerden hebben zij al bij de start van hun loopbaan besloten om
van de literatuur hun werk te maken. Dat betekent veel schrijven. En veel optreden.
Want dat is natuurlijk de gunstigste omstandigheid van het huidige literaire klimaat
met zijn talloze literaire podia: zelfs met maar één gedichtenbundel op je naam
(totale inkomsten nog geen 3000 euro bruto) verschaf je je toegang tot het
dichterscircuit, waarin je gemakkelijk een modaal salaris bijeen kunt schnabbelen
tegen een tarief van zeg 250 euro per optreden. Al dateren deze bedragen nog van
voor de laagconjunctuur, die sinds enige tijd zo treffend door politici is blootgelegd.
Het lijkt me wel iets voor uitgeverij Vassallucci om samen met de VPRO een
literaire variant op Idols te organiseren. Passionate doet er graag aan mee. Jonge
would-be schrijvers worden in afvalronden geselecteerd op sex-appeal, performance,
een kleurrijke geschiedenis en op veelzijdigheid. Een gegarandeerd succesvolle
schrijver moet op commando leuk kunnen zijn in televisiespelletjes, moet originele
standpunten durven innemen in willekeurig welk gelegen-heidsdebat, beheerst
minimaal één muziekinstrument, heeft acteertalent, en kan ook nog redelijk schrijven.
Al speelt dat laatste zich achter de schermen af, dus dat valt met een goede redactie
nog wel te redden. Garanties voor succes, dat willen we.
Vooral nu onze economie op sterven na dood is. Dat is althans de diagnose van
de beursspecialisten. Ook het letterenvak loopt gevaar. In een uiterste
reddingspoging heeft § gepoogd de employability van door ons bewonderde
schrijvers enigszins te vergroten. Wendbaarheid, veelzijdigheid is nu belangrijker
dan ooit. Daarom riepen we de dichters Ingmar Heytze, Mustafa Stitou en Ruben
van Gogh op om niet alleen op het kwetsbare poëziepaard te gokken maar ook
andere literaire uitingen te proberen. Zo schreef Heytze zijn eerste verhaal, en weet
hij zich vanaf nu verzekerd van opdrachten, ook wanneer de vraag naar
luxe-goederen als poëzie dramatisch stagneert. Zijn collega's probeerden wel te
veranderen, maar liepen onherroepelijk vast. Voor hun toekomst, wanneer straks
de lettereneconomie definitief kapseist, moet worden gevreesd. Proza- en toneelschrijfster Esther Gerritsen hoeft zich geen zorgen te maken: haar eerste gedichten
beloven een nieuwe carrière, mocht het toneel vanwege alle bezuinigingen de
komende jaren worden gesloten en omgebouwd tot gaarkeukens voor eindeloze
rijen werkelozen. Heel bijzonder zijn ook de eerste verhalen van Mark Ritsema,
voorman van de legendarische Rotterdamse cultband Spasmodique. Nee, Ritsema
hoeft alvast niet bang te zijn voor de keiharde saneringen die de muziekwereld te
wachten staan. Als we de politici en beursanalisten moeten geloven. En waarom
zouden wij daaraan twijfelen?
Twee van de tien in het Groene artikel als ‘de literaire toekomst van de Lage
Landen’ gepresenteerde schrijvers doen mee aan deze §: de eerder genoemde
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Esther Gerritsen en Abdelkader Benali, met een column die rijmt op deze ‘In den
beginne’. Over het hoofd gezien door De Groene, maar niet door ons zijn Ingmar
Heytze en Thomas van Aalten. Een foutje. Of misschien stonden er genoeg
Nederlandse mannen op het lijstje. Er moesten tenslotte ook vrouwen en Belgen
bij. Waarom anders gekozen voor Saskia de Coster? Als er één schrijver is waarvan
ik de komende jaren veel verwacht, is dat wel Van Aalten. Te beginnen met zijn
nieuwe roman Sluit deuren en ramen, waarvan in deze § een voorpublicatie. Nu ik
er over nadenk, we hebben hem al gevonden: televisiemaker, popmuzikant, schrijver,
fenomeen; Thomas van Aalten is de gedroomde literaire Idol! Als hij na Ajax en
David Bowie als eerste schrijver ter wereld besluit aandelen uit te geven, dan schrijf
ik er op in. Want het product Van Aalten doorstaat de ergste economische stormen.
Wat politici en beursanalisten ook mogen beweren.
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Het multimediale Gesamtkuntswerk
Ronald Ohlsen
‘Het klinkt allemaal alsof het wat ziekelijks is, maar het is wat ik me voorstel van wat
de Fransen een homme des [sic] lettres noemen. Het verbaast mij dat andere
mensen zich niet op meer gebieden wagen. Alleen maar schrijven is heel slecht
voor de ruggengraat en veel vrolijker word je er ook niet van.’ Fragment uit ‘Een
speelse geest, Hugo Claus over zijn toneelwerk’, uit: Bulkboek Literatuurkrant, najaar
1985.
Schrijvers en dichters die ook nog een ander kunstje beheersen lopen een risico.
De mogelijkheid bestaat dat de ene kunstvorm de andere gaat overheersen,
wegdrukken of zelfs uitbannen. Publiek en critici hebben maar al te vaak moeite
met creatieve geesten die over meerdere talenten beschikken. Ze worden
gewantrouwd, die schilderende schrijvers, schrijvende rockzangers, dichtende
pianisten en beeldhouwende poëten. En waarom eigenlijk? Staan we niet aan de
vooravond van een interdisciplinaire en multimediale cultuuromslag waarin juist zij
zouden moeten uitblinken?
Toen de mensheid zich net had losgesparteld uit het zompige moeras van de
middeleeuwen, was het beeld dat hij van zichzelf had beduidend minder rigide dan
nu het geval is. Dat wordt bijvoorbeeld duidelijk als men de opvattingen over het
kunstenaarschap van toen vergelijkt met die van nu. ‘Een mens kan alles worden
wat hij wil,’ beweerde de Italiaan Leon Battista Alberti in de eerste helft van de 15e
eeuw.
Zelf was hij schilder, dichter, wetenschapper, wiskundige, architect en zeer
deskundig op het terrein van de klassieken. Daarbij kon hij ook nog eens heel
verdienstelijk paardrijden, worstelen, hardlopen en speerwerpen. Hij werd geboren
in Florence in 1404 en stierf in diezelfde plaats in het jaar 1472. Hij schreef de
boeken De re aedificatoria libri X (over architectuur) en Della pittura (over
schilderkunst), waarin hij de resultaten van zijn studie naar de wetten van het
perspectief opschreef. Alberti was verder betrokken bij het ontwerpen van het Palazzo
Rucellaï, de vernieuwing van de Santa Maria Novella en de verbouwing van de SS.
Annunziata in zijn geboortestad. Een echte homo universalis was hij, één van de
eersten.
In 1452, toen Alberti al tegen de vijftig liep, werd in het Toscaanse Vinci de
notariszoon Leonardo geboren. Dit onnavolgbare wonderkind bleek al snel een
onstilbare honger naar kennis te hebben. Bovendien kon hij prachtige dingen maken,
met verf, uit steen, in woord en geschrift. Leonardo da Vinci verdiepte zich in de
architectuur, de beeldhouwkunst, de mechanica, de muziekleer en de
natuurwetenschappen. Op al deze terreinen kwam hij met vernieuwende en
verrassende ideeën die hun tijd vaak ver vooruit waren. Hij werd de grote held van
zijn dagen. Als de geniaalste homo universalis zette hij een trend die pas uitdoofde
in 1832 met de dood van Wolfgang von Goethe, de laatste echte alleskunner die
naast zijn literaire oeuvre veertien dikke boeken schreef over planten en optica en
die nog staatsman was ook.
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Bob Dylan

Talent is iets zeldzaams
Na Goethe werd het onmogelijk om serieus genomen te worden als universeel
individu. Het culturele universum was daarvoor eenvoudigweg te complex geworden.
De grote genieën deden over het algemeen geen pogingen meer om zich te
bekwamen in meerdere vakgebieden. Het werd zaak om je te specialiseren. Als
kunstenaar, als wetenschapper, als politicus. En zo is het lang gebleven. Dat Einstein
viool kon spelen wordt tot op de dag van vandaag beschouwd als een curiositeit,
Toller wordt herinnerd vanwege de literatuur die hij schreef, niet om de politiek die
hij bedreef en het is nog even afwachten of Havel de geschiedenisboeken in zal
gaan als schrijver of als president van Tsjechië, maar de nadruk zal komen te liggen
op een van beide.
Het is de specialist die dezer dagen serieus genomen wordt, niet de alleskunner.
Talent is iets zeldzaams, voor sommigen zelfs een godsgeschenk, en het is in de
ogen van critici en publiek niet erg waarschijnlijk dat er veel mensen rondlopen die
begiftigd zijn met meerdere talenten. Jan Wolkers is schilder/ beeldhouwer annex
schrijver. Hij wordt hoog aangeslagen als beeldend kunstenaar, maar er zijn al
meerdere pogingen ondernomen om zijn boeken uit de literaire canon van middelbare
scholen te krijgen. Kees van Beijnum is schrijver van filmscripts en romans. Zijn
romans zijn als we recente kritieken moeten geloven niets dan veredelde scenario's
en voldoen derhalve niet aan allerlei toetsingseisen van de literaire kritiek. Dichters
als Bart FM Droog en Ruben van Gogh zijn tevens in staat om zalen vol met
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Jacobus van Looy

mensen op een intelligente manier te boeien. Nog niet zo lang geleden probeerden
schrijvende lieden ze in een hoek te plaatsen met de negatieve kwalificatie van
‘podiumdichter’. En Rutger Kopland, hoe zit dat nu precies met hem? Is die nou
wetenschapper of dichter? Of Gerrit Krol, wat is hij nou precies: een literator die
goed sommen kan maken of een wiskundige die ook gedichten schrijft? Hele
televisieavonden worden gevuld met gesprekken over dergelijke kwesties. En
antwoorden zijn er dan ook telkens, meestal in de trant van: schoenmakers dienen
bij hun leest te blijven en van twee walletjes eten is niet netjes.
De beperkende opvattingen zijn van alle tijden en internationaal en ze hebben
steeds weer ergernis opgewekt zoniet schade aangericht bij de dubbeltalenten.
Zelfs Shakespeare werd in zijn begindagen als toneelschrijver zwaar
ondergewaardeerd omdat hij zelf als acteur op de planken stond. En in de jaren '60
van de vorige eeuw werd Bob Dylan tijdens een interview de vraag gesteld: ‘Do you
think of yourself primarily as a singer or a poet?’ Waarop Dylan geagiteerd
antwoordde: ‘Oh, I think of myself more as a song and dance man, y'know.’

Artistieke eenkennigheid
Een bekend Nederlands dubbeltalent uit de 19e eeuw is Jacobus van Looy. Ook
hij had te kampen met de artistieke eenkennigheid van critici en publiek. In de
Museumkrant van januari 1999 vraagt Masja de Ree zich bij de expositie in het
Frans Halsmuseum van Van Looy's schilderijen nog maar weer eens af:
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omslag van De laatste held

‘Jacobus van Looy: een schilderende schrijver of toch andersom?’ En even verderop
schrijft ze over de schrijver/dichter/schilder: ‘Gedurende zijn leven was er een nimmer
aflatende strijd tussen Van Looy's beide kunstuitingen, zo niet bij hem, dan toch in
de wereld van de critici.’ Deze strijd bleek funeste gevolgen te hebben. De critici
bleven onophoudelijk de schilderijen afzetten tegen zijn proza en keer op keer
kwamen ze dan tot de conclusie dat Van Looy beter schreef dan schilderde. Het
gevolg was dat het publiek zijn portretten en landschappen ging negeren. Van Looy
lag daar regelmatig wakker van, zo blijkt uit zijn geschriften en hij exposeerde
naarmate hij ouder werd steeds minder vaak. Willem Kloos sprak de critici tegen
toen hij in 1914 het kunstenaarschap van Van Looy vergeleek met een boom: ‘...
zooals men wel eens bij het wand'len ziet in onze Hollandsche bosschen, welke
onmiddellijk bij den grond zich in twee gelijk-sterke stammen verdeelen, die beide
even ferm omhoog gaan, gezond en groeienskrachtig, in een weligen overvloed
van takken en levend groen. Die eene stam bij Van Looy is de schilderkunst, de
andere de literatuur; en evenals bij zoo'n boomgestel geen der beide uitlopers de
voornaamste is: zij komen alleen maar, van elkaar onafhankelijk, uit denzelfden
onderbouw van wortels en gemeenschappelijk draagvlak...’.
Naar Jacobus van Looy is een prijs genoemd die in 1985 voor het eerst werd
uitgereikt. Het is de vijfjaarlijkse Jacobus van Looy-prijs voor dubbeltalenten. Zij
ontvangen een penning en 2500 euro voor hun literaire én beeldende kunst.
Winnaars van de Van Looy-prijs waren onder anderen Armando, Lucebert en Breyten
Breytenbach. Je zou de prijs met recht een aanmoedigingsprijs kunnen noemen,
Van Looy's eigen ervaringen in ogenschouw genomen.
Desondanks lijkt schrijven en schilderen in Nederland inmiddels de meest
geaccepteerde combinatie te zijn. Op nummer twee komt waarschijnlijk de combinatie
van schrijven en muziek. Vooral schrijvers die klassieke muziek maken worden in
binnen- en buitenland soms zelfs hogelijk gewaardeerd. Denk aan Anna Enquist,
of Margriet de Moor. Als het in de krant over hun schrijven gaat wordt niet te pas
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en te onpas hun uitvoerend kunstenaarschap erbij gesleept. Popmuzikanten die
zich aan het schrijven zetten, worden met meer wantrouwen tegemoet getreden.
Toen Ernst Jansz bijvoorbeeld in 1983 Gideons droom deed verschijnen bij In de
Knipscheer was het nieuws hoofdzakelijk dat een lid van de superpopulaire band
Doe Maar een boek geschreven had. Erg veel aandacht voor de inhoud ervan was
er niet. Gideons droom was dan ook geen lang leven beschoren en is tegenwoordig
uitsluitend antiquarisch te verkrijgen. Jansz' tweede roman werd serieuzer ontvangen
en zorgde ervoor dat sommige critici het idee lieten varen dat een voormalig Doe
Maar-lid nooit een serieus schrijver kon zijn. De eerste druk van de roman verscheen
in oktober 1985. De tweede, verbeterde druk al in april 1986. En bijna 14 jaar later
in maart 2000 werd De Overkant zelfs herdrukt in de Reprise literair reeks van In
de Knipscheer.
Een ander voorbeeld. De laatste held, de debuutroman van Rick de Leeuw uit
2000 werd over het algemeen wel redelijk positief ontvangen. Toch waren er weinig
recensenten die het achterwege konden laten om De Leeuws zangcarrière als
voorman van Tröckener Kecks aan te halen. Zo schreef Wilfred Takken in NRC
Handelsblad: ‘De laatste held is als de beste nummers van de Tröckener Kecks:
een kort, rauw, krachtig lied waarin een romantisch verhaal snel en simpel wordt
verteld door een zanger die zijn beperkte bereik compenseert door een sympathieke
gedrevenheid.’ En in HP/De Tijd viel te lezen: ‘Hoezeer literatuur en muziek aan
elkaar verwant zijn, bewijst Rick de Leeuw. De zanger van Tröckener Kecks heeft
met De laatste held een semi-autobiografisch debuut geschreven dat klinkt als een
klok.’ Je zou niet zeggen dat deze zinnen betrekking hebben op een boek dat
hoofdzakelijk over voetbal gaat en helemaal niet over muziek. Eens een muzikant,
altijd een muzikant luidt de moraal.
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omslag van Gideons droom

Een kleine revolutie
Er zijn boeken die waarschijnlijk niet geschreven waren als de auteur zich alleen
met schrijven had bezig gehouden: De Victor Slingeland-trilogie van Simon Vestdijk
die ook piano speelde, bevat daar de voorbeelden van. Of De donkere kamer van
Damocles van W.F. Hermans die tevens fotograaf was, De tol van de roem van
Adriaan Jaeggi, jazztrombonist. Het is misschien aardig om een stukje Vestdijk-piano
te beluisteren in het Letterkundig Museum. Veel foto's van Hermans zijn in
bibliotheken te bekijken. En Jaeggi zal vast nog wel eens ergens live te aanschouwen
zijn met de trombone aan zijn lippen. Maar het is uiterst onhandig om vervolgens
hun literaire kunnen af te zetten tegen hun andere metier. Want zelfs als ze het één
beduidend beter doen dan het andere, dan moeten ze toch vooral door blijven gaan
met beide. In dat geval zou je kunnen zeggen: ook schrijvers en dichters hebben
recht op een hobby. ‘Het verbaast mij dat andere mensen zich niet op meer gebieden
wagen. Alleen maar schrijven is heel slecht voor de ruggengraat en veel vrolijker
word je er ook niet van,’ zei schrijver/dichter/beeldend kunstenaar Hugo Claus in
1985. Een duidelijke waarschuwing voor al die schrijvers die momenteel achter hun
tekstverwerker dreigen te verstoffen.
We gleden dit nieuwe millennium in met op onze lippen het toverwoord:
‘multimedia’. Er zouden nieuwe tijden komen. En die zijn er gekomen. En ondertussen
gingen veel schrijvers en dichters onverstoord door zich nog verder te specialiseren
op hun eigen terrein. De kracht van hun woorden raakte zoek in de punten op de i.
Doorwrochte verzen prevelend, wuifden ze uit hoge ivoren torens naar het kleine
groepje geduldig wachtende mensen in de diepte. Ze aanbaden al hun oude goden
en aanbaden er één in het bijzonder uit dank voor hun talent, die van de schone
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letteren op het papier. Hun woorden waaiden bijna volledig onopgemerkt weg in de
ijle atmosfeer, als loze offers aan een luchtspiegeling. Eeuwig jammer, want ze
zeiden het mooi, maar hun publiek spraken ze niet aan. Dat zat te wachten op iets
anders, iets wat spectaculair was, iets wat hoorde bij de huidige tijd, wat aansloot
bij de moderne informatiemaatschappij, iets multimediaals. Het zat daar al heel lang
op te wachten. Ongeduldig. En niet voor niets werden met groot succes voorschotten
genomen door Richard Wagner die het ‘Gesamtkunstwerk’ als ideale kunstvorm
lanceerde. En niet lang daarna in de vorm van de speelfilm waarin literatuur, muziek,
theater en schilderkunst een perfecte synergie bleken te kunnen vormen die
uitgroeide tot de populairste kunstvorm van de vorige eeuw. Niet de minste schrijvers
leverden hun bijdrage.
Wie de literaire festivals bezoekt, op lounge- of danceparty's komt, of zich waagt
in de avant-garde theaters verspreid over ons land, die heeft inmiddels kunnen
ontdekken dat literatuur op allerlei spectaculaire manieren voor het voetlicht wordt
gebracht en dat een groot en zeer gevarieerd publiek daarvan weet te genieten.
Jules Deelder, de Kift, de Willem Kloos Groep, Dichters uit Epibreren, Meindert
Talma and the Negroes trekken volle zalen en oogsten luid applaus. Nee, niet bij
die kleine elite inderdaad, die vindt dat de literatuur hier buiten haar boekje gaat.
Maar dat is maar goed ook, want dat laat zien dat het hier gaat om een kleine
revolutie. Een late revolutie overigens. Eentje die nu eens niet voor- maar achterloopt
op de moderne technologische ontwikkelingen in de wereld. Als er al kunstenaars
zijn die daar nu en in de toekomst hun voordeel mee kunnen doen dan zijn het wel
de dubbeltalenten en die enkele in de tijd verdwaalde homo universalis. De enige
drempel waar ze overheen hoeven te stappen is die van wat rudimentaire
vooroordelen. En ach, ondertussen zal het aloude boek heus wel blijven bestaan
als een van de belangrijke dragers van literatuur.
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Esther Gerritsen:
‘De werkelijkheid openbaart zich in een enkel kortdurend moment.’

foto Ger Driessens

Passionate. Jaargang 10

11

De bevrijdende directheid van de poëzie
‘Ik heb er nauwelijks over nagedacht. Dat is vaak de beste aanpak wanneer je iets
doet wat je nog nooit hebt gedaan. Want voor je het weet vorm je je er een beeld
van en dan ben je alleen nog maar bezig aan dat beeld te voldoen. Dat is de beste
garantie voor een slecht eindresultaat. Maar ja, dat geldt eigenlijk ook voor dingen
die je wel vaker doet. Bij elk toneelstuk dat ik schrijf moet ik steeds weer opnieuw
uitvinden hoe ik dat doe, toneelschrijven.
Het enige waar je over na moet denken is waar je het over wilt hebben, en wat
het nou precies is wat je probeert te omschrijven. Misschien kan ik nog niet echt
verwoorden wat het precies is, en kom ik daar al schrijvende achter, maar er is altijd
een vertrekpunt: specifiek díe woede, díe gedachte, dát onbegrip, hoe omschrijf ik
dat, en wat houdt dat onbegrip nou precies in? Waarom raak ik in de war van een
eend op een omgevallen boom? Maar de eend is er, voor ik ga schrijven.
Vervolgens moet je in de gaten houden of je trouw blijft aan je vertrekpunt, en
niet stiekem toch probeert iets grappigs te schrijven, terwijl je toch echt wilde vertellen
hoe het is als er een eend op een omgevallen boom zit. En dat daar niets komisch
aan is. Dat het me gaat om de verstoring van de afgesproken werkelijkheid, dat die
eend op iets zit wat er niet eens hoort te zijn, dat die eend daar dus niet hoort te
zijn. Schrijven is geen bezigheidstherapie, het is een vanzelfsprekende manier om
de wereld te beschouwen, om me tot de wereld te verhouden.
Dat geldt voor elke vorm van schrijven voor mij. Trouw zijn aan wat je probeert
te zeggen, probeert te begrijpen. Dus in die zin is elk genre hetzelfde. Proza, toneel,
poëzie, allemaal voertuigen om iets proberen te verwoorden. De verschillende
genres leggen slechts verschillende accenten.
Wat mij bijvoorbeeld opviel is dat poëzie me de mogelijkheid geeft om het bij dat
ene moment te laten waar het me om gaat. Daar hoeft geen situatieschets bij, geen
voorgeschiedenis, geen familieverbanden. Dat is bevrijdend. Dus dat zou ik wel
vaker willen doen. Omdat de werkelijkheid zich vaak op de meest verrassende wijze
openbaart in een enkel kortdurend moment.’
Richard Dekker
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drie gedichten
Esther Gerritsen
Ik keek niet eens echt naar buiten.
Ik lette helemaal niet op.
Het is in mijn ooghoek gebeurd.
Ik zat met jou aan tafel
- we waren in gesprek toen ik zag (in mijn ooghoek)
hoe de theedoek van de overburen
(die op het balkon hing te drogen)
van het rekje viel.
Vallende dingen zijn een zeldzaamheid,
meer dan gevallen dingen
(waardoor je weet dat er gevallen wordt).
Ik schrok dus op van mijn aanwezigheid
tijdens het vallen van de theedoek.
Ik wilde je erop wijzen
maar het vallen was al voorbij.
Dus bleef ik stil
maar niet minder trots
omdat ik het had gezien
terwijl ik niet eens
echt naar buiten keek.
En op het wonder
dat zoiets kleins
door iemand was opgemerkt,
zo onopvallend maar toch
zo onbelangrijk.
Tijdens de zuidwesterstorm
moet er een boom in de gracht zijn gevallen
want na de zuidwesterstorm
lag er een enorme boom in de gracht.
Die boom hoorde daar niet
dus moest hij zijn gevallen
en omdat hij daar niet hoorde
zou hij snel weer worden weggehaald.
Ik had dus maar geluk
dat ik daar zo vlak na de storm fietste.
Gevallen dingen worden vaak weer rechtgezet,
weggehaald of opgeruimd,
voor je ze hebt kunnen zien liggen.
Op die gevallen boom zat een waterhoentje.
Ik vertraagde toen ik langs fietste
omdat iemand/iets zomaar een plaats innam

Passionate. Jaargang 10

die slechts per ongeluk en tijdelijk bestond.
Maar dat die boom daar maar per ongeluk lag
en dat het waterhoentje daarom zelf,
daar ook per ongeluk was
(alsof het ook gevallen was)
leek het waterhoentje niet te weten.
Het zat daar
alsof het de gewoonste zaak van de wereld was
en dat was de werkelijke reden van mijn vertraging,
dat misverstand.
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Ik heb mijn zicht ingeschakeld bij het beperken van mijn bewustzijn.
Zo is er nu een denkbeeldige cirkel met een doorsnee van zestig centimeter.
Het lichaam staat op de rand van die cirkel en ik zie slechts dat, wat zich binnen de
cirkel bevindt.
Mijn armen echter, werken niet mee.
Ze bewegen zich constant buiten die cirkel.
Ook mijn gehoor en tast zijn onmogelijk te beperken.
Zo voel ik hoe mijn armen dingen raken en hoor ik hoe die dingen vervolgens vallen.
(Ik ga er van uit dat de dingen die ik hoor vallen dezelfde dingen zijn als de dingen die
ik raak.)
Mijn lichaam moet zich dan verplaatsen zodat het gevallen object in zicht komt.
Maar vaak ook komen de objecten naar mij toe.
Koffiekop, zeepbak en haarborstel vallen met lawaai mijn gezichtsveld binnen, mijn
bewustzijn in.
Alsof de berg naar Mozes komt.
Terwijl Mozes zijn best doet om zelfs niet aan een berg te denken.
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Mark Ritsema:
‘De woede uit mijn eerste songteksten is er nog, maar het is
breder.’
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Afstand nemen van je onderwerp
Mark Ritsema is bekend geworden als zanger van de rockband Spasmodique, maar
zijn vroegste ambitie was schrijver worden. Sinds enkele jaren heeft hij het schrijven
van verhalen weer opgepakt, en dat leidt in dit nummer tot zijn literaire debuut. Net
als met de songteksten die hij schrijft, probeert Ritsema met zijn verhalen tot de
harde, ontnuchterende kern van de zaak door te dringen.
Mark Ritsema (1962) begon gedurende zijn middelbare schooltijd literaire ambities
te koesteren. Hij bewonderde Gerard Reve en Jan Wolkers, en schreef verhalen in
de schoolkrant. Hij schreef echter ook songteksten, en rond zijn zeventiende werd
hij gevraagd in een bandje te komen spelen. Ritsema: ‘Ze hadden teksten nodig,
en toen zeiden ze: ga jij dan ook maar meteen zingen. Uit die band is Spasmodique
voortgekomen, en zo ben ik de popmuziek ingerold. Het schrijven van verhalen
raakte op de achtergrond. De sociale kant van het spelen in een band heeft
meegespeeld bij mijn keuze voor de muziek. Aan een tafel gaan zitten schrijven is
toch een eenzame bezigheid. Het dwingt je ook enige afstand te nemen van je
onderwerp. Ik zat vol woede, en zoiets primairs kun je beter kwijt in muziek. Op
papier wordt dat al snel pathetisch.’
Het was de duistere tijd van de jaren tachtig, met bands als Joy Division en The
Birthday Party die van invloed waren op de Rotterdamse vriendenclub. Spasmodique
debuteerde in 1986 met een mini-lp vol rauwe gitaarrock met blues- en
wave-invloeden. De vervreemding, angst en geweld van het grotestadsleven
beheersten Ritsema's teksten. Al bezaten ze ook een grimmig soort schoonheid ‘Kiss on your scars’ was niet voor niets de titel van het openingsnummer. ‘In ieder
nummer viel tenminste één dode,’ grapte Ritsema later wel eens in interviews. De
concerten van Spasmodique, met Ritsema als middelpunt, stonden bekend om hun
intensiteit. ‘Die optredens waren voor mij het allerbelangrijkst. Het schrijven van
teksten en songs stond in dienst daarvan, die momenten waarop ik alles wat ik in
me had over het publiek uitstortte. Het proces van het schrijven zelf is me pas later
echt gaan interesseren.’
Spasmodique groeide uit tot een cultband, met een fanatieke aanhang tot ver
over de landsgrenzen.
De bandleden ontwikkelden zich echter verschillende kanten op, en in 1992 viel
de groep uiteen. Ritsema richtte vervolgens de band Cobraz op, en momenteel is
hij actief met Raskolnikov, waarvan dit voorjaar de tweede cd verschijnt. Daarnaast
is in 2002 Spasmodique heropgericht, met een nieuwe plaat en een reeks optredens.
Onlangs heeft hij ook de opnames voltooid van een nog uit te komen solo-cd. En
sinds een jaar of vijf heeft Ritsema het schrijven van verhalen weer opgepakt. Voor
het eerst kon hij de rust opbrengen om de notities uit te werken die hij altijd is blijven
maken.
Ritsema gelooft dat zijn verhalen en teksten uit dezelfde bron voortkomen, maar
de uitwerking verschilt logischerwijs wel. ‘Je doet een songtekst tekort als je het als
literatuur wilt beschouwen. Het moet in combinatie met de muziek werken. Een
songtekst drukt meestal ook een veel compacter gevoel uit, zoals liefdesverdriet.
Een verhaal geeft me de ruimte om anekdotischer te werken, een geschiedenis om
zo'n eenduidig gevoel heen te bouwen. Vroeger zou ik de rust daarvoor niet gehad
hebben.’
Ritsema schrijft momenteel aan een langer prozaverhaal, en wil naar een
samenhangende verhalenbundel toewerken. Uiteindelijk ziet hij alles wat hij schrijft
als één lange zoektocht. Wat dat betreft zijn schrijvers als Jack Kerouac en andere
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Beats inspirerende voorbeelden, naast huidige auteurs als Martin Amis en Michel
Houellebecq. ‘Kerouac zocht naar een vorm van verlichting. De eerlijkheid waarmee
hij dat beschreef, spreekt me erg aan. Al heeft hij het niet gevonden, en stierf hij als
een bittere en vroegoude man, het is interessant te zien wat zijn zoektocht onderweg
heeft opgeleverd.’
Aan de twee verhalen waarmee Ritsema nu debuteert ligt iets soortgelijks ten
grondslag. Met een even ontnuchterende conclusie. ‘De woede uit mijn eerste
songteksten is er nog, maar er is nu meer plaats voor reflectie, het is breder
geworden. Ik wil nog steeds laten zien hoe het leven werkelijk is: koud en kaal. De
hoofdpersoon in beide verhalen wordt op zichzelf teruggeworpen. De mythe, de
romantiek van zijn drugsgebruik is doorgeprikt. We staan er alleen voor.’
Erik Brus
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Moeder Ed
Mark Ritsema
Gezeten aan de lange, druk bezette bar kijk ik naar Moeder Ed. Ik kijk voortdurend
naar Moeder Ed, vanaf een van tevoren nauwkeurig uitgezochte barkruk. Ik moet
kijken naar Moeder Ed. Naast mij zit een blonde vrouw half over de bar gebogen.
Ze kijkt af en toe mijn richting op. Ik heb al gezien dat haar truitje zo laag is
uitgesneden, dat je gemakkelijk kunt raden naar de nog bedekte stukjes borst. Maar
ik kijk naar links, naar Moeder Ed die aan het eind van de bar staat te grijnzen.
De barkeepster tegenover mij is ook blond. Zij draagt een zwarte skibroek die zo
nauw sluit dat je van voren een diepe spleet tussen haar uitpuilende venusheuvel
ziet lopen en vanachter, op haar billen en bovenbenen de putten kunt tellen. Zij is
de vriendin van Moeder Ed. Als je binnenkomt en op Moeder Ed afstapt, dan zegt
hij altijd: ‘Drink eerst even wat, dan kom ik zo bij je.’ Zo houdt hij z'n vriendin aan
het werk.
Moeder Ed is klein van postuur, breed en proppig dik. Hij draagt een zwarte
plooibroek en een kort zwartleren jasje. Het jasje is tot halverwege dichtgeritst. Hij
staat altijd wijdbeens, met z'n handen gevouwen voor zijn kruis, als een portier of
een voetballer. Een gouden schakelketting hangt om z'n spekdikke nek. Hij grijnst,
altijd. Het maakt z'n hoofd nog ronder en dikker en z'n oogjes bijna onzichtbaar, als
een varkenskop. Hij is met recht blij want hij verdient goed aan de rommel die hij
verkoopt. Op een dag ga ik Moeder Ed vermoorden; spring ik totaal onverwacht van
mijn barkruk af en ram ik hem met zijn kop tegen de flipperkast. Op een dag,
misschien vanavond al, pik ik het niet langer. Tot dan kijk ik naar Moeder Ed, moet
ik naar hem kijken.
Moeder Ed is bijna altijd goed gehumeurd. Af en toe iets minder en als je op zo'n
moment vraagt hoe het met hem gaat dan mompelt hij zoiets als: ‘Snap jij
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iets van die wijven?’ Maar meestal begroet hij je als een oude bekende en gaat het
hem goed. We spreken elkaar op het toilet. Ik moffel hem twee briefjes van tien en
een vijfje toe waarop hij een klein pakje opgraaft uit zijn buideltasje. Na dit ritueel
verlaat Moeder Ed het toilet zonder te groeten; hij heeft vanaf nu geen enkele
interesse meer in mij. Het toilet heeft geen slot op de deur, maar wel een handig
aluminium asbakje, bevestigd op de metalen houder van de toiletrol. Ik veeg het
schoon met toiletpapier en leg twee lijntjes; voor ieder neusgat één.
Als ik het toilet uitloop, is mijn eerste impuls Moeder Ed - die alweer op zijn vaste
stek staat - te vermoorden. Op hem aflopen en hem vertellen dat hij me klotespul
heeft verkocht. Pure vim! De troep van Moeder Ed heeft hooguit even naast de coke
mogen liggen, het is niet meer dan wat kleffe speed, versneden met god-weet-wat.
Laxeermiddel waar je acuut van aan de schijterij raakt. ‘Moeder Ed, je gaat eraan,
je kunt mij niet zomaar ongestraft, jaar in jaar uit van dat klotespul verkopen. Het is
speed man, 100% chemische troep! Het is nog geen tientje waard! Je moest je
schamen lelijkerd.’ Bij de eerste klap zal die grijns wel verdwijnen. Met een
welgeplaatste trap in zijn maag zal hij, voorover klappend, weten dat het menens
is.
‘Het is een wonder dat nog niemand mij is voor geweest, met die agressieve troep
waar je iedereen mee afzet!’ Als ik dan uiteindelijk met die rotkop de flipperkast op
tilt ram zal hij alleen nog maar spijt hebben... Terwijl ik aan de bar zit en zijn vriendin
mij ongevraagd een nieuw biertje voorzet, denk ik daaraan. Af en toe bezoek ik het
toilet en word kwaaier en kwaaier...
De tijd verstrijkt, er wordt goedkope housemuziek gedraaid, een paar meisjes dansen.
De jongens flipperen, tafelvoetballen of staan langs de muur naar Moeder Ed te
staren. Als hier nu een massale knokpartij zou uitbreken dan zou ik niet de enige
zijn die zich ogenblikkelijk op Moeder Ed stortte. Hij zou bedolven worden onder
ontevreden klanten, een massale lynchpartij zou uitbreken. Hij zou bezwijken onder
een regen van schoppen, klappen, stompen en messteken. Een bloedend hoopje
ellende zou er van Moeder Ed overblijven. Daarna nemen we z'n vriendin, met haar
afgemeten, veel te dure, lauwe pilsjes, onder handen, en feesten we de hele nacht
door, op kosten van haar en Moeder Ed.
De vrouw rechts probeert een praatje met mij aan te knopen, maar ik weet niet wat
ik terug moet zeggen. Onwillig keer ik mij naar haar. Ze pruilt met haar dunne lippen
en kijkt mij aanhankelijk aan, zoals je dat ziet op omslagen van mannenbladen.
‘Lekkere muziek hè?’ (Ze swingt losjes met haar schouders.)
‘Ja hoor, best lekkere muziek.’
‘...’
‘...’
‘Heb je geen zin om met mij te dansen?’
‘Ik moet eerst even naar het toilet, daarna wil ik wel met je dansen.’
Op de dansvloer kijk ik naar Moeder Ed. Hij staat nu vlakbij, een meter of twee
bij mij vandaan, met z'n rug naar mij toe. Ik zie z'n brede schouders en z'n dikke,
uitgeschoren nek. Z'n hoofd gaat koeltjes op en neer op het ritme van de muziek.
Verder staat hij daar, wijdbeens en onbewogen. Naarmate je doorsnuift van dat spul
van Moeder Ed krijg je steeds meer het gevoel tot een levende landmijn of boobytrap
te transformeren. Je haren gaan als gevaarlijke, roestige
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spijkers uit je kop steken en bij een verkeerde beweging ga je de lucht in. Verre van
relaxed. Op deze afstand zou ik hem gemakkelijk een mes tussen z'n ribben kunnen
steken om hem langzaam, zijn grijns verworden tot een vragende, hulpeloze blik,
te zien doodbloeden. Ik zou het bijna ongemerkt kunnen doen vanuit deze dansende
meute.
Van die troep van Moeder Ed krijg je vooral dorst. Je moet gewoon doordrinken.
Z'n vriendin doet goeie zaken. Ik bestel nog een bier. M'n buurvrouw wil een Bailey's
met ijs, wat me een kapitaal kost. Ze vertelt dat ze in een bejaardencentrum werkt
maar dat haar ambities uitgaan naar het modellenwerk. Ze noemt wat bladen waar
zij heeft ingestaan, maar ik ken ze geen van allen. Ik noem haar de naam van de
band waarin ik speel; ze heeft er nog nooit van gehoord. Ondertussen hou ik Moeder
Ed goed in de gaten. Ook hij is stevig aan het bier; hij heeft er een rooie kop van
gekregen en zijn grijns loopt van oor tot oor. Ik moet hem op het toilet pakken: op
het moment dat zijn handen verdwijnen in dat buideltasje ineens toeslaan. Een trap
in z'n ballen geven en als hij voorover knipt, meteen z'n kop tegen die rolhouder
klappen, zodat z'n tanden breken op het aluminium asbakje.
‘Weet je hoeveel van die tinnef van je op dit asbakje is verspild! Proef maar lul,
proef maar door het bloed heen hoe bitter dat asbakje smaakt. Dat is die troep van
je.’
‘Doe maar een spaatje,’ pruilt ze. Ik heb haar, afgezien van de naam van mijn band,
nog niets over mijzelf verteld, maar gelukkig heeft zij mij ook niets meer gevraagd.
‘Gaan we nog wat doen?’ vraagt ze met gevaarlijk omkrullende bovenlip en
roofzuchtige blik in de ogen, zoals ze dat op vrijdagavond in erotische thrillers op
televisie doen. Het grote licht is al aan en Moeder Eds vriendin heeft zojuist ‘Laatste
ronde!!’ gekrijst. In het volle, witte licht zie ik Moeder Ed staan... Die vette, verwaande
puistenkop. Ik krijg je wel, ooit krijg ik je Moeder. De volgende keer misschien.
Aan de muur van haar slaapkamer hangt een kalender met een foto van een bijna
naakte, zittende man. Alleen zijn kruis wordt bedekt door een klein wit, nonchalant
gedrapeerd handdoekje. Zijn bruine, gespierde torso glimt onnatuurlijk. Ik staar
ernaar terwijl zij met veel vuur en smakgeluiden aan mijn slappe pik sabbelt. Die
grijnzende kop lijkt op die van Moeder Ed. En hoe volleerd zij mij ook pijpt, het zal
niets meer worden. Dat komt door die troep van Moeder Ed. Daar krijg je een
levenloos klein pikkie van en een verschrompelde zak. Het geheel ziet eruit als een
dood waterschildpadje. Ze richt zich op, strijkt haar blonde haren naar achteren en
lacht. Ze is best mooi en ik wou dat ik geil was in plaats van kwaad.
‘Het maakt niet uit,’ liegt ze. ‘Laten we gaan slapen.’
Slapen, slapen, met dat spul van Moeder Ed in mijn bloedbaan hoef ik de eerste
vierentwintig uur nog niet eens te hopen op een beetje slaap.
Later lig ik daar in het donker op een vreemd bed. Naast mij klinkt het zachte
geronk van een vreemde. Alleen, starend naar het plafond, met mijn kleine pikkie,
een hoofd dat op exploderen staat en mijn nimmer aflatende, alles verzengende
haat voor Moeder Ed.
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Dolfijnensoep
Mark Ritsema
I
Die nacht werd ik wakker van een geluid van ritmisch getik met een stok of ander
houten voorwerp tegen een lantarenpaal. Iemand neuriede erbij. Het gonsde en
weerkaatste luid en doordringend door de lege straat. Ik zwalkte, nog half slapend,
naar het raam en zag dat ik daar zelf stond; althans de hippie in mij. Ik deinsde
terug. De hippie in mij: altijd even ‘spontaan en gek’, altijd even ‘onberekenbaar’. Ik
had nog niet gezien of ik zo'n malle wijde pyjamabroek of misschien zelfs een
paardenstaart droeg. Ik nam aan dat ik stoned was en grijnsde. Ik begon harder
tegen de paal te slaan, alsof ik nu werkelijk in trance raakte. En dat met zo'n slechte
timing, zo bleekkonterig en a-ritmisch. Het begeleidende geneurie - een valse, vrije
interpretatie op Arabische toonladders - werd nu ook steeds luider en sloeg zo
mogelijk nog meer de plank mis.
Beschaamd ging ik op bed liggen, te opgewonden en te kwaad om dit te negeren.
Ik: zwarthemd en pommadejunk, principieel criticus en pornograaf. Ben ik mijn
broeders hoeder? Ik kook soep van dolfijnen en marcheer zwart gelaarsd en stram
over de hoofden van bloemenkinderen. Wierookwalmen doen mij overgeven, skunk
is de nieuwe jenever en houdt het volk lamlendig en dom. Geef mij een didgeridoo
en ik ram er je de hersens mee in. Ik bracht mijn moeder naar het reptielenhuis en
stemde gereformeerd. Ik ben geen voorstander van de theorie dat Donar een latente
homoseksueel zou zijn geweest en het Walhalla een mythische darkroom. Ik hou
van muziek, maar alleen als het hard gespeeld wordt zodat de zang onverstaanbaar
blijft. Ik ben bang voor de negers in mijn snackbar. Ik geloof niet in de ware liefde,
maar de gevoelens voor mijn cokedealer zijn zeer oprecht. Ik overweeg om naar
België te emigreren...
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II
Ik weet nog goed hoe de hippie, ergens halverwege de jaren zeventig, in mij trad.
Ik stond midden in een uitverkochte zaal waar Bob Marley and the Wailers zouden
optreden. Ik was al mijn vrienden verloren, behalve een Amerikaan - wiens naam
ik bewust uit mijn geheugen heb gebannen - waarvan ik wist dat hij een hekel aan
mij had omdat ik een onervaren, onhippe melkmuil was. Desalniettemin wilde hij
zijn blokje hasj wel met mij delen. Hij was per slot van rekening ook zijn vrienden
kwijt, wat een voorzichtige band schiep. Het was niet de eerste keer dat ik blowde,
maar na een paar halen van een hasjpijpje brak het zweet mij uit, begonnen mijn
benen te trillen en golfde een gevoel van misselijkheid door mij heen. Het publiek
stond zo dicht op elkaar gepropt dat het onmogelijk was om te gaan zitten of zelfs
ineen te zakken. In paniek begon ik mij door de massa heen te wurmen. Kwade
gezichten doemden voor mij op, iedereen leek onwillig om maar een stapje naar
voren of naar achteren te zetten. Ik dacht dat ik doodging; een zekere geruststelling
want ik vreesde dat ik de kant nooit zou bereiken. Ik ging de verkeerde kant op, zo
zou blijken, want ineens torende Bob Marley, hooguit twee meter voor mij, boven
mij uit op het podium, als een drugsvisioen, traag schuddend met zijn zware
dreadlocks. Als een getergde messias hypnotiseerde hij de massa. Ik was
onmiddellijk genezen en tijdens dat eindeloze, spirituele concert openbaarde zich
de hippie in mij.
Ik en de hippie in mij kregen verkering met Marijke. Van gezamenlijk geplande
reizen naar het oosten kwam het nimmer, maar we maakten menige reis in haar
slaapkamer; een oase, waar de geur van seks zich vermengde met die van patchoeli,
terwijl we wegzonken in elkaars stonede lichamen op de klanken van ‘Concrete
jungle’ en ‘No woman, no cry’. De hippie in mij had de tijd van z'n leven en mij hoorde
je niet klagen. De hippie in mij leerde gitaarspelen maar stapte later over op de
jembe, om zijn gevoelens nog spontaner en vrijer, al improviserend te uiten. We
speelden en speelden; op straat, op feesten, in de wachtkamer van de tandarts; we
rammelden erop los tot we bloed pisten. Marijke vond het allemaal prachtig. Totdat
ze ons op een dag zomaar verruilde voor de Amerikaan, die het mij overigens
nimmer had vergeven dat ik hem in de steek had gelaten tijdens dat concert, na z'n
hasj te hebben opgerookt.
De hippie in mij begon nu triestig en oeverloos zijn jembe af te rossen. Tussendoor
verweet hij mij dat het mijn schuld was dat Marijke niet meer van ons hield. Ik keek
naar hem, in die smakeloze, gestreepte tentbroek, met die tuttige kraaltjes in z'n
haar, z'n yin en z'n yang en z'n sjamanistische rammelaartjes, z'n verwijfde maniertjes
en die lodderige, stonede gevoelsblik. Hij begon weer te trommelen.
‘Hou op met die herrie, alsjeblieft. HOU OP!!’
‘Ik kan niet ophouden met spelen. Dan word ik te erg geconfronteerd met mijn
gevoelens. Gevoelens die opspelen, zonder dat ik erom vraag, zodra ik mijn trommel
neerleg. Boosheid, eenzaamheid, hunkering. Het begint onmiddellijk te malen in
mij. Er komen geen verstand of woorden meer aan te pas. Ik grijp weer naar mijn
jembe in blinde paniek. Ik moet wel, weet je. Mijn onmacht tot nadenken is jouw
onmacht tot leven is jouw onmacht tot liefhebben is mijn onmacht tot liefhebben...
We zijn samen een incompleet mens.’
‘Hoor eens, doe nou niet zo wazig. Ik mis haar net zo goed als jij. We hebben
onze liefde verloren. Het is mislukt.’
‘O maar de liefde heeft overwonnen, weet je. Ik ben een en al liefde.’
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‘Ja, alleen heb je er geen donder aan.’
Toen ben ik gevlucht, gevlucht voor de hippie in mij. Ik heb mij opgesloten in mijn
donkere slot met mijn boeken. Ik moest mij wapenen tegen de onvermijdelijke
confrontatie. Ik vergaarde kennis, werd zwarthemd en pommadejunk, principieel
criticus en pornograaf...

III
Idealisme brengt mij aan het schateren en ik geloof dat kunst iets met schaatsen
is. Ik geloof niet in reïncarnatie maar als er zoiets zou bestaan dan was ik in een
vorig leven Friedrich Nietzsche z'n zus. Ik hou van paddestoelen, maar alleen in
combinatie met speed en espressokoffie die zo sterk is dat je er op kunt kauwen.
Ik masturbeer nog steeds op de eerste elpee van Siouxie and the Banshees. Ik loop
mijn pik achterna en Trudy A. zocht haar heil in de prostitutie na twee weken
verkering met mij. De enige goeie hippie is een... Ik denk soms na over de dood
tijdens het eten van varkensvlees. Ik dagdroom wel eens dat ik als cyborg word
teruggestuurd naar het jaar 32 om Jezus te redden van het kruis. Op straat
hangende, kansarme jongeren geef ik het adres van Trudy A.
Maar soms, bij het ontwaken mis ik zomaar iemand. Een verloren vriend of
bekende, een familielid of een vroeg vriendinnetje; iemand die in mijn leven iets
betekend heeft. Iemand die er niet meer is. Zo begint een dag van onmacht.
De hippie in mij weet dat ik afstand doe van al mijn boeken, al mijn kennis (zelfs
van al mijn platen van Siouxie and the Banshees) om weer met Marijke te kunnen
zijn. Zomaar wat van elkaar genieten, tijdens loze nachten. Liggend op bed naar
de Stones luisteren terwijl ik haar billen streel. Eindeloos praten en hardop nadenken,
totdat de drugs en de geilheid het overnemen. Ik zou er alles voor over hebben om
weer met Marijke te kunnen vrijen. Het is een lichamelijke obsessie die bij
onbewaakte momenten opspeelt. Marijke is alles!!
De hippie in mij is niet gekomen om met mij te praten, hij is gekomen om mij gek
te maken met dat gekletter tegen die lantarenpaal en dat expressieve gejammer.
Ik duw mijn hoofd onder mijn kussen, tevergeefs. Hij weet het! Hij weet het zelfs
maar al te goed, hij is immers mij!! Ik ben niet van hem gevlucht om mij te ontwikkelen
of te verruimen, zelfs niet om mij te wapenen. Ik ben in al die kennis gedoken omdat
ik net als hij niet meer wilde nadenken. Omdat ik niet meer kon nadenken, zoals ik
jarenlang heb getracht na te denken, eindeloos sigaretten rokend en lamlendig
rondhangend. Mijn god, we lijken op elkaar, de hippie in mij en ik!! Aan de banale
waarheid valt niets af te dingen, er valt niets te overdenken. En ons scheiden heeft
mij geen moer verder geholpen. Ik ben nog steeds dezelfde doelloze ziel die ik altijd
was. Iemand die alles verpest en kapot maakt. Een onmachtige.

IV
Toen ik mij opnieuw naar het raam spoedde wist ik nog niet goed wat ik moest doen.
Ik kon in ieder geval niet passief blijven liggen. Moest ik roepen dat ik het begrepen
had, dat het goed was? Moest ik hem binnen vragen of wegsturen? Ik stond daar
maar, besluiteloos als altijd. Op dat moment kwam er uit een huis aan de overkant
iemand naar buiten gesneld, om met een ferme vuistslag, ongeveer klinkend als
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‘thumb’, een einde aan de herrie te maken. Misschien wel beter, achteraf gezien.
Ben ik mijn broeders hoeder?
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Mustafa Stitou:
‘Misschien probeer ik het later nog eens.’

foto Ger Driessens
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Vraag een dichter niet iets te doen waar hij geen zin in heeft
Voor dichter Mustafa Stitou een verwoede, maar helaas mislukte poging tot het
schrijven van een verhaal. Even leek het hem spannend, maar al heel snel geloofde
hij er niet meer in. Hoe slecht de economische prognoses ook zijn, vraag een dichter
niet iets te gaan doen waar hij geen zin in heeft. Een dichter is geen langdurig
werkloze.
‘Waarom het schrijven van een verhaal niet gelukt is? Er was geen vonk. Of ik
zette niet door. Ik durfde niet. Ik durfde niet te schrijven. Ik durf niet te schrijven!
Zou je mij desalniettemin vragen waarover ik had wíllen schrijven, dan zou ik zeggen:
over een jong stelletje van verschillende afkomst. Het is zondagochtend. Ze worden
wakker, naakt onder de dekens. Wrijven met de lichamen tegen elkaar, je kent het
wel, en beginnen langzaam tegen elkaar te praten. De discussie wordt gaandeweg
een politieke discussie. De man schrikt een beetje van de islamfobie van zijn vriendin
(ondertussen, ze liggen op hun zij in elkaar geschoven, haar borsten strelend). Op
een bepaald moment daagt hij haar uit en vertelt dat hij ergens in de krant gelezen
heeft dat Mein Kampf opgedragen is aan de profeet Mohammed, maar dat het altijd
verzwegen is (eerst vanwege de Koude Oorlog, en later door de politiek correcten).
Een absurd taboe dus, dat nu eindelijk, na 11 september, zal worden doorbroken.
De waarheid zal haar weg vinden naar de openbaarheid. Tot zijn verbijstering
constateert de man dat zijn vriendin erin trapt, dat ze het dus gelooft. (Of dat zo is
blijft in het midden.) Maar dan staat ze op, kwaad, maakt hem uit voor “klootzak!”
en verdwijnt in de badkamer. Even later voegt hij zich bij haar onder de douche.
Het verhaal zou het dus niet van het verhaal moeten hebben. De spanning zou
voortkomen uit het contrast tussen het gesprek en de naaktheid van de geliefden;
het verhaal moest vervreemding tónen. Tenminste, dat was de bedoeling. Maar het
is mij niet gelukt. Nogmaals, er was geen vonk. Nee, ik wist niet hoe ik wat ik wilde,
wilde. Dat kan toch. Of ik zette niet door. Dat kan ook. Ik durfde niet. Ik durfde niet
te schrijven. Ik durf niet te schrijven! Misschien probeer ik het later nog eens. Ooit.
Wie weet. Als het aan mij ligt. Maar (en dat is het probleem): als het aan mij ligt
niet.’
Said el Haji
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Ingmar Heytze:
‘Ik ben vastbesloten vaker miniaturen te schrijven.’

zelfportret Ingmar Heytze
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Doogeboren gedichten op sterk water
‘Hoewel ik niet kan zeggen dat ik er zeer tegen opzag om een kort verhaal te
schrijven, heeft de opdracht me de nodige hoofdbrekens gekost. Eerdere pogingen
tot vrij proza hadden geen noemenswaardig resultaat, omdat ik zo geconditioneerd
ben om mijn kruit in het bestek van een gedicht te verschieten, dat ik al na twee
alinea's hopeloos in het rond zat te schrijven. Vorig jaar verscheen er wel een
“zomerdagboek” van me, maar dat zie ik eigenlijk niet als proza; het is nauwelijks
fictief en het heeft als enige rode draad de dagen die zich vanzelf aaneenregen.
Geen groter plan, geen ontwikkeling, geen spanningsboog. Vergeleken met een
goed kort verhaal vind ik een column al helemaal geen kunst: geen dodelijker
kwalificatie voor een auteur dan dat hij “columnistenproza” schrijft.
De allermooiste columns, zoals de korte stukjes die Koos van Zomeren alweer
tien jaar geleden voor NRC Handelsblad schreef, zijn in feite prozaminiaturen. Zodra
ik me dat realiseerde was het logisch om het verhaal voor Passionate op te bouwen
uit miniaturen. De (niet al te dwingende) rode draad ontstond min of meer vanzelf;
hoewel Egel de bijnaam is van een vrij recente ex, is het verhaal volkomen fictief
en heeft het volstrekt niets met haar te maken. Bij het schrijven heb ik mooi
studiemateriaal gehad aan Ik zat op het dak van Daniil Charms, dat ik op aanraden
van de schrijver/performer Bernhard Christiansen heb gekocht. Verder heb ik als
voorbereiding op dit project Vliegenpijn van Elias Canetti gelezen, en een paar
boeken van de onvolprezen Adriaan Bontebal.
Tijdens deze opdracht heb ik ontdekt dat invallen die niet binnenkwamen als
startpunt voor een gedicht (omdat ze wel inhoudelijk veelbelovend leken, maar niet
op het gebied van ritme en klank) soms wel geschikt waren voor het schrijven van
een miniatuur. Wat dat betreft zouden sommige miniaturen gezien kunnen worden
als weckpotten met doodgeboren gedichten op sterk water. Ik sluit dan ook niet uit
dat mijn archief met zestig notitieboekjes vol onuitgewerkte invallen alsnog een
schat aan miniaturen zou kunnen bevatten. Want een roman zie ik er niet snel van
komen, maar ik ben vastbesloten om vaker miniaturen te schrijven en ik zou te zijner
tijd dolgraag een boek met een paar honderd van dat soort miniaturen publiceren.’
Richard Dekker
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Polaroids
vijftien miniaturen
Ingmar Heytze
I
Stel: iemand stuurt je een zak vol suikerharten. Van die kleine, mierzoete, krijtachtige
hartjes in wit, roze en geel. In al die hartjes staat een woord gestanst. Je pakt een
witte uit de zak en leest ‘nee’. Je neemt er nog een. Weer nee. En nog een keer.
Dan vind je het woordje ‘help’. Daarna ‘stop’. En later ‘doei’. Je schudt de zak leeg
op tafel en begint met sorteren. Als je klaar bent, heb je vier theekopjes vol Doei,
Nee, Stop en Help. Je gaat naar een supermarkt en koopt een nieuwe zak
suikerhartjes. Een willekeurige greep levert de volgende woorden op: Ja. Hallo.
Kusje. Prima. Geluk. Leuk. Gaaf. Mooi. Zoen. Schat. Bemin. Mij. Fax mij. Bel mij.
Wat zegt dat over zo iemand? En zou iemand anders nu in het bezit zijn van een
zak vol Kusjes, Prima's en Bel mij's?

II
In de krant staat wel eens dat een brief, vijftig jaar geleden gepost, eindelijk is
aangekomen. Zender en ontvanger zijn al overleden, waardoor zo'n brief een tijd
lang op een wonderlijke manier in de tijd hangt, als een vlieg in barnsteen of een
fossiel in een rots. Misschien zou iedereen voor de zekerheid zijn brieven voortaan
zo moeten schrijven, dat ze tot ver over het graf de moeite waard zijn om te lezen.
Vanmorgen vond ik deze brief in een boek achterin de kast:

‘Je krijgt deze brief pas wanneer wat ik zeggen wil achter ons ligt. De envelop zal
vol met stempels zitten, onbestelbaar verklaard in alle wereldtalen, maar tenslotte
toch bezorgd. Jij bent een oude vrouw op een veranda, met een lang gelukkig leven
achter je mooie, rechte rug. Mijn kromme botten hebben het stof al opgezocht.

Passionate. Jaargang 10

27

Wat ik nu zo lang geleden schreef is zo simpel als muziek uit open vensters, toen
we fietsten door de zomernacht (de Gazelle mag je houden als je heel voorzichtig
met haar bent), seringenlucht en lichtjes en de hitte van de dag nog in de kruinen
van de lome bomen aan de Nieuwegracht.
Wat ik zeggen wil is: liefste, alles heeft halfwaardetijd behalve jij. En dat ik blijf bij
alles wat ik eerder zei. Liefde is een ander woord voor dat er ergens iemand naast
een telefoon te wachten zit...’
Enzovoorts. Alles goed en wel, maar aan wie is deze brief ook alweer nooit verstuurd,
en wanneer?

III
Misschien zou ik op de meest vreemde, onbereikbare hoekjes in mijn huis (midden
onder de keukentafel, onder- en achterin het gootsteenkastje, op de vloer onder de
wasmachine, achter de jas die altijd aan de kapstok hangt, op het gedeelte van de
muur waar het bed tegenaan staat, achterop de WC-pot, in bepaalde boeken, onder
de piano, aan de binnenkant van de linnenkast, in bet zadel van mijn eenzame
Gazelle op de gang) stickers moeten plakken met de mededeling: ‘Hier niet kijken’.

IV
Een verontrustend gesprek met Egel. Ze vraagt: ‘Liefde als een krappe deken, net
te kort om goed onder te slapen, wil je dat?’ En ik zeg: ‘Als er niets anders is, dan
moet dat maar.’ ‘Maar als de deken ook nog dun is, dunner dan je eigen huid?’ ‘Ik
zal eronder slapen, ook al vriest het dat het kraakt.’ ‘Maar als de deken steekt als
jute, vlooien bergt, beschimmeld is?’ ‘Ik zal slapen als een roos, als ik van één ding
zeker ben: dat deze deken zeker weet dat hij een deken is.’ ‘En geen servet of
tafellaken? Een deken weet niet beter dan degene die eronder ligt.’ ‘Dat kan zijn.
Ik moet het zeker weten.’ ‘Dan is deze deken niet voor jou en niet voor mij.’

V
De gesprekken met Egel zijn er niet beter op geworden sinds ik voor ons allebei de
tekst moet bedenken. Schaken met mezelf kan ik ook al niet. Tenminste, niet zo
erg goed, want ik verlies altijd. Ik voel me nooit jarig op mijn verjaardag. Ik voel me
nooit vredig met kerst. Ik kan geen mensen herdenken tijdens twee minuten stilte.
Kan iemand daar knoppen voor op mijn lijf monteren?

VI
Gisteren en vannacht bijna de hele dag aan buikspreken gedacht. Vanochtend
moest ik opeens overgeven, zo maar uit het niets! Daarna poepte ik een letter L.
Wat dát nu toch allemaal weer moet betekenen...
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VII
Toen ik Egel nog nauwelijks kende, maar haar wel wou, op elke manier waarop een
mens een ander mens kan willen, weerhield niets mij ervan het beste van haar te
denken. Nu ik haar beter ken en weet dat zij mij niet wil, weerhoudt niets mij ervan
het slechtste van haar te denken, en dat is allebei even onterecht. Hoeveel Egels
zou ik nog moeten verzinnen?
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VIII
Zelfs de hoogste toon die je kunt fluiten is maar traag gerommel in de diepte voor
de vleermuis die in de schemering boven onze hoofden rondfladdert - of misschien
is een vleermuis wel in het geheel niet op de hoogte van ons gefluit, evenmin als jij
en ik in staat zijn om te voelen hoe de aarde in haar binnenste kolkt en kookt, nog
altijd niet gestold na al die tijd. Wij mogen ons zeer gelukkig prijzen dat we daar
niets van merken. Hou dus asjeblieft op met de hele tijd te fluiten naar vleermuizen.

IX
Het grootste onrecht in de wereld is dat liefde niet verdiend kan worden. Wij schenken
ons hart aan mensen die op hun beurt niets om ons geven. Of nog erger, wij
schenken het aan mensen die dat wel doen, maar hun hart al hebben weggegeven
aan een ander, of er gewoon geen hebben. Wij zijn gemaakt om elkaar te verwonden,
juist wanneer - om niet te zeggen omdat - we het beste met elkaar voor hebben.
Wij zijn afwisselend elkaars olifanten en porseleinkasten, gedoemd om nu eens te
stampen om dan weer volkomen aan diggelen te gaan, en met hetzelfde verdriet.
Na een laatste gesprek waarin iemand zonder succes probeert je je hart terug te
geven, wenst die iemand je bijvoorbeeld het allerbeste. Dat kan helemaal niet, want
het beste waren jij en die iemand, en het allerbeste is misschien nog wel om helemáál
geen hart te hebben. ‘Stel je niet zo aan,’ zei Egel.

X
Ik rende en struikelde over een kinderhoofdje (ik was te laat voor een
afspraak)...Tijdens het struikelen dacht ik aan allerlei zaken die me nu niet meer te
binnen willen schieten. Misschien moet je eerst opnieuw struikelen voor de gedachten
die ik op dat moment had, maar als je ze daarna weer onmiddellijk bent vergeten
weet je a. niet welke gedachten het waren en b. al helemaal niet of het wel dezelfde
gedachten waren als de vorige keer dat je struikelde, al zou het natuurlijk kunnen
zijn dat je je zoiets op het moment van struikelen wel degelijk realiseert, maar dat
besef moet je je dan dus wel weer weten te herinneren, anders weet je nog niets,
en dan heb ik het nog niet eens over de inherente onmogelijkheid om uit berekening
te struikelen, of je dat nu doet om herinneringen op te halen of in de hoop dat iemand
je eindelijk eens opvangt.

XI
Omdat nieuwe schoenen er nooit meer zo goed zullen uitzien als op de eerste dag
dat je ze draagt, sta je de hele dag stil om naar je voeten te kijken. Door nieuwe
schoenen is een zeer verdrietige crematie ooit grotendeels aan mij voorbijgegaan,
omdat ik die dag een paar prachtige nieuwe zwarte schoenen droeg, van een
eigenzinnig model dat vreemd genoeg meteen lekker zat. Niemand had iets gemerkt.
Sterker nog, iedereen dacht dat ik zeer verdrietig was omdat ik de hele tijd met mijn
hoofd naar beneden zat. De trieste waarheid is dat ik alleen maar naar mijn mooie

Passionate. Jaargang 10

nieuwe schoenen zat te kijken en me daarvoor te schamen. Ik heb moeilijke voeten.
De overledene is uitgestrooid, de schoenen waren na een paar jaar afgedragen.
Alleen ik ben nog over om me schuldig te voelen.
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XII
Later rende ik wéér over de gracht, gewoon omdat ik daar zin in had, ik had mijn
zwarte jas aan. Toen ik klapwiekend als een albatros de brug over stormde hoorde
ik een zachte klik, gevolgd door het gezoem dat automatische camera's maken als
er een vol rolletje wordt teruggespoeld. Vanuit mijn ooghoeken zag ik een Aziatisch
aandoende familie in slagorde geposeerd op de brug staan. Ik rende verder in het
besef dat mijn bewogen beeltenis straks zonder enige context in een fotoalbum van
volslagen onbekenden staat - dat ik een zwarte veeg ben op een foto in Japan. Egel
vroeg of ik nu ook het idee had dat er een stukje van mijn ziel was gestolen.

XIII
De aandacht die mijn vriendinnen genereren in het openbaar, zegt evenveel over
mijn smaak als over hun onbetrouwbaarheid - en misschien ook wel omgekeerd,
op welke manier dan ook. Wat ik allemaal heb meegemaakt met die meiden!
Barpersoneel stort zich voor mijn ogen op hun lippen in ruil voor gratis bier (en ik
houd niet eens van bier). Vage kennissen nemen hun billen ter hand als ze denken
dat ik even niet kijk. Laatst sprong Egel met een rood hoofd van de bar toen ikte
vroeg terugkeerde van de WC, terwijl mijn beste vriend zijn gulp dichtknoopte en
deed of hij iets op een bierviltje zat te schrijven. Het is maar goed dat ik niet
paranoïde ben. Vanmorgen vond ik een druipend visitekaartje in de wasmachine.
Iemand had erop gekrabbeld: ‘Lieve Egel, je kunt me altijd bellen, desnoods midden
in de nacht!’ en een privénummer. Ik denk dat het iemand van haar werk was.

XIV
Het is midden in de nacht. De wekker tikt. Egel ligt naast me te slapen en ik haal
héél voorzichtig de spoorfluit uit het nachtkastje, waar tussen twee haakjes ook de
telefoon op staat.

XV
Vandaag denk ik alleen maar in wandtegeltjes. Alles wat je niet had willen missen,
had je evenmin kunnen ontlopen, zeg ik vanochtend tegen mijn spiegelbeeld. Op
de fiets noteer ik: Bijna alles is beter zo, en wat niet beter is, geeft op zijn minst een
richting aan. Eenmaal thuis, na een welbestede dag vol onherhaalbare wijsheden,
bedenk ik vlak voor ik inslaap: Vals spelen met patience is een relatief onschuldige
vorm van zelfbedrog.
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* Café blablazee *
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* Design *

sandradehaan.nl
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Het probleem zit in de mens zelf
interview met Thomas van Aalten
Erik Brus

foto Fred Ernst © Rotterdam Festivals

Thomas van Aalten begon medio 2001 aan zijn nieuwe, derde roman. Het
uitgangspunt van de roman bleek goed aan te sluiten bij de maatschappelijke
ontwikkelingen in en buiten Nederland gedurende de daaropvolgende anderhalf
jaar. Sluit deuren en ramen komt uit in april bij uitgeverij Ambo/Anthos.
Van Aalten (1978) debuteerde op 21-jarige leeftijd met Sneeuwbeeld, een jaar later
gevolgd door Tupelo. Beide romans onderscheidden zich door hun verbondenheid
met de hedendaagse popcultuur. Van Aalten: ‘ik beschouw die boeken als een
tweeluik. Ik werd toen vooral geïnspireerd door tv, door de wereld van entertainment.
Eigenlijk heb ik ze grotendeels op intuïtie geschreven, en dat ging me vrij gemakkelijk
af. Ze hebben me op de kaart gezet en ik sta er nog steeds achter. Maar ik vond
wel dat ik vervolgens aan een nieuwe fase toe was. Ik liet me meer door literaire
voorbeelden inspireren, zoals Don DeLillo en Anthony Burgess. Hun engagement
spreekt me erg aan, en ik denk dan ook dat de nieuwe roman vanuit een breder
perspectief geschreven is dan de vorige twee.’
In Sluit deuren en ramen staat de jonge bouwvakker Nick centraal. Hij werkt mee
aan de bouw van de woonwijk Substaat Redux - een afgelegen, beschermde wijk
die de bewoners veiligheid moet bieden in een wereld waarin rellen en overvallen
aan de orde van de dag zijn. Van Aalten: ‘Ik wilde schrijven over het gevoel van
onbehagen dat je kunt hebben, zonder dat je het kunt duiden. Dat was ruim vóór
11 september, de opkomst van Pim Fortuyn en water daarna allemaal gebeurde.
Het was onbedoeld, maar het thema bleek dus profetisch te zijn. In het boek zitten
ook wel verwijzingen naar de werkelijkheid van de afgelopen anderhalf jaar, al speelt
het zich niet aanwijsbaar in Nederland af. Voor mij heeft het de sfeer van het vroegere
Oostblok, vermengd met het decadente van kapitalistisch Amerika. Een
vervreemdende, wat futuristische sfeer waarin ik de absurde gebeurtenissen in het
boek het beste kon plaatsen.’
Aan het begin van de roman wordt de bevolking geteisterd door een mysterieus
voorval dat iedereen tijdelijk doof maakt. In de chaos die volgt probeert ieder zich
op zijn manier staande te houden. Wetenschappers proberen een verklaring te
vinden, sektes kondigen het einde der tijden aan, en de media vergroten de bizarre
en vaak gewelddadige gebeurtenissen in het land nog verder uit. Een en ander
mondt uit in een grootschalige vernietiging.
Van Aalten wil met Sluit deuren en ramen vooral iets zeggen over de
gevoelsarmoede in de huidige tijd. ‘Men zit aan een emotioneel plafond, en daarom
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geeft men zich zo gemakkelijk over aan dat gevoel van onbehagen, hoe ongerijmd
het ook is. De meeste mensen hebben geen geloof meer om op terug te vallen. Het
kapitalisme is de nieuwe religie, en het schetst een ideaalbeeld waaraan iedereen
zich wil conformeren. Uiteindelijk stelt dat ideaal echter niets voor, het is leeg en
leidt dus tot frustraties. Vervolgens gaat men roepen dat het slecht gaat met de
maatschappij, er komt een roep om orde - dat zie je ook in de huidige politiek. Het
geeft mensen weer iets om zich aan vast te klampen.’
‘Ik wil in het boek verder geen oordeel vellen. Als het al ergens voor pleit, is het
een soort beeldenstorm. Vernietiging om tot bezinning te komen. Zolang dat niet
gebeurt ben ik pessimistisch. Het is de mens eigen zich te verstoppen voor wat
werkelijk van belang is. Dat leidt tot een verwrongen wereldbeeld, waarbij de schuld
bij anderen wordt gezocht. Men wil de agressie buitensluiten. Wat men niet wil zien
is dat het probleem in de mens zelf zit.’
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Thomas van Aalten
Sluit deuren en ramen
(fragment)

Sluit deuren en ramen (fragment)
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Een laf applaus volgde. Het zaallicht dimde. Gekraak in de boxen. Dan verscheen
in zeeblauwe letters op een witte achtergrond de tekst ‘Substaat Redux. Omdat
geborgenheid uw recht is’.
Als soundtrack was gekozen voor een jazzdeuntje uit een goedkoop keyboard.
Beelden van lachende gezinnen die badmintonden op een knalgroen grasveld. Een
door de computer geanimeerde vlucht in de hemel boven een hagelwit plein met
een groot winkelcentrum, een bioscoop, een zwembad, een bos. Dan weer die tekst.
Substaat Redux. Omdat geborgenheid uw recht is. Een zalvende voice-over van
een bekende acteur. ‘Welkom in Substaat Redux. Een luxueuze woongelegenheid
met vele mogelijkheden voor het gezin. Ongetwijfeld zult u verlangen naar het
onbekommerde gevoel dat u nog kende van enkele jaren geleden, nog voordat dit
land werd opgeschrikt door ernstige gevoelens van angst en onrust.’
Archiefbeelden van groepen jongeren met bivakmutsen en stokken in gevecht
met de Mobiele Eenheid. Brandende hopen vuil in de straten. Huilende moeders.
Terug naar de geanimeerde beelden. Een gezin wandelde langs de schappen
van een supermarkt. Een jongetje legde een teddybeer in het
boodschappenwagentje, de vader lachte hem toe en aaide het jongetje over de bol.
‘We willen u weer terugzetten op de plek die u verdient. Op de plek waar u veilig
kunt rondlopen met uw kind of huisdier, zonder angsten. Ontspanning en rust zijn
twee belangrijke punten, maar ook zijn er vele arbeidsvoorzieningen. Daarbij wordt
u voortdurend beschermd door een professionele eenheid die uw veiligheid
waarborgt.’
Een shot van een lachende beveiligingsbeambte die een balletje trapte met een
paar gekleurde kinderen. Een andere beambte wees de weg aan een man in een
rolstoel met een hond op zijn schoot.
‘Tevens zorgen speciale veiligheidsschilden die in de funderingen van de woningen
zijn aangebracht, voor een optimale beveiliging tegen allerlei vormen van terreur.’
Computeranimatie: dwarsdoorsnede van een huis.
‘Om de voltooiing van deze droomstaat rond te krijgen, hebben we uw hulp nodig.
Wij zijn u dankbaar dat u mee wilt helpen aan de toekomst van Substaat Redux.’
Shot van een groot aantal personen, blank en gekleurd, lachend in de camera,
hand in hand. Weer die zeeblauwe letters. Substaat Redux. Het kant-en-klare
jazzmuziekje zette weer in. Applaus uit de zaal. Gejoel.
Ik zag Thelmex glunderen in het publiek. Ook hij klapte enthousiast. Een tweede
spreker besteeg het podium.
‘Mag ik mij voorstellen. Mijn naam is Van Zanem, ik ben als trotse directeur van
Snetson Architecten verantwoordelijk voor de inrichting van Substaat Redux...’
We ontvingen een brochure, bedoeld voor de toekomstige bewoners. Gedrukt op
glanzend papier.

1. Wonen wordt weer wonen.
Zoals u ongetwijfeld zat zijn opgevallen wordt u, de plichtsgetrouwe burger van dit
land, al geruime tijd opgeschrikt door relletjes, plunderingen, brandstichtingen en
andere vormen van criminaliteit op straat. U bent zich onveilig
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gaan voelen. Of u bent ten prooi gevallen aan de vernietigende stress-situaties van
het bedrijfsleven en zit thuis op de bank. Of er is een dierbaar persoon overleden
en u vereenzaamt. Hoe dan ook: u wilt ergens terecht, maar waar?
Een onderzoeksteam dat geselecteerd werd uit de meest bekwame ambtenaren
en professoren van dit land, verrichtte intensieve arbeid en kwam al in 19** met een
conclusie: een deel van het volk geeft de voorkeur aan een leven in een gebied
waar strikte controle wordt uitgevoerd om gevoelens van ongemak zoveel mogelijk
uit te bannen. Nu is er dan eindelijk een oplossing: een substaat.
Wat houdt zo'n substaat nu precies in? Een belangrijk verschil met de stad of het
dorp waarin u nu woont, is dat er continu zorg wordt gedragen voor uw veiligheid
in de woonwijk. Er wordt helderheid gecreëerd door zorgvuldig na te gaan wie de
substaat binnenkomt en weer verlaat. Zo kunt u veilig 's avonds over straat om de
hond nog even uit te laten. Zo kunnen uw kinderen in alle rust hun sport beoefenen
op een groot sportveld zonder dat u er per se bij hoeft te zijn. Wonen wordt weer
wonen.
De gangbare procedure in de substaat zal middels een elektronisch
vingerafdruksysteem werken. Wanneer u bijvoorbeeld 's avonds uit uw werk komt,
registreert ons systeem dat u binnen bent. Zo kan niemand op uw naam binnen.
Het is zeer eenvoudig. Eenmaal binnen de substaat wordt uw gevoel van veiligheid
versterkt door een speciaal team dat in de wijken rondloopt.
*
Ik wandelde wat rond na de informatiebijeenkomst. Bij de balie pakte ik een folder.
Voor de gestresste reiziger die de spieren los moest krijgen bood het motel een
klein zwembad. Grote ramen aan de oostzijde gaven ruim zicht op iets wat op een
natuurreservaat leek. In de ruimte hing een frisse dennengeur. Er speelde
voortdurend rustgevende dwarsfluitmuziek. Wie 's nachts aan de zijkant van het
gebouw stond zal het vage, opgloeiende blauw van de lampen in het zwembadwater
tussen de pijnbomen en sparren hebben zien schijnen - maar wat een argeloze
zwemmer in het bad snel zou vergeten, is dat achter die groene strook een snelweg
lag.
In de lounge klonk een synthesizerversie van ‘How about us?’ van Champaign.
Een mooi meisje poetste glazen droog. Ze had zwart haar en droeg een zwarte,
strakke blouse waarvan ze de mouwen had opgestroopt. Haar bovenlip was mooi
vol. Hoe anders dan mijn eigen bonige Lisa.
Aan de bar hing een zakenman met een rood aangelopen hoofd. Hij was dronken,
bralde voor zich uit.
‘Mijn leven, mooi meissie, mijn leven holt me uit.’
‘Bof jij even,’ zei het meisje mat.
‘Ik meen het, hè. Vroeger las ik nog wel eens een boek of zo, maar nu...’ De man
maakte een wegwerpgebaar met zijn hand. ‘Boeken lezen is niet meer aan me
besteed. Boeken lezen is verbannen. Door Marquis de Sade. Ook vrouwen komen
niet meer. Ja, escortservice.’ Hij maakte een v-gebaar met zijn vingers en bewoog
zijn tong ertussen. ‘Escortservice, maar relaties? Relaties, met liefde en warmte,
vergeet het maar. Ver-geet het maar me-vrouw-tje. Godverdomme. Geef mij nog
een whisky.’
‘Dat lijkt me niet verstandig.’
‘Ik ben ook niet verstandig en bovendien volledig uitgeteerd, wat maakt die ene
whisky nog uit? O - God o God.’ Hij sloeg met zijn vlakke hand op zijn voorhoofd.
‘Godverdommedommedomme. Godver. Godvergod... verdom-me.’
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‘Jaja,’ gaapte het meisje en pakte een nieuw glas om af te drogen. ‘De bar gaat zo
sluiten.’
De man stak zijn trillende wijsvinger in de lucht en zette een fluisterstem op. ‘Als
ik me straks omdraai, wat denk je dan dat ik z-zie?’
‘Hetzelfde als ik waarschijnlijk.’
‘Nee, meissie. Weet jij wat ik zie als ik een whisky 'tje teveel op heb, weet jij wat
ik dan zie?’
‘...Nou?’
‘Dan zie ik mezelf in honderdvoud. Een zee van gezichten, alle gezichten zijn als
mijn gezicht. Ik ben gekopieerd. Daar sta ik aan de gokkast, daar telefoneer ik, daar
sta ik en eet een Bifiworstje uit de automaat en weer een andere ik opent zijn koffer
en leest zijn papieren door en dan nog een stuk of zesennegentig gekken die op
me lijken - kun je je voorstellen hoe dat is?’
‘Nee, niet echt nee,’ antwoordde het meisje. Ik keek de lege lounge door en stelde
me voor dat er inderdaad honderd exemplaren van die vent rondliepen.
‘Het enige medicijn is een vrouwtje, een kindje, een hondje - maar ik kan het niet
meer, meissie, ik kan het niet meer. Te vaak heb ik het geprobeerd, wat ben ik toch
een lamlul. Och, wat ben ik toch een lamlul. Natuurlijk moet ik dood.’
Met zijn vinger probeerde hij de laatste druppels whisky uit zijn glas te lepelen.
‘Hé, jongen,’ zei hij en keek me aan, zijn kin naar achter, de waterige ogen nog net
zichtbaar. ‘Hé, vind jij soms ook dat ik dood moet?’
‘Ik vind niks,’ antwoordde ik.
‘Jij vindt... jij vindt níks..? Het poldermodel. Grote jongen, toe maar.’
Met mijn vingers voelde ik aan de autosleutels in mijn zak, gereed om zo te
vertrekken.
‘Jullie willen allemaal dat ik doodval zeker?!’ schreeuwde hij naar het grote niets
in de lege lounge. ‘Jij daar, met die stropdas die daar god-ver-domme bámi zit te
vreten uit een plastic bakkie,’ hij wees naar een lege stoel in een zitgroep rond een
salontafel, ‘jij wil me geradbraakt zien! Geradbraakt!’
‘Meneer, wilt u alstublieft stil zijn, u bent hier niet alleen,’ siste het meisje.
‘O ja? O ja?!’ De man trok zijn stropdas los en begon over de vloer te kruipen en
met vervormde stem te kermen. ‘Ik moet dood! Ik moet doo-hoo-hood!’
Het meisje toetste op een telefoon achter de bar een nummer in. ‘Terry, kun je
hier komen? Een lastige klant.’
Na enkele ogenblikken kwam een boomlange en brede Antilliaan met snor, gekleed
in een uniform, binnen. Hij pakte de dronken man in de brandweergreep.
‘Laat me los!’ gilde de zakenman en spartelde met zijn armen. Terry liet de man
los, die hard op de vloer donderde. Terry trok hem omhoog en pakt de man in zijn
nek. ‘Kop dicht!’ commandeerde Terry.
De zakenman spuugde in zijn gezicht. Uiterst kalm pakte Terry met zijn nog vrije
hand een zakdoek uit zijn broek en veegde zijn gezicht schoon. Hij borg de zakdoek
op, maakte met zijn enorme hand een vuist. De zakenman zweeg en slikte.
‘Mijn overgrootvader heeft nog katoen geplukt voor de luiers die jouw grootvader
met zijn witte reet ondergeschef en heeft. Jij dient dus een diep respect voor mij te
hebben, smartass.’
De zakenman, nu op zijn knieën, haalde zijn schouders op, zijn nek nog steeds
geklemd door de sterke hand van Terry. ‘Ja, wie probeer je nou na te doen? Malcolm
X ofzo?’
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‘Malcolm X? Malcolm X?’ vroeg Terry op dreigende toon. ‘Wat dacht je van... B.A.
van The A-Team?’
‘Haha, die had een hanenkam en niet zo'n lijpe pornosnor,’ reageerde de man
lachend.
Een flinke kniestoot van het barmeisje tegen de neus van de zakenman maakt
een einde aan de conversatie. Terry liet hem los. De man zakte vloekend naar de
grond, zijn hand om zijn bloedende neus. Met haar naaldhak ging het meisje op de
man z'n borstkas staan. ‘Vanaf morgen heb je voor de rest van je leven het gevoel
dat je wakker wordt met een geweer in je mond, kutkop.’
Terry pakte de man weer op in de brandweergreep. Met een hoge stem zong
Terry een riedeltje van Earth, Wind & Fire. Ik liet het koude biertje maar zitten en
vertrok weer.
‘Kan ik je nog helpen?’ vroeg het meisje.
Ik schudde mijn hoofd. ‘De bar gaat toch dicht?’
‘Nee, dat was om van die vent af te zijn.’ Ze wreef haar sophanden droog aan
een theedoek. Ze deed het subtiel. Niet zoals ik zou doen. Nee, echt deppen was
het. Om de huid van haar bleke handen te sparen. ‘Dus als je nog iets wilt...’
‘Een volgende keer misschien,’ zei ik vertwijfeld en liep door een glazen deur met
het opschrift ‘Conferentieruimte’. In de ruimte was inmiddels een drukke receptie
gaande. Ik voelde een slag op mijn schouder.
‘Vegas!’ Thelmex schudde mijn hand amicaal. ‘Goed je te zien. Nou, wat vond je
van de presentatie? Werk je mee?’ Hij maakte een vieze grijns. Zweetdruppels in
de poriën van zijn neus. Ik zag mezelf reflecteren in zijn zonnebril.
‘Ach.’
‘Ik dacht al dat je het wat zou vinden, vriend,’ lachte Thelmex. ‘Dit hier is Dirk
Kensma. Een van de initiatiefnemers. Mijnheer Kensma, dit is Nick Vegas. Een
belangrijk arbeider. Zijn specialiteit: de drilboor.’
‘De drilboor?’ vroeg Kensma die met zijn lach een vals gebit verraadde.
‘Inderdaad,’ zei ik. We schudden handen.
‘U ziet Nick Vegas binnenkort op ons terrein aan het werk hoor, mijnheer Kensma,
nietwaar Nick?’ Thelmex greep me ruw beet bij mijn schouders. ‘Een échte werker,
verdomme.’ Hij schudde aan mijn lijf.

Bovenstaand fragment is afkomstig uit de roman Sluit deuren en ramen, die in april
2003 verschijnt bij uitgeverij Ambo/Anthos.
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Write Now! Den Haag & Amsterdam Voor iedereen van 15 t/m 24 jaar
Write Now! Den Haag (regio Den Haag) gaat in maart van start. Inzendingen
voor 24 mei 2003 naar Passionate - o.v.v. Write Now! Den Haag.
Write Now! Amsterdam (regio Amsterdam) gaat in april van start. Inzendingen
voor 1 juni 2003 naar Passionate - o.v.v. Write Now! Amsterdam.

PASSIONATE
STUDIUM
GENERALE
TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN
WRITE NOW! EINDHOVEN
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?
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Schrijf jij omdat je je onbegrepen voelt?
Schrijf jij omdat je nu eenmaal een schrijver bent?
Doe dan mee aan Write Now! Eindhoven
De jaarlijkse schrijfwedstrijd van Passionate - organisatie voor de nieuwe letteren
en Studium Generale van de TU/eindhoven. Voor iedereen van 15 t/m 28 jaar uit
de regio Eindhoven die schrijft. Van proza tot poëzie, van rap tot filmscript. Maximaal
2000 woorden, taal: Nederlands.
Eerste prijs: eeuwige roem + €250,- / 2e t/m 5e prijs: kortstondige roem + €50,(boekenbonnen!).
Inzendingen voor 1 april 2003
Naar: Passionate, o.v.v. Write Now! Eindhoven
Postbus 25264, 3001 HG Rotterdam.
Vermeld ook even je geboortedatum.
Voor meer info: www.writenow.nl of 010-2762626 / eindhoven@writenow.nl
Write Now! Eindhoven wordt mede mogelijk gemaakt door: VSB Fonds, Prins
Bernhard Cultuurfonds en de Provincie Noord-Brabant.
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Giuseppe Rapisarda
twee verhalen
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Mijn plek
Giuseppe Rapisarda
Ik heb een wekkertje dat elke minuut zo doet: ‘.., tik, Tik, TIK, TIK, Tik, tik,...’ Daarna
is 'ie voor de rest van de minuut weer stil. Ik lig er vaak naar te luisteren in bed.
Vanochtend werd ik om een uur of vier wakker. Na ongeveer vijftien minuten
drong het opeens tot me door dat het tikken was opgehouden. Vandaag moet ik er
dus uit om batterijen te kopen.
Ik kom niet zo veel meer buiten sinds ik helemaal met werken ben gestopt. Maar
ik mis het werk niet en ik vind het ook niet zo erg om niet veel buiten te komen. Het
is hier wel oké. Ik heb een eenkamerwoning boven een soort opslagruimte waar
mensen eieren kunnen kopen en grote blikken olie met zo'n mooie Spaanse vrouw
erop.
Mijn huisbaas heeft een klein kantoortje achterin de opslagruimte, achter de
hoogopgestapelde eieren. Ik weet niet precies wat een huisbaas met eieren en olie
moet, maar ik bemoei me nergens mee. Ik ben al blij dat ik mijn kamer heb.
De huisbaas heeft beneden ook een T-Ford staan. Die is van hem en mijn oom.
Zo ben ik namelijk aan mijn kamer gekomen: door mijn oom. Ik hoef bijna niets te
betalen voor mijn kamer, omdat ze elkaar nog van vroeger kennen. Het enige wat
ik van de huisbaas moest doen, was wat klussen in de opslagruimte en af en toe
wat wegbrengen met zijn bestelbus.
Het eerste wat hij me vroeg was om de eieren efficiënter op te slaan. Ik wist niet
precies wat ik ermee aan moest, maar ik probeerde het wel. Ik wachtte eerst tot hij
weg was, want ik werk liever alleen. Toen ik een tijdje naar de eieren had gekeken,
kreeg ik medelijden met de kippen die ze hadden gelegd.
Zodra ik weer op de klok keek, besefte ik dat ik niet veel tijd had voordat de
huisbaas terug zou komen en misschien kritiek zou leveren. Ik pakte dus een
steekwagentje dat ik had zien staan, in de hoop dat ik daardoor inspiratie zou krijgen.
Alleen, op het steekwagentje stond een zware ijzeren staaf die ik niet had gezien.
De staaf viel met een deukerig geluid op de T-Ford. Ik keek onder het zeil dat over
de auto zat, deed het zeil weer terug en ging naar boven.
Op bed vroeg ik me af of de huisbaas de deuk zou opmerken. Gelukkig zat de
deuk achteraan de auto. Dat is precies het gedeelte dat hij nooit laat zien aan mensen
die willen weten wat er onder het zeil zit. Tenminste, mij liet hij de voorkant van de
auto zien. En misschien zat de deuk er al.
De huisbaas maakte er geen ophef over dat ik niets had gedaan met de eieren.
Waarschijnlijk heeft mijn oom hem alles al verteld. De huisbaas kwam wel naar
boven om te kijken hoe het met me ging. Ik zei dat ik een griepje had opgelopen en
dat ik me niet zo goed voelde. Ik zei het door de deur heen, want ik wilde hem niet
aansteken.
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Een paar dagen later, toen ik voor het eerst weer beneden kwam om sigaretten te
halen, zag ik de huisbaas in zijn kantoortje zitten. Hij keek naar me en knikte. Hij
zag eruit alsof hij wist van de deuk. Ik knikte terug. Toen ik tussen de eieren door
liep hoorde ik hem zeggen: ‘Lekker weer om een stukje te gaan rijden, vind je ook
niet?’ Ik deed alsof ik hem niet hoorde en kuchte maar wat, om het allemaal wat
minder erg te maken voor ons allebei. Tenminste, volgens mij werkt dat zo.
Het tweede wat de huisbaas me vroeg, was om wat eieren af te leveren bij een of
andere vent. Ik had hem al de trap horen oplopen en eerst deed ik even alsof ik lag
te slapen, maar uiteindelijk vond ik het zielig voor hem en besloot ik te kijken wat
hij wilde, want het is toch aardig van hem dat ik hier kan wonen. Ik vroeg hem door
de deur heen wat hij wilde en deed mijn best om te klinken alsof ik net wakker was.
‘Gaat het een beetje, jongen?’ vroeg hij. Hij klonk bezorgd.
‘Het gaat prima. U maakt me net wakker,’ zei ik.
‘O, sorry,’ zei hij, ‘maar is het geen goede tijd om op te staan?’
‘Hoe laat is het dan?’ vroeg ik. Ik wist precies hoe laat het was, want ik kijk
ongeveer elke vijf minuten op mijn wekkertje.
‘Half drie,’ zei hij. ‘Luister eens, wil je misschien met de auto een bezorging voor
me doen?’
‘Met de auto?’
‘Ja. Ik vroeg me af of je misschien wat naar een klant kon brengen.’
‘Wat dan?’
‘Eieren.’
‘Eieren?’
‘Ja. Twintig dozen.’
‘Twintig?’
‘Ze staan al in de auto,’ zei hij. ‘Je hoeft ze alleen maar naar de klant te rijden en
dan haalt hij ze eruit voor je.’
‘Maar weet u wat het is,’ zei ik, ‘ik heb geen rijbewijs.’
‘Nee?’ zei hij. Hij klonk alsof hij me niet geloofde. ‘Je oom zei van wel.’
‘Ja, eigenlijk wel,’ zei ik, ‘maar mijn rijbewijs is een paar weken geleden verlopen.
Dus ik kan echt niet, begrijpt u?’
‘Ik begrijp het,’ zei hij. ‘Het geeft niet.’
Ik hoorde hem weglopen, maar hij stopte.
‘Hou je haaks, jongen,’ zei hij. ‘Gaat het een beetje?’
‘Mocht ik de bestelling met de T-Ford doen?’ zei ik.
Dat was een paar maanden geleden en het laatste wat ik van hem heb gehoord.
Misschien had ik de bestelling wel gedaan als het om de blikken met de Spaanse
vrouw was gegaan. Ik weet het niet.
Sindsdien heb ik een manier ontwikkeld om hem beneden te vermijden. Hij gaat
altijd een pak melk halen voor bij zijn lunch, om een uur of twaalf. Dus een paar
keer per week sta ik vroeg op en wacht ik tot hij weg is. Dan ren ik naar de winkel
voor sigaretten en brood. Ik heb namelijk niet zo veel nodig. Die vent in de winkel
is een engerd, maar het is nu eenmaal het dichtst bij, dus ik heb niet veel keuze.
Maar vandaag is anders. Het is vijf uur in de ochtend. Voor mij kan de winkel niet
snel genoeg opengaan, zodat ik nieuwe batterijen kan kopen voor mijn wekkertje.
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De bril en de zuurbal
Giuseppe Rapisarda
De jongen en het meisje kwamen laat in de middag in Florence aan. De lucht was
overal grijs. In hun hotelgids hadden ze een goedkoop adres gevonden en toen ze
in de smalle straat aankwamen, vonden ze allebei dat het er niet goed uitzag, maar
dat het goed genoeg was.
Na het inchecken pakten ze wat dingen uit hun tassen. Ze aten van de cake die
ze in de supermarkt hadden gekocht en dronken wat water. De jongen legde zijn
bril op de stoel naast het bed. Ze probeerden te slapen, maar beiden waren nog
lang wakker.
De volgende ochtend werd de jongen gewekt door het geschreeuw van de hotelbaas.
De jongen verstond niet precies wat de man tegen zijn vrouw zei, hoewel hij sommige
woorden herkende.
Toen hij zijn bril opdeed, voelde hij dat er iets mee aan de hand was. Het meisje
was al wakker en zat te roken bij het raam, met de luiken open. De zon scheen in
haar gezicht.
‘Morgen,’ zei de jongen. ‘Heb je op mijn bril gezeten of zo?’
‘Nee,’ zei het meisje. ‘Hoezo?’
‘Ik weet niet. Hij zit niet lekker.’ Hij hield zijn bril dicht bij zijn ogen om te zien wat
er mis mee was. ‘Weet je zeker dat je er niet op bent gaan zitten? Misschien toen
je bent gaan plassen?’
‘Ik heb er echt niet op gezeten,’ zei het meisje. ‘Eerlijk.’
De jongen probeerde zijn bril terug te buigen. ‘Misschien is mijn arm er vannacht
op gevallen,’ zei hij.
Die ochtend bekeken ze Florence. Ze zagen de Duomo en de Ponte Vecchio en
liepen langs de Arno. Het meisje keek naar de luxe winkels en naar duurgeklede
mensen. Toen het begon te regenen gingen ze terug naar het hotel.
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Tegen de avond ging het harder regenen en begon het plafond te lekken. Het water
kwam op hun bed. Ze vertelden het tegen de vrouw van de hotelbaas. De vrouw
was zacht en bleek en had een schort aan. Ze zag er ouder uit dan ze waarschijnlijk
was. De kamer die ze klaarmaakte was groter, donkerder en koeler.
Toen de vrouw weg was gingen ze op het bed liggen. De jongen sloeg zijn arm
om het middel van het meisje en bewoog zachtjes zijn hand naar haar borst. Het
meisje draaide weg.
Het was donker toen ze wakker werden. Het meisje stond op, rookte een sigaret
aan het houten tafeltje en stopte daarna een zuurbal in haar mond. Plotseling stikte
ze erin. De jongen zag het, sprong op van het bed en deed de greep van Heimlich,
waardoor het meisje de zuurbal opspuugde.
‘Gaat het?’ vroeg de jongen. ‘Gaat het?’
Het meisje kwam weer op adem en begon te lachen. ‘Ja, het gaat weer,’ zei ze.
‘Waarom moet je nou lachen?’ zei de jongen.
Het meisje bleef lachen en veegde de tranen uit haar ogen.
‘Je had wel dood kunnen zijn,’ zei de jongen. ‘Weet je dat wel?’ Hij ging op het
bed zitten.
‘Het is gewoon grappig,’ zei het meisje. Ze gaf hem een kus en ging naast hem
zitten.
‘Gelukkig leef je nog,’ zei de jongen. Hij begon haar nek te kussen.
‘Alsjeblieft,’ zei het meisje. ‘Niet nu.’
De jongen liep wat door de kamer en rookte een sigaret. Hij rookte er nog twee en
ging toen ook op bed liggen. Het meisje had haar ogen dicht. Hij keek naar haar,
zuchtte en keek naar het plafond.
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:-/
Iris van Erve
En daar zitten ze dan: met z'n dertigen in een klein lokaal gepropt. Dertig leerlingen,
acht nationaliteiten. Geen eigen tafel, ruzie om de ‘luxe’ stoelen. Wel computers
maar te weinig, wel taalles maar geen boeken. Dit is de generatie die de vergrijzing
moet gaan trekken, dit is de generatie die nu voor problemen zorgt. Educatie, een
van de pijlers van onze beschaving, kom maar op. Normen en waarden moeten
hen bijgebracht worden. Zodat ze geen oude vrouwtjes afsnijden met hun scooters,
maar in plaats daarvan afstappen en ze helpen oversteken. Zodat ze respect hebben
voor hun medeleerlingen en docenten, en samenwerken in plaats van tegen.
Met een wakkere blik in hun ogen (althans de meesten dan) kijken ze op: kom
maar op met die taalles, kom maar op met die normen en waarden. Wij zijn er klaar
voor. Allang eigenlijk. Het is jammer dat het onderwijs zo weinig trendgevoelig is en
weer eens achterloopt.
We beginnen met Nederlands. Petten worden afgezet, mobiele telefoons
ingeleverd, jassen uitgetrokken. He bah, klinkt het: Nederlands? Wat hebben we
daar nou aan? Kunnen we eigenlijk geen Engels krijgen? Jawel, is het antwoord
van de docent: Engels wordt ook verzorgd, in het tweede semester. Nu niet zeuren,
er is een docententekort, we hebben één taaldocent en die kan maar één ding
tegelijk. Eerst Nederlands. Het is belangrijk om in de taal van het land waarin je
woont te kunnen communiceren. Respect voor anderen begint met begrip en dat
stoelt vaak op goede communicatie. Daarvoor moet je elkaar kunnen verstaan. En
oja, communicatie bestaat uit meer dan alleen maar je mond open trekken, soms
moet je ook het een en ander schriftelijk over kunnen brengen. En zoals iedereen
weet, verschilt schriftelijk taalgebruik van mondeling taalgebruik.
Dertig verslagen worden vol trots ingeleverd. Ze barsten van interessant schriftelijk
taalgebruik. Zo wordt het doel van het verslag als volgt omschreven: ‘Dit verslag is
geschreven voor de jffn en mstrs’ en worden bepaalde gebeurtenissen simpel uit
de doeken gedaan: ‘Jeffrey en ik moesten ff w8en.’
De taal van deze generatie. Maar deze taal kan de goedkeuring van de
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docent niet wegdragen. Haar pen krast en haar voorhoofd fronst. Zij wil ‘even’ zien
en ‘wachten’. Maar dat horen de leerlingen pas veel en veel later. Er is immers maar
één taaldocent en die kan geen dertig verslagen in een uur nakijken. Bij de
bespreking en het punt spelling raken de gemoederen verhit. Terecht merkt de een
na de ander op: ze begrijpen me toch, daar ging het toch om? Ik heb het toch duidelijk
gecommuniceerd en nog kort ook. Teleurgesteld en tegelijkertijd strijdlustig kijken
ze op naar de docent. Juist, denkt deze. Wie heeft er nu gelijk?
Peinzend gooit ze haar haar naar achteren. Ze wil geen dertig jongens tegelijkertijd
teleurstellen, maar kan er qua regels niet onderuit. Waarom moet ze dit taalgebruik
eigenlijk afkeuren? Waarom verlangt ze naar mooie uitgeschreven lange woorden?
Met een rood hoofd staat ze voor een te volle klas te beweren dat goed spellen
enorm belangrijk is. Intussen vraagt ze zichzelf af hoe belangrijk het eigenlijk is dat
ze scoeter schrijven, terwijl ze w8en voor een rood stoplicht.
Een paar seconden maar is ze niet op haar hoede en daar ziet ze minstens vijf
duimen in een razend tempo over een minitoetsenbordje gaan. Ze gaat niet
onmiddellijk over tot het afpakken van de telefoons en het uitdelen van geduchte
straffen. Totale anarchie is bijna ogenblikkelijk het gevolg. Waarom mag hij wel en
ik niet? roept er een. Lekker he, verraden?! is het geschreeuwde antwoord. Maar
de docent doet eens een keer niets, grijpt niet in, laat zich zakken op haar stoel,
gaat onderuit zitten, trekt de klep van haar pet dieper over haar ogen en zegt: o.k.,
dan communiceer maar. Ze luistert niet meer. Ze is oud en dom en weigert zich te
verdiepen in dit soort steno. Ook al wordt het door een hele bevolkingsgroep dagelijks
gebruikt. Ze waagt zich er niet aan. Ze wil niet, ze hoeft het niet te weten, ze heeft
het nooit gehad. En dat acht nationaliteiten elkaar eindelijk lijken te verstaan, daar
let ze niet op.
Ze is alleen maar moe en wil naar huis. Ze wil in de trein zitten en zich ergeren
aan stupide nieuwigheidjes, aan mensen die in draagbare blokjes praten en bliepende
horloges dragen.

Bataven! Kent uw spraak en heel haar overvloed
[Om privacyredenen is dit tekstgedeelte niet zichtbaar.]
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Abdelkader Benali
Hun diepzinnige heupen op de catwalk
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Mijn beste toehoorders, mijn hypocriete lezers, er moet me iets van het hart wat er
al tijden in opgesloten zit. Het is de staat van dichterschap die me aan het hart ligt.
In Nederland is alles mode, van politiek tot de mode zelf, dus ook de dichters. De
mode kent, in tegenstelling tot de poëzie die van alle tijden en van nergens is, een
vaste dag, een vast uur en een vaste plek. De dichters moeten zich, willen ze
overleven, aan dit regime van de mode onderwerpen omdat ze anders niks anders
rest dan de vergetelheid en die valt in Nederland, net als de donkerte van de winter,
al vroeg.
Wanneer de mensen zich naar huis spoeden, de tassen vol boodschappen, de
hoofden vol zorgen; wanneer ze denken dat het maart is, en met weemoed
terugdenken aan de zon verspillende augustus om uiteindelijk toch toe te geven dat
het nog januari is; ja, wanneer de lantaarnpalen al vroeg datgene doen waarvoor
ze zijn opgezet: hun zwakke, lichtdebiele licht met tegenzin afgeven - ja, dan weet
je dat de vergetelheid over onze wangen strijkt. Het is uiteindelijk die vergetelheid
waartegen de dichter vecht. Of dat gevecht tevergeefs is of gewonnen wordt, kan
alleen de tijd bewijzen, maar voor dit moment ziet het er somber uit. Nog weinigen
die uitkijken naar de dichters, nog maar weinigen die weten waar ze moeten zijn
willen ze de dichters aanschouwen. Het lijkt alsof ze zich hebben opgeborgen in
grotten en spelonken en mensenschuw zijn geworden.
En er is zoveel in Nederland aan de hand dat ervoor heeft gezorgd dat de dichters
nog voor maar een plek geschikt zijn en niemand die de vinger op de zere plek durft
te leggen, want we zijn zo bang voor benepenheid.
Het literatuuronderwijs is tot een exotisch fenomeen geworden, het komt van ver,
je weet dat het er is, maar het kan je helemaal niks schelen. De docent kan het
belang van het woord niet duidelijk maken, want de schoolbel is hem te snel af en
ontrukt hem zijn enthousiasme.
De dichter is iemand die kan lezen en met zijn verbeelding werkt en dat is dus
helemaal hartstikke suf.
De grootste misdaad die je in Nederland kunt plegen, is een dichter of schrijver
citeren. Op allebei doen staat de doodstraf. Het is een teken van slechte smaak en
voor slechte smaak is in Nederland geen plaats.
Wie zijn slechte smaak wil ventileren moet emigreren, om uiteindelijk weer in
Nederland terug te komen als Paul Verhoeven.
Als het in Rome twaalf uur is, gaat er een kanon af. Als het in Nederland twaalf
uur is, verdwijnt er weer een dichter in het moeras of overweegt zelfmoord.
In Nederland moet je netjes zijn, moet je als iedereen zijn, moet je altijd blij zijn.
Als je dichtertje wilt spelen, dan ga je toch op cursus. Als je schrijvertje wilt zijn, dan
moet je wel eerst op televisie komen voordat je serieus genomen wordt. Als je een
succesvolle schrijver wilt zijn, moet je stoppen met schrijven en een talkshow
presenteren.
Nederland heeft veel dichters, heeft veel podia waar dichters op staan, heeft veel
subsidies waar dichters, als hongerige honden, van moeten eten en dat allemaal is
er om ons onbehagen te maskeren. Want diep in ons hart interesseert het ons geen
klap wat die dichters allemaal om zich heen schrijven.
Dichter en schrijver zijn, kan in Nederland eigenlijk niet. Dichter en schrijver en
toneelschrijver zijn, is in Nederland onmogelijk. Dichter en schrijver en
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toneelschrijver en criticus zijn, mag alleen de koningin en zelfs zij met mate.
Kritiek hebben op Nederland is makkelijk, dat weet elke dominee. Zes dagen in
de week eet je uit de ruif, drink je uit de bron en op de zevende dag spuug je erin.
Dat zou eigenlijk verboden moeten worden.
De grootste Nederlandse schrijvers ruimden om deze reden hier het veld en
gingen allemaal naar Parijs. Wie een microfoon boven Parijs hield, hoorde boven
het rijzen van de stokbroden uit, het ongeneeslijke gemopper op Nederland. In Parijs
waren de wijnen beter, de vrouwen heter en in de gedichten die ze schreven was
het altijd prijs.
De enige reden waarom ze even in Nederland waren, was om de subsidie op te
halen. Daarna verdwenen ze schielijk, als dieven in de nacht.
De reden waarom dichters modeverschijnselen moeten worden in Nederland om
kans van slagen te hebben in deze vierentwintiguurseconomie, heeft te maken met
het enige wat Nederland nog overgebleven is: een kortetermijngeheugen dat als
een parelketting om het skelet van het langetermijngeheugen hangt. Enkel en alleen
om deze reden komt iedereen in Nederland een keer aan de beurt. Het is een
beeldschoon ding, jammer alleen dat de drager ervan ademhalingsproblemen heeft.
De dichter is in de mode en dat heeft gevolgen voor de enscenering. Ik stel voor
om definitief te breken met het katheder, dat lullige glas water waar toch niemand
ooit uit drinkt en de sjofele, grijze jasjes die nu al decennialang voor het
gelegenheidsconcept moeten doorgaan waarbinnen de dichter zijn kunstje doet.
Echte dichters declameren niet. Echte dichters doen wat ik nu voorstel: een echte
dichter gedraagt zich als een modeverschijnsel, een vlinder die er even is, een
persoon die pillen eet om eeuwig slank te blijven - een echte dichter is gemaakt
voor de catwalk. Wat ik voorstel is om dit versleten podium open te breken en daar
een catwalk te bouwen waar onze dichters opkomen en datgene doen waar ze zo
goed in zijn: ze laten hun mooiste creaties zien, de woorden die smelten op de tong,
we willen hun diepzinnige heupen zien die oppervlakkige wereldwaan
tentoonspreiden, de onverschillige, arrogante blik die iedereen wegkijkt. Laat ze er
maar geen geheim van maken dat ze de mooisten op aarde zijn voor zolang het
licht op ze schijnt. Op papier tenminste.
En de volgende dag publiceren niet Tirade en Optima en Passionate en Parmentier
en hoe ze ook mogen heten, hun gedichten, maar komen hun foto's te staan in de
stationskiosken op de voorpagina's van de Cosmopolitan, de Elegance en Marie
Claire. Alleen zo zullen dichters in Nederland de eeuwigheidswaarde behalen, die
ze onder normale omstandigheden nooit gekregen hadden. Uw oren zullen hun
decoraties moeten dragen, u zult luisteren naar hun haute couture en zij zullen voor
u hun sonnetten op maat snijden.
Nederland zal zijn dichters pas kennen, wanneer hun woorden dezelfde ruimte
bemeten krijgen als het stukje wellustige zomerse stof dat voor onze ogen paradeert.
Al is het voor een eeuwig ogenblik.
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Over de medewerkers
Thomas van Aalten (1978) publiceerde de romans Sneeuwbeeld (2000) en Tupelo
(2001). In april 2003 verschijnt Sluit deuren en ramen bij uitgeverij Ambo/Anthos.
Een voorpublicatie uit deze roman is in dit nummer is opgenomen. Zie ook p. 32.
Arnoud van Adrichem (1978) studeerde Personeel en Arbeid aan de Haagse
Hogeschool en Nederlandse taal en cultuur aan de universiteit van Leiden. Deze
laatste studie brak hij af om een dichtbundel te schrijven. Halverwege maart verschijnt
zijn debuut bij uitgeverij Vassallucci (titel nog onbekend bij het ter perse gaan van
dit nummer). De in dit nummer opgenomen gedichten zijn een voorpublicatie uit
deze bundel. Van Adrichem gaf gastcolleges literatuur aan de Haagse Hogeschool
en trad op tijdens Crossing Border 2002.
Abdelkader Benali (1975) debuteerde in 1996 met de roman Bruiloft aan zee, die
genomineerd werd voor de Libris Literatuur Prijs 1997, en de Geertjan Lubberhuizen
Prijs 1997 won voor beste debuut van het jaar. Bruiloft aan zee verscheen inmiddels
in vertaling in Engeland, de Verenigde Staten, Spanje, Duitsland, Frankrijk en
Denemarken. In 2002 verscheen zijn tweede roman, De langverwachte. ‘Hun
diepzinnige heupen op de catwalk’ werd uitgesproken als ‘donderpreek’ op het
Haagse festival Winternachten in januari 2003.
Esther Gerritsen (1972) debuteerde in 2000 met de verhalenbundel Bevoorrecht
bewustzijn. Ze schreef theaterteksten voor de gezelschappen Het Syndicaat en
Keesen&Co. Eind 2002 verscheen de veelgeprezen roman Tussen een persoon.
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.
Ingmar Heytze (1970) is dichter en publicist. In 2001 verscheen zijn verzameld
werk, Alle Goeds. In 2002 bracht hij het zomerdagboek 2001 Hier heeft de oudste
steen gelijk uit, en de nieuwe dichtbundel Het ging over rozen. Samen met Vrouwkje
Tuinman stelde hij drie poëziebloemlezingen samen rondom seks, drugs en rock
‘n’ roll.
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.
Giuseppe Rapisarda (1971) werkt als verpleegkundige en hoopt dit jaar af te
studeren in de Engelse Taal- en Letterkunde.
Mark Ritsema (1962) is zanger en tekstschrijver van de Rotterdamse bands
Spasmodique en Raskolnikov. Met de twee verhalen in dit nummer maakt hij zijn
literaire debuut. Zie ook p. 15.
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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
welkomstgeschenk de C.B. Vaandragerspecial.
□ Ik wil niet de C.B. Vaandragerspecial en betaal het eerste jaar €15,- per acceptgiro.
naam
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__________
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 zeven meest recente nummers, informatie over oudere nummers op
bovenstaand telefoonnummer.
jaargang 10 | nummer 01 | januari/februari 2003

Khalid Boudou en Said el Haji over raï-muziek. Voorpublicatie roman Thijs Kramer.
Verhalen van Sanneke van Hassel, Tonie Mudde en Engelbert van Utrecht. Columns
van Mathijs Deen, Iris van Erve en Michael Persson. Gedichten van Marc
Robbemond en Samir el Gamal. Strips van Sandra de Haan.
jaargang 09 | nummer 06 | november/december 2002

New Journalism special, met artikelen van Jerry Goossens en Joost Niemöller over
New Journalism in Nederland en de V.S., en New Journalism stukken van Alex
Boogers en John Schoorl. Verder strips van Sandra de Haan, gedichten van Henk
Houthoff en Rob Passchier, aforismen van Peter de Groot en een verhaal van
Michelle Verheij.
jaargang 09 | nummer 05 | september/oktober 2002
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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, gedichten
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

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. Gedichten van Menno Wigman, Mustafa Stitou, Herman Brood en
Ingmar Heytze. Ongepubliceerde gedichten van Vaandrager en veel uniek
fotomateriaal.
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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.
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[nummer 3]
In den beginne
Richard Dekker
Het nummer dat nu in uw handen ligt is onder zonderlinge omstandigheden tot stand
gekomen.
Ze waren op weg naar een interview met de grote boze schrijfster. De stagiaire,
die het interview zou afnemen, en haar chaufferende redacteur. Want de grote boze
schrijfster had hen al gewaarschuwd: ‘Ik woon wel wat afgelegen.’ Van de rijksweg
ging het, via een provinciale weg naar een nog kleinere lokale weg. Daar reden ze
stapvoets, achter een lijkstoet aan. Ze spraken over het interview dat de stagiaire
ging houden. Dat zou gaan over de gothic voorkeuren van de schrijfster. Plots
stonden ze stil, voor het stoplicht, naast hen kwam de lijkwagen geruisloos tot
stilstand. Alsof-ie vertraagd over het wegdek zweefde. En op dat moment sprak op
de radio een wetenschapper over het gevaar van exploderende lijken, pacemakers
en lichaamsgassen. Waar gebeurd. Zo zijn de feiten. Net zoals de redacteur die
zich sneed aan het papier van de kopij van het verhaal ‘Huid’ van Albert Huberts.
Bloedvlekjes op de kantlijn. Waar gebeurd. Dit zijn de feiten. Spooky was ook de
hoeveelheid gothic gerelateerde verhalen die wij opeens in onze postbus aantroffen.
Dat hadden we nog nooit meegemaakt. Iets of iemand in dit land leek
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een nieuwe trend in gang gezet te hebben.
Die Passionate-stagiaire heet Annemarie Opmeer en het initiatief tot en het meeste
van het werk aan dit gothic nummer komt van haar. Gothic is een literaire stroming
die zich door de eeuwen heen van dezelfde symboliek bedient, telkens als
tegenreactie op een heersende cultuur. Vleermuizen, zombies, verboden kamers
met geknevelde slachtoffers zijn de verbeelding van de angsten die achter de
geldende mores schuilgaan. Gothic was een literair verzet tegen de knellende
banden van de schijnheilige puriteinse orde in de Victoriaanse tijd, de onderdrukking
van de vrouw, de misstanden van slavernij en kolonialisme. Via Blauwbaard, Jane
Eyre, Dracula en Frankenstein loopt er een lijn naar hedendaagse gothic in film, op
tv en in de literatuur. In Nederland blijft de gothic tot nu toe grotendeels beperkt tot
het werk van Renate Dorrestein (die tijdens het interview nog steeds een grote maar
helemaal geen boze schrijfster bleek) en Helga Ruebsamen. Ook Manon Uphoff
toont een meer dan gezonde belangstelling voor de lugubere allegorie. Alledrie
vrouwen. Dan wordt het genre al gauw in feministische sferen getrokken. Niet ten
onrechte, zo blijkt uit het artikel van Rosemarie Buikema verderop, maar in deze §
vind je ook verhalen die buiten die feministische traditie staan.
Dat gothic ook een stijlmiddel voor andere thema's kan zijn, bewijzen de drie
prominentste Amerikaanse chroniqueurs van deze tijd, Jay McInerney, Douglas
Coupland en vooral Bret Easton Ellis. Wij Westerlingen leven in een era van
genaderde perfectie. (Beter dan dit wordt het niet hoor, mensen.) En nu we ons
bestaan volmaakt hebben ingericht is het onze grootste angst geworden om de
controle erover te verliezen. In hun boeken hanteren deze drie schrijvers
gothic-elementen om deze angst uit te beelden.
Ellis' verhalen zijn bevolkt met zombies en vampiers, het symbool van de rijke
hedonisten in het clubcircuit van L.A.'s tinseltown. In al zijn boeken tref je wel
naamloze losers aan, van de straat geplukt en vastgeketend in een kamer van een
villa, bedoeld als speeltje voor de immorele shiny happy people. ‘Als je wat hebben
wilt, heb je het recht om 't te pakken,’ luidt de ijzeren logica van een van die
rijkeluiszoontjes.
In de laatste roman van Coupland, Alle families zijn psychotisch, stuit men in het
fraai gedecoreerde huis van een modelgezinnetje op een kerker met verloskundige
instrumenten en ander marteltuig.
How it ended, de laatste verhalenbundel van McInerney, opent met het verhaal
‘Third party’. Een vreemd koppel sleurt een verbouwereerde eenzame Amerikaan
mee door de Parijse nacht, verwennen hem zonder reden. De nacht hoort hen toe,
de stad is van hen. Ze zijn Speciaal. Uitverkoren. Op zoek naar kicks. Na de
autocrash, want het enigmatische tweetal blijken crashlovers, schreeuwt de
Amerikaan: ‘Wie denk je dat ik ben, verdomme?’ Het antwoord: ‘Jij bent gewoon
een jongen. Je bent niemand.’
Niet voor niets is Jackass de meest ophefmakende film van het jaar: de moderne
volwassen westerlingen zijn fysieke pijn verleerd. Ze hebben het geweld uit hun
leven weten te bannen, ze leven in volslagen veiligheid. Voor het huis staat de auto
(double airbags, designer kreukelzones), die parkeren ze op het parkeerterrein van
het kantoorgebouw waar ze werken en zetten hem aan het einde van de werkdag
weer voor de deur. Het merendeel van de bevolking kent de stad alleen van de
zaterdagse winkelmiddag. Alleen jongeren en studenten kennen nog de straat bij
nacht.
Vroeger keek men niet op van caféruzies en knokpartijen in de fabriek. Ze hoorden
erbij. Tegenwoordig hebben de meeste mensen nog nooit een blauw oog opgelopen.
Ze zijn het geweld ontwend en bang geworden. Daarom ook vreest men de nieuwe
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stadsjeugd, die wel op een natuurlijke manier met geweld weet om te gaan. Wie
dat blauwe oog niet vreest is in het voordeel, die is vrij. Dat leerde ons Tyler Durden
in de film Fight Club. Wie nog niet van zijn pijnfobie is bevrijd zet maar weer een
extra slot op de deur, iedere keer wanneer de kranten melding maken van een nieuw
geval van ‘zinloos geweld’, ergens in een verre provincie. In Bowling for Columbine,
de anti-vuurwapendocumentaire van Michael Moore, beweert de shockzanger
Marilyn Manson dat de Amerikaanse overheid deze angst exploiteert om haar
bevolking te knechten. George W. Bush, de fearpreacher. We maken ons huis tot
vesting, de shotgun binnen handbereik.
Deze tijd vraagt om een omgekeerde gothic: een vrouw zit veilig opgesloten in
haar huis, maar kan de verleiding van het onbekende niet weerstaan. Ze opent slot
voor slot de zware deur die toegang verschaft tot de geheimen van de o zo
gevaarlijke straat buiten, met al zijn verlokkingen en al zijn demonen. Over die
demonen gaat het in het werk van Ellis c.s. Daar hoort de gothic van deze tijd thuis.
Niet in huis, nu eens niet over familieverbanden, maar op straat waar iedere passant
een vampier kan zijn. Wie hier niets te zoeken heeft, rest slechts de figurantenrol
van schone maagd, screamqueen, slachtoffer.
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Verborgen kamers
Motieven in de gothic novel
Rosemarie Buikema
Maar toen het deurtje open was, schrok zij zich bijkans dood. De vloer lag vol met
bloed [...] Aan de muur hing zij aan zij, een rijtje vrouwenlijken. [...] de hoofden
afgehouwen. (Versie Blauwbaard Walter Crane, 1981)
De term gothic novel stamt uit de 18e eeuw. Over het algemeen wordt gothic gezien
als een reactie op de rationaliteit van de Verlichting. Gothic geeft vorm aan de nooit
aflatende hang naar het duistere, het onverklaarbare, het verlangen naar de dingen
die niet mogen en die onderdrukt worden.
In de literatuur kreeg deze hang naar het donkere door de eeuwen heen vorm in
boeken als Blauwbaard (Perrault, 1697) al sprak men toen nog niet van gothic
novels, in Jane Eyre (Charlotte Brontë, 1847) en Het hemelse gerecht (Renate
Dorrestein, 1991). De gothic novel is eigenlijk nooit verdwenen en steekt met
regelmaat de kop weer op. Het is dan ook zeker niet toevallig dat Jane Eyre aan
Blauwbaard denkt wanneer zij door de vertrekken van Thornfield Hall dwaalt, en
dat in Dorresteins gothic vertelling Het hemelse gerecht een exemplaar van Brontës
Jane Eyre achteloos op de trap naar de zolder slingert.
De setting van gothic novels bestaat traditioneel uit een afgelegen huis en een
wild, bedreigend landschap. Vaak is dit huis letterlijk een overblijfsel uit de
Middeleeuwen: een vervallen kasteel vol met verborgen kamers en geheime gangen.
Op de plaats waar het verhaal zich afspeelt, dreigt wanorde en geweld. Het geheim
moet verborgen blijven, maar is toch voelbaar in de actualiteit. Op deze manier
verstoort het de gevestigde orde. Het grote gothic geheim kan verschillende vormen
aannemen: geluiden, geestverschijningen, dubbelgangers, vreemde spiegelbeelden.
Het gotieke toont de andere kant van de medaille, het irrationele, het immorele en
het fantastische en overschrijdt daarmee verschillende grenzen: binnen-buiten,
menselijk-dierlijk, lichaam-geest, droom-werkelijkheid. De concrete angsten die
worden opgeroepen kunnen betrekking hebben op verschillende veranderende
contexten tegelijkertijd. Denk hierbij aan politieke revoluties, industrialisatie,
verstedelijking, wetenschappelijke ontdekkingen, dekolonisatie, maar ook
verschuiving van de seksuele moraal en manvrouwverhoudingen.
De hoofdrolspelers van de gothic wereld zijn altijd verwikkeld in een of ander
machtsspel en kunnen verdeeld worden in machtsuitoefenaars (degenen die leed
toebrengen) en onderworpenen (degenen die leed aangedaan wordt). Het gothic
huis kan gezien worden als een medeplichtige aan de instandhouding van die
verhoudingen.

Taboes van een dominante cultuur
Een schoolvoorbeeld van een huis waarin niet alleen onheil en geweld dreigen maar
dat ook als plek welhaast een speler wordt in het gotieke machtsspel, vinden we in
het beroemde sprookje Blauwbaard. Hoewel dit sprookje stamt uit een tijd ver voordat
de term ‘gothic’ werd gebruikt en de traditie werd gevestigd, is het een voorbeeld
van een gothic verhaal en kan het heel goed als voorloper van de traditie gezien
worden.
In Blauwbaard wordt een jonge heldin verleid om met een welgestelde, maar
onaantrekkelijke markies (zijn blauwe baard jaagt elk meisje schrik aan) in het
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huwelijk te treden. Zij zwicht voor zijn welstanden de perspectieven die zich daarmee
voor haar openen. Al gauw na het huwelijk wordt de kersverse echtgenoot plotseling
weggeroepen. Voor hij gaat, geeft hij zijn jonge bruid een sleutelbos met daaraan
alle sleutels
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van de vertrekken in het huis. Zij mag gaan en staan waar zij wil, met één
uitzondering. Er is één kamer die zij niet mag betreden, doet zij dit wel dan zal de
markies haar straffen op een verschrikkelijke maar niet nader gespecificeerde
manier. Uiteraard vraagt de jonge bruid zich af wat haar man voor haar heeft te
verbergen. Hij heeft zijn hielen dan ook nog niet gelicht of zij gaat op onderzoek uit.
De geheime kamer blijkt de lijken te bevatten van Blauwbaards eerdere echtgenotes,
die kennelijk, evenals de jonge bruid, Blauwbaards wet hebben getrotseerd. Als de
vrouw de geheime kamer weer wil sluiten, begint de sleutel te bloeden en laat sporen
na in het slot. Bij zijn terugkomst controleert Blauwbaard zijn vesting en constateert
ogenblikkelijk dat ook zijn huidige vrouw zijn gebod heeft overtreden: ze zal worden
onthoofd. In de tijd echter dat de heldin bij haar wrede echtgenoot een vlammend
betoog voor haar leven houdt, arriveren haar broers en doden de markies.
Het huis van Blauwbaard, een typische gothic plek, kunnen we lezen als het
symbool van zijn sociale en culturele macht, de letterlijke voorwaarde voor de
ontwikkeling van de plot. Hoewel Blauwbaard onaantrekkelijk en onaardig is, lukt
het hem toch om vrouwen aan zich te binden door hen een plaats in zijn aanlokkelijke
huis aan te bieden. Blauwbaards huis belooft de jonge heldin materiële vrijheid en
vooruitgang, maar stelt haar tegelijkertijd de wet. De hierin besloten paradox wordt
nog eens geconcretiseerd door de aanwezigheid en de inhoud van een verboden
kamer. Iedere overschrijding van de haar toebedeelde rol en plaats, zal de vrouw
met uitsluiting en/of de dood moeten bekopen. Het sprookje van Blauwbaard
introduceert het gothieke ingrediënt van de ‘verborgen kamer’ en, daaraan
verbonden, de grenzen, de verboden en taboes van een dominante cultuur. Daarmee
wordt al meteen iets duidelijk van de aantrekkingskracht die het genre van de gothic
novel uitoefent op feministische cultuurcritici, vrouwelijke lezers en vrouwelijke
auteurs.

Streven naar beheersing
Het is begrijpelijk dat een auteur als Renate Dorrestein in de gothic novel een
vervoersmiddel heeft gevonden om de grenzen van cultureel aanvaarde
genderverhoudingen, familie- en gezinsrelaties over te steken. De ambivalentie van
het gothic huis als toevluchtsoord en gevangenis, een plek van geborgenheid èn
bedreiging, wordt breed uitgesponnen in bijna al haar romans.
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Zo ook in Ontaarde moeders (1992), waarin de inkleding van het begrip ruimte het
hoofdbestanddeel vormt van het boek. Het levensverhaal van de diverse personages
kan worden afgelezen uit hoe ze in de ruimte staan. Sommige personages reizen,
vliegen en genieten van vergezichten met wijde vlakten en hoge berghellingen.
Anderen zijn aan huis gekluisterd en kunnen letterlijk alleen maar naar binnen kijken.
Slechts één personage slaagt erin om tot het einde toe mobiel te blijven. Dit is
Bonnie: zij heeft geen huis. Het verhaal komt op gang doordat de twee
hoofdpersonen, vader Zwier en zijn elfjarige dochter Maryemma, komen aanvliegen
vanuit Nairobi om vervolgens als gevallen engelen af te dalen in een onbetekenend
dorpje in Twente. Daar worden ze uiteraard gevangen in de beklemming van de
huiselijke kring. Het tweetal komt tijdens de kerstdagen aan in de drogisterij van
een zekere Gert Balm, een typische gothic setting die barst van de betekenislagen.
Deze locatie heeft twee kanten die niet goed met elkaar rijmen. Aan de voorkant
van de drogisterij bevindt zich de etalage, die letterlijk en figuurlijk staat voor
verlichting en moderniteit. De uitgestalde artikelen, goed zichtbaar dankzij het
schijnsel van de feestverlichting, staan allen in dienst van het typisch moderne
streven naar beheersing van zowel ons huis als ons lichaam. De etalage is gevuld
met boenmiddelen, bruistabletten, cosmetica, afslankmiddelen, tandpasta's,
shampoos, et cetera. Alles wat kan helpen om de vervuiling, de gebreken, de
ontbinding en het bederf van huis en lichaam tegen te gaan.
De inrichting van de drogisterij verraadt echter eveneens dat het moderne licht
nauwelijks opgewassen is tegen de prehistorische duisternis. Wie doorloopt naar
de ruimte achter de winkel komt terecht in een benauwd, schemerachtig woonhuis.
Hier zetelt Balms echtgenote Meijken, een dikke vrouw van 250
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kilo. Zij kan zich door haar overgewicht amper bewegen en komt het huis niet meer
uit. Meijken wordt geportretteerd in dierlijke en prehistorische termen. Zij koestert
de gewoonte om zich in haar stoel over te geven aan de sluimer die past bij het
halfduister van haar woonkamer, ‘gelijk een nijlpaard in een modderpoel’ en haar
uitpuilende, als het ware permanent zwangere lichaam doet denken aan een
prehistorische vruchtbaarheidsgodin. De drogisterij verbergt Meijken en Meijken
verbergt het familiegeheim achter de muren van haar vetmassa's.
Iedereen heeft zo zijn eigen plek in de drogisterij. Gert bewaakt de voorkanten
betreedt buiten winkeltijden regelmatig de kelder, waar hij werkt aan een
geheimzinnig project. Meijken gaat een enkele keer naar zolder en verkeert verder
in het achterhuis, waar ze nagenoeg volledig is afgeschermd van de buitenwereld.
Onderwijl neemt Maryemma noodgedwongen haar intrek in een vakantiehuisje,
de enige verblijfplaats die haar vader tijdens de drukte van de winterse feestdagen
nog wist te bemachtigen. Het schouwspel van één enkel verlicht huisje middenin
een volslagen verlaten kampeerterrein is de zoveelste hint naar zwak licht dat niet
is opgewassen tegen de duisternis. Het vakantiehuisje, Doornroosje (!) genaamd,
lijkt in al zijn kneuterigheid sprekend op het benauwende poppenhuis dat Gert Balm
in zijn kelder voor zijn nichtje in elkaar knutselt als een bange vooruitblik van wat
haar als meisje en vrouw te wachten staat: opgesloten worden in een bestaan van
baren en zogen.
De talrijke spiegelingen van zowel ruimtes als gebeurtenissen in Ontaarde moeders
sorteren een uitgesproken unheimisch effect. De vele verdubbelingen drukken uit
dat je niet meer kunt ontsnappen als je je eenmaal hebt begeven binnen de
tovercirkel van de huiselijke kring, overal stuit je op de eindeloze herhaling van
hetzelfde. De drogisterij, het poppenhuis, het zomerhuisje Doornroosje, ze spiegelen
elkaar. Overal raken vrouwen door hun moederrol aan huis gekluisterd. Tegen het
moderne vooruitgangsgeloof in laten gothic vertellingen zien hoede geschiedenis
zichzelf herhaalt.
In het universum van Dorrestein is het moederschap per definitie monsterlijk.
Vrouwen hebben immers maar twee opties: schikken of verzet. Meijken bijvoorbeeld
schikt zich. Dit leidt tot zoveel frustratie dat zij uiteindelijk op gewelddadige wijze de
rekening met haar moeder vereffent. Maryemma's moeder
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Helga Ruebsamen

schikt zich niet. Maar in haar geval zijn de gevolgen evenzogoed gruwelijk en
gewelddadig. Er is dus geen uitweg in Dorresteins gothic universum: het
moederschap leidt hoe dan ook tot ontaarding. De titel ‘Ontaarde moeders’ is in
feite dan ook een pleonasme.

Wet van eenduidigheid
Ook de taferelen die een andere bestselling Nederlandse vrouwelijke auteur, Helga
Ruebsamen, in haar werk ten tonele voert, bestaan zonder uitzondering uit spanning
tussen dominante normen en taboes. De twaalfjarige Nora, ik-verteller in het door
gothic conventies gestructureerde verhaal ‘De Panter van Piet’, ondervindt aan den
lijve dat de orde en de regelmaat van het milieu waarin zij opgroeit slechts bestaan
bij de gratie van repressie en dwang. Zij wordt gefascineerd door een buurman
genaamd Piet. Deze Piet is een kleurrijk figuur die uit een andere wereld lijkt te
komen dan de uniforme burgerlijke cultuur waarin Nora opgroeit. Piet is een
ordeverstoorder die graag opschept over de panter die hij thuis heeft. Als ongenode
gast op feesten en partijen, in buurtwinkels en gewoon op straat, strooit hij verhalen
rond die de aanwezigen het schaamrood naar de kaken jagen, maar die door Nora
gretig worden opgeslagen. Gaandeweg komt zij erachter dat deze panter van Piet
waarschijnlijk geen dier is, maar een menselijk wezen. Een vrouw nog wel.
Nora's neiging om haar door hormonen en volwassenheid belaagde
meisjeslichaam te verbergen strookt niet met de Wassenaarse mores, die erop zijn
gericht de vlekkeloosheid van het bestaan te etaleren. De alomtegenwoordige
liniaalrechte ligusterhagen gunnen iedere voorbijganger een blik op de huizen, die
op hun beurt voornamelijk lijken te fungeren als de belichaming van ondubbelzinnige
wellevendheid. Deze ongeschreven wet van eenduidig-
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heid geldt uiteraard niet voor het huis van Piet. Piet bewoont een afgelegen villa.
Het huis is omringd door bomen, struiken en zelfs door een hek met zwarte tralies.
Nieuwsgierig als Nora is, verstopt ze zich op een dag in het struikgewas om een
glimp van de onbekende wereld op te vangen. Deze positie, kijken zonder gezien
te worden, is de positie waarin de gothic heldin dikwijls de voor haar zo cruciale
kennis vergaart. Ook Blauwbaards bruid probeert ongemerkt te zien te krijgen wat
niet voor haar ogen bestemd, maar wel degelijk lotsbepalend is. Omdat het begint
te onweren, wordt. Nora door een vrouw op het balkon naar binnen gewenkt. Zij
blijkt de Panter te zijn. De Panter stelt voor dat Nora haar natte kleren uittrekt om
te drogen, maar daar piekert zij uiteraard niet over. Ook goed, is de reactie van de
Panter, wij leven hier in vrijheid.
De kennismaking betovert Nora dermate dat zij bezoeken aan de villa blijft
brengen. Er blijken nog meer mensen in het huis te wonen. In tegenstelling tot de
volwassenen die bij Nora's ouders op visite komen, onderscheiden de bewoners
van het huis van Piet zich op kleurrijke wijze van elkaar. Ze gaan gehuld in de meest
fantastische gewaden. Ze dragen ook wel eens helemaal niks, en zodoende heeft
Nora ontdekt dat de vrouwen aan hetzelfde euvel lijden als haar eigen veranderende
lichaam. Zij beschouwt hen daarom als haar eigenlijke familie, een groep
ongelijksoortige, beestachtige individuen waarmee zij zich identificeert.
Na verloop van tijd begrijpt Nora dat het's nachts nog mooier moet zijn bij de villa,
als er fonteinen bruisen en de lampionnen zijn aangestoken. Wanneer ze verzucht
dat ze dat ook wel eens zou willen meemaken, valt er een eigenaardige stilte en
zegt de Panter dat Nora maar blij moet zijn dat zij een dagvlinder is. Maar Nora wil
geen dagvlinder zijn.
Als Nora's beide ouders allebei weg moeten, ziet Nora haar kans schoon om de
nacht van de Panter en haar vriendinnen te verkennen. Door een kier in het gordijn
lukt het Nora iets waar te nemen. Ze gelooft echter haar ogen niet. Ze ziet een
genoeglijk samenzijn van de Wassenaarse notabelen en de schaars geklede vrouwen
van Piet. Nog nooit heeft ze al die saaie mannen, de dokter en haar eigen vader
incluis, zo vrolijk in het rond zien dartelen en dat nog wel in hun sokophouders en
met dikke blote buiken. Het ergste is echter dat de Panter en haar vriendinnen 's
nachts deze mannen met dezelfde liefkozende gebaren benaderen als waarmee
ze overdag Nora's vertrouwen gewonnen hebben.
Woedend en wanhopig gooit Nora de als tuinornament dienstdoende kikker door
een ruit naar binnen om de dames en heren te herinneren aan de eigenlijke identiteit
van de zich als prinsen gedragende burgermannen. Gealarmeerd door het tumult
komen de Panter en Piet de tuin in snellen. Als ze Nora in het donker herkennen,
proberen ze haar tot bedaren te brengen. Nora echter haalt met uitgeslagen klauwen
naar de Panter uit. Als de Panter dan geen echte panter is, zal Nora die rol maar
op zich nemen. Ze vlucht vervolgens het donker in en laat de bewoners van de villa
en hun bezoekers onthutst achter. Wat de nacht Nora heeft geopenbaard, bevalt
haar niet. Nu kan ze alleen nog maar in haar fantasie vluchten.

Aangewezen op fantasie
In ‘De Panter van Piet’ heeft Nora tevergeefs gezocht naar een ‘elders’, een plaats
waar zij zich kan onttrekken aan de wetten van de symbolische orde, een orde die
haar vrijheid, haar perspectief op een zelfverkozen identiteit, beperkt. Het huis, de
traditioneel beschutte en door vrouwen bestierde plek, herbergt ook hier voor de
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vrouwelijke heldin ondoorgrondelijke gevaren. In haar ouderlijk huis regeert niet,
zoals gedacht, uitsluitend het zichtbare dagleven. Dat zichtbare leven immers, zo
blijkt in de bewuste nacht, is gebaseerd op het angstvallig verzwijgen van subversieve
krachten als chaos en lust. Het begeerde leven in het vreemde huis daarentegen
is ook weer niet zo vreemd, want daar onderwerpen haar vriendinnen zich aan de
verlangens van de heren, aan wier regime Nora dacht zich juist middels haar
identificatie met de nachtvlinders te kunnen onttrekken.
Zowel de vrouwen van Blauwbaard als Nora, Meijken en Maryemma ondervinden
dat geboden en verboden van voornamelijk mannen hen in een passieve, afgeleide
positie manoeuvreren. Zij zijn blijvend aangewezen op hun fantasie om zichtte
krijgen op een werkelijkheid die henzelf en hun vrijheden respecteert. De manier
waarop deze fantasie in verschillende gedaantes in de literatuur blijft terugkomen,
geeft uiting aan de werkelijkheidsbeleving van vrouwelijke lezers en auteurs. En
met deze sleutel in de hand gaan er plotseling onvermoede kelderdeuren open in
een eeuwenoude bibliotheek. Stap eens over die drempel. Het is net als met goede
wijn: de beste boeken worden in duisternis bewaard. Sluimerend, om wakker gekust
te worden.
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Suzanne Brink
Nooit meer een wekker

NOOIT MEER EEN WEKKER
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Sandra woonde aan de rand van Utrecht, naast een fort. Haar huis stond op een
eiland van glooiende weilanden met schapen, paarden en geiten. Rondom lag een
brede gracht. Vijfhonderd meter ten westen liep een snelweg, aan de oostkant een
spoorlijn. Het eeuwige geluid van auto's en treinen was Sandra even vertrouwd
geworden als de krakende houten vloeren van het kleine huis met de grote lap grond
waar ze sinds de dood van haar ouders alleen woonde.
Tot voor kort had ze vredig geleefd in deze oase van rust vlakbij de stad. Ze had
een uitkering. In geen jaren had ze de wekker hoeven zetten. Op school had ze
daar al zo'n hekel aan gehad en de zin van die dwang en tucht niet in kunnen zien.
Met hangen en wurgen had ze een diploma gehaald.
Nu had de man van Centrum voor Werk en Inkomen haar opgedragen op staande
voet aan het werk te gaan. Ze moest ‘iets met adressen opeen computer’ doen.
‘Hier heb je het telefoonnummer.’
Het was nog donker en erg koud. ‘Laat me met rust. Laat me, laat me nou,’ kreunde
ze. Ze praatte vaak tegen de kat, ook als de kat er niet was. Onder de douche stond
ze half te slapen. Toen ze weer op de klok keek, was duidelijk dat ze hoe dan ook
te laat zou komen.
Op de stoel naast haar bed hing een zwarte enkellange fluwelen jurk met laag
decolleté die ze langzaam over haar hoofd aantrok. Ze was groot en rond, met
gitzwart geverfd haar tot ver over de schouders. Haar gezicht was bol met een kleine
wipneus. Haar kin liep geleidelijk over in haar mollige hals en haar lippen waren vol.
Maar terwijl haar hele gezicht romig was, waren haar ogen scherp, lichtgroen en
amandelvormig.
Mode stond haar niet. Popmuziek, make-up en uitgaan interesseerden haar niet.
Ze was een serieus kind geweest dat niet meedeed met spelletjes. Ze had een hekel
aan clowns, wilde niet handje in handje lopen, niet kibbelen over wie het beste
vriendje van wie was of koekhappen op verjaardagsfeestjes. ‘Heks’ noemden ze
haar. In vorige eeuwen zou ze kruidendokter zijn geworden.
Ook nu nog, als zesentwintigjarige, bracht Sandra liefst al haar tijd door tussen
de dieren en de planten. Ze hield van de geur van vers omgewoelde aarde en rilde
van genot van het rood van een net uitgekomen roos. Ze verbouwde alle mogelijke
groenten, had fruitbomen, een plantenkas en een kruidentuin, die ze van verre rook.
Als ze terugkwam uit de stad, de snelweg overstak en de Kapelweg insloeg,
verdreven marjolein, absint, vijfvingerkruid, nagelkruid, vingerhoedskruid,
herderstasje, fluitenkruid, valeriaan en tijm de kou uit haar hoofd en handen.
‘8.30!’, had ze op het briefje van het Centrum voor Werk en Inkomen geschreven.
Het was tien over half negen toen ze was aangekleed en met een bord kruidenpap
in haar maag wegfietste. Haar benen trapten zwaar en traag de trappers rond. Zo
lusteloos was ze in tijden niet geweest. Toen ze op de middelbare school zat, stopte
ze soms gewoon met fietsen en liet zich uitrijden tot ze stilstond en viel. Als er
niemand in de buurt was, bleef ze een tijdje liggen en keek wezenloos naar
bladerdaken of wolkenluchten. Ze stond pas op als ze een fiets aan hoorde komen
of voetstappen.
Soms ook stonden ze ineens naast haar: ‘Gaat het?’
Natuurlijk niet, maar wat snapte een ander daarvan.
Het kantoorgebouw telde meer dan twintig verdiepingen en was tot ver in de
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omtrek te zien. Het trok employees uit alle windrichtingen. In ganzenpas liepen ze
op de draaideur af om in het kunstlicht achter de halfdoorzichtige ramen op te worden
genomen. De mannen droegen lichte jassen over donkere pakken, de spichtige
vrouwen mantelpakjes of broeken met een vouw. Ze hadden gehaaste en getergde
blikken en groetten elkaar kort in het voorbijgaan, zonder vaart te minderen.
Binnen een straal van honderden meters was de aarde bedekt met glimmende
autodaken, maar een fietsenrek was nergens te vinden. Net toen Sandra probeerde
de ketting om een lantaarnpaal te leggen, ontdekte ze achter een muurtje een
aflopend betonnen pad dat naar een vrijwel lege fietsenkelder leidde.
Toen ze naar de entree liep, bleef haar jurk hangen aan een paaltje van een
omheining rond drie naargeestige stekelige struiken. Achter zich hoorde ze gegniffel.
Ze haalde diep adem voor ze door de draaideur ging, de hoge, galmende hal in.
Van de airconditioning was de lucht binnen kil en doods geworden. Zonder dat er
verbodsborden hingen, was duidelijk dat hier veel dingen niet konden. Een man
schrok toen ze hem aansprak om te vragen waar de lift was.
Ze stond stil voor een kamer op de vijftiende verdieping. Op de half geopende deur
hing een bordje: 15E. Door aan te kloppen viel de deur verder open. Ze schraapte
haar keel: ‘Ik ben op zoek naar Gerda Bolding.’
Twee vrouwenhoofden en een mannenhoofd draaiden zich half achter hun
computer naar haar om en keken weer naar het beeldscherm.
‘Ja?’ zei de vrouw in het midden eindelijk. Ze had een koninginnekapsel. Op haar
jukbeenderen zaten slecht uitgewreven vegen rouge. Pas toen ze nog een paar
toetsen had ingedrukt, wendde ze haar blik van het beeldscherm af en keek Sandra
vragend aan.
‘Ik ben Sandra Cremer.’
‘Dat is heel fijn,’ zei de vrouw en trok haar wenkbrauwen nog hoger op terwijl ze
afwachtend twee handen in haar zij zette.
‘Van het uitzendbureau.’
Gerda keek naar haar twee collegae: ‘We hebben er weer een.’
De twee anderen haalden hun handen van het toetsenbord en keken nu ook naar
Sandra. De linker was een vrouw van rond de veertig met een hoofd vol sproeten.
De man rechts van haar had een grote snor en onnatuurlijk glad haar. Niet alleen
zijn haar, maar alles was glad aan hem en daarom was zijn leeftijd slecht te schatten.
Toen Sandra zich aan hen voorstelde, vluchtten hun ogen van haar weg. De
vrouw met de sproeten heette Elise. De gladde man was Anton.
Gerda wees haar haar plaats, aan een los staande tafel terwijl de anderen in een
grote driehoek bij elkaar zaten. Toen Sandra ging zitten zakte de bureau-stoel in
en veerde terug.
‘Als hij te laag of te hoog staat, kun je de stoel verstellen,’ zei Gerda. ‘Het bedrijf
doet er alles aan om RSI-klachten te voorkomen.’
‘Hebben veel mensen daar last van?’ vroeg Sandra.
‘Maak je daar nog maar geen zorgen over,’ zei Gerda kort.
‘En ze is nog niet eens begonnen,’ fluisterde Elise.
Rechts van Sandra zat Gerda, die veel belde, vergaderde en op de gang met
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mensen stond te praten. Gerda plukte pluisjes van haar trui en streek voortdurend
haar rok glad. Anton bleef verborgen achter zijn computerscherm. Sandra kon hem
alleen zien als hij naar rechts boog om papieren uit een bakje te pakken of om met
Gerda te praten. Als ze schuin achter zich keek, keek ze altijd in de priemende ogen
van Elise. Het was of Elise onafgebroken naar haar zat te kijken terwijl ze doortypte
of belde over ordners, pennen en vergaderzalen. Na elk telefoontje gaf ze
commentaar. ‘Wat is dat mens dom.’
Gerda sprong er op in: ‘Hoe kun je ook denken als je een hoofd als een
vuilnisemmer hebt.’
Steeds als Sandra opstond om naar de geparfumeerde wc te gaan of thee te
halen, zat Elise met een hand voor de mond zacht te lachen tot ze uiteindelijk in
een gierende lach uitbarstte: ‘Waar koop je zo'n rok, wahahahahaha.’ In plaats van
Sandra aan te kijken, flitsten haar ogen naar Anton en Gerda. Die glimlachten. ‘Stel
je niet aan Elise,’ zei Anton ten slotte. Daarna fluisterde Elise tot twee keer toe iets
over verkleedkisten en oma's.
Als Sandra iets zei of vroeg, viel een vijandige stilte. Het was of ze alledrie hun
best deden te vergeten dat ze er zat en het als een ongepaste inbreuk op hun
samenzijn beschouwden als ze geluid maakte.
Het viel nog mee dat Gerda om twaalf uur zei: ‘We gaan eten. Ga je mee?’
De kantine was een grote toonzaal vol mensen die zonder smaak en zonder vreugde
zaten te eten. De stemmen werden gedempt door koelinstallaties en een ander,
onplaatsbaar gorgelend geluid.
Ze liepen in een lange rij langs vitrines met kleine plastic kuipjes boter en jam.
Dunne plakjes vlees werden ritselend in hun cellofaan uit de vitrines gepakt. Gerda
drukte in een broodje: ‘Was gister nog vers.’
De vrouw achter de kassa dreunde op: ‘Twee boterhammen, boter, oude kaas,
ei, krentenbol, twee euro vijftien, eet smakelijk, harde bol, brie, jus, banaan, een
euro dertig, eet smakelijk.’
Ze schoven met zijn vieren aan tafel bij twee mannen die enorme bergen voedsel
aan het verstouwen waren. Ze negeerden Sandra, gingen door met eten. Eerst
knoopten ze hun stropdas losser en later zetten ze de riem van hun broek een gaatje
ruimer. Voor hen, achter hen, links en rechts zaten meer dan honderd mensen aan
witte tafels en schoven stoelen voor en achteruit. Een paar meter verderop lachte
iemand heel hard, een wanhopige lach die bijna huilde. Iemand die zich groot hield,
maar dood aan het gaan was.
Sandra kreeg geen hap door de keel.
Op de fiets terug kwamen de tranen. Haar nek zat vast, haar keel was droog, ze
had koppijn en haar ogen schrijnden.
Het lukte niet de trappers rond te krijgen. Haar lichaamsgewicht moest verdubbeld
zijn. Het duurde drie kwartier voor ze thuis was. Automatisch liep ze naar de
keukenla. Voor ze het wist had ze een schaar gepakt en zette de ijzeren benen in
het vlees van haar vingertoppen. Ze hield op toen achter haar iets viel. De kat had
een schoteltje op de grond gegooid.
Daarna bonkte ze minutenlang met haar hoofd tegen de muur. Ze hijgde van het
huilen, raakte de uitputting nabij. Toen ze zich naar boven gesleept had, kroop ze
onder de dekens met naast zich een doos tissues die snel leger raakte. Om negen
uur viel ze in een diepe, zware slaap.
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De tweede dag was niet veel anders dan de eerste, de derde, vierde en vijfde.
Sandra sprak alleen nog als het echt niet anders kon. Zelfs als ze 's ochtends
groette, reageerde er niemand. Als ze van eigen kruiden getrokken thee voor ze
zette, bedankten ze met een grom. Ook keken ze haar nooit meer aan. Alsof ze een
van de leaseplanten was die door het hele gebouw naast de prullenbakken geplaatst
waren. Het waren doffe cactussen en vetplanten in vale gele bakken die niet met
aarde, maar met stoffige, rode korrels gevuld waren. Eens in de zoveel tijd kwam
iemand van de plantenleasefirma om de vochtigheid van de korrels te controleren.
Niet alleen uit de leaseplanten was alle leven weggezogen. Tot Sandra's verbazing
waren de gesprekken tussen Gerda, Anton en Elise elke dag vrijwel hetzelfde. Elise
gaapte klokslag drie uur hard: ‘Ik heb helemaal geen zin meer.’ Ze frummelde aan
haar telefoonsnoer dat zwaar was van de kleine knuffelbeesten met klempootjes
die ze eraan gehangen had. Naast haar computer stonden ingelijste foto's van haar
vier hondjes en Fosterparentskind. ‘Fluf is nog steeds verkouden,’ zei ze. ‘Toch
maar een keer mee naar de dierenarts.’
‘Moet je echt doen hoor,’ knikte Anton. ‘Dit rotkfimaat ook. Nog drie weekjes. Dan
vlieg ik naar de Antillen.’
Gerda zuchtte verrukt: ‘O, hou op. Heeeerlijk.’
Dagelijks sponnen ze vakantiebestemmingen uit. Anton graasde dagelijks het
hele internet af naar goedkope vliegtickets. Het prikbord achter hem hing vol met
ansichtkaarten die hij van over de hele wereld aan zichzelf gestuurd had. ‘Als ik kon
kiezen,’ zei hij, ‘en geen twee kinderen en een hypotheek had, zou ik reisleider
worden. Ik kan heel goed mensen enthousiasmeren.’
Gerda leek de meest ambitieuze. Als haar directe chef de kamer binnenkwam
streek ze tweemaal zo vaak haar rok glad en haastte zich om zijn zinnen af te maken:
‘Je bedoelt dat...’ om zijn bewonderende blik over zich heen te laten glijden.
Het grootste verschil met de eerste dag was dat Sandra niet meer huilend naar
huis reed, maar opgewekt, en onvermoeibaar tot diep in de nacht in de tuin bezig
was.
Aan het eind van Sandra's tweede week wilde Anton net voor de vijfde keer zeggen
dat het ‘goddank bijna weekend’ was, toen er iets met zijn mond mis ging. De
onderhelft van zijn gezicht schoot in bizarre vormen: van langwerpig naar
ballonvormig tot zo driehoekig als een piramide. Hij werd ziek naar huis gestuurd,
lijkbleek van angst. De gassen die hij op de gang uitscheidde riekten zo sterk dat
meerdere collegae polshoogte kwamen nemen. Het waren dezelfde mensen die
eerder naar binnen hadden geloerd of Sandra echt zulke enge ogen had. ‘Jezus,
ja zeg!’
Sandra verbaasde zich erover hoe weinig het uitmaakte of Anton er was of niet.
De onderonsjes die Elise normaal gesproken met Anton had, deelde ze nu met
Gerda. Wist je dat ze geeneens televisie heeft?’ siste ze.
‘Dat mens doet werkelijk alles om apart te zijn,’ fluisterde Gerda terug.
Anton belde om te zeggen dat hij langer thuis bleef. Hij had onbegrijpelijke
symptomen. ‘Hij zegt dat zijn oren ineens puntig zijn,’ giechelde Elise toen ze
opgehangen had. ‘En zijn tanden zijn groenig. Ze geven licht in het donker.’
Gerda lachte minder hard. ‘Ik heb ook van dat soort dingen.’ Zij ging die dag ziek
naar huis. Van het ene moment op het andere had ze over moeten geven. Ze haalde
nog net de leaseplant. Haar klachten werden steeds erger: door-
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groeiende wenkbrauwen en onbedwingbaar spugen tijdens het praten.
Sandra zat alleen met Elise op de kamer. Ze spraken niet met elkaar. Elise meed
Sandra's blik en liep veel de gang op, zat lang op de ween was tegen lunchtijd
nergens te bekennen. Sandra keek om zich heen, armen losjes over de leuning. Ze
draaide rond in haar multifunctionele bureaustoel en keek langdurig naar de lege
stoelen, de keurig schoongemaakte bureaus, de deurhoge poster met de
doelstellingen van het bedrijf - Jouw succes is mijn succes -, de vakantiekaarten en
de hondenfoto's. Vervolgens maakte ze met een handeling haar werk van de af
gelopen weken ongedaan.
De volgende dag was ook Elise aan de beurt: kop vol pukkels, dronkemanspas.
De eerste lentedag viel vroeg. Maandag 3 maart werd Sandra om even voor half
negen wakker. De wekker had ze in een drie meter diepe kuil naast de schuur
begraven, maar het zou nog wel even duren voor ze haar oude langslapersritme
terughad. Ze rekte zich loom uit. Kat Katinka snorde en gaf kopjes. Samen liepen
ze, vrouw en kat, naar de open balkondeuren. Het zonlicht verblindde en verwarmde
hen terwijl beneden in de woonkamer de telefoon rinkelde en op het
antwoordapparaat ingesproken werd dat Gerda, Elise en Anton de strijd tegen hun
vreemde ziekte op hadden moeten geven.
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Annemarie Opmeer
De club van de zwarte hand
Interview met Renate Dorrestein
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In mei verschijnt opnieuw een spannende roman van Renate Dorrestein,
getiteld Het duister dat ons scheidt (Contact). Sinds ze in 1983 debuteerde
met de roman Buitenstaanders schreef Dorrestein een groot aantal
succesvolle romans, zoals Een hart van steen, Ontaarde moeders en Het
hemelse gerecht. Stuk voor stuk spannende, verontrustende boeken. Al
in 1989 verscheen in Bzzlletin een artikel waarin Hella Haasse Dorresteins
werk voor het eerst in de traditie van de literaire gothic plaatste. Hoe
duister vindt Dorrestein haar eigen werk eigenlijk? Passionate sprak met
haar over Angelsaksische voorbeelden, Nederlandse landschappen en
feminisme.
‘Ik denk dat ik zeker in die traditie geplaatst kan worden, en dat is ook wel prettig.
Toen Hella Haasse dat stuk schreef, dacht ik, dat is eigenlijk wel leuk! Tot dat
moment had ik het gevoel dat ik nergens te plaatsen was, en daardoor moeilijkte
beoordelen. Je hebt een soort ijkpunt nodig. Toen zij met deze oplossing kwam
vond ik dat wel een goede vondst.
Als schrijver hoef je niet je best te doen om in een traditie te passen, vind ik. Je
hoeft je eigen werk niet te beoordelen of begrijpen, je hoeft het alleen maar te
schrijven. Ik ben ook niet anders gaan schrijven sinds mijn werk gothic werd
genoemd. Ik ben er zelf namelijk niet op uit om het zus of zo te doen. Zo pakt het
nu eenmaal elke keer uit. Al doe ik mijn uiterste best, ik zou niet een boek kunnen
schrijven dat helemaal niet spannend is. Zo kan ik, net als de meeste schrijvers,
eigenlijk maar één bepaald soort boek schrijven.
In de meeste landen worden mijn boeken gewoon psychologische thrillers
genoemd. Dat past ook. Gothic is wel wat spannender en exotischer. Maar ze hebben
daar niet de beschikking over het vroege werk, waarin die gotische elementen veel
dikker waren aangezet. In de Angelsaksische landen zijn ze ook erg gewend aan
dit soort verhalen, mijn werk past daar naadloos tussen. In Nederland is er gewoon
niet zoveel, dat kan de reden zijn waarom het hier wel gothic genoemd wordt. Als
er meer geweest was had dat vast een verdunnende werking gehad.’

Angelsaksische letteren in een Nederlands landschap
‘Mijn favorieten en voorbeelden zitten toch meestal in de hoek van de Angelsaksische
letteren. Zij zijn bij uitstek echte verhalenvertellers. Ian McEwan, bijvoorbeeld, die
ben ik nu aan het lezen, maar ik blijf ook eindeloos Iris Murdoch herlezen. De gothic
klassiekers heb ik ook gelezen, van Stoker en Shelley, maar ook de echt vroege
gothic. Shirley Jacksons We have always lived in the castle. Dat is werkelijk een
oerboek voor mij. En Northanger Abbey van Austen, daar zie je dat ze speelt met
het genre, ze beoefent het niet serieus. Ik denk dat ik het veel serieuzer bedrijf.
Maar ik hoef me niet te houden aan alle conventies van het genre, ik hoef niet
iemand in een spookhuis neer te zetten. Dan krijg je heel gauw dat ironische. Het
ergste wat wij vrezen, zegt men, is niet te weten waar we aan toe zijn. Dat kun je
maar op één manier bij de lezer teweegbrengen, door het echt serieus te doen. Niet
door er grapjes over te maken, want dan wordt het een spelletje. De slapstick die
ik gebruik maakt het alleen maar erger, het wordt er geen parodie van, maar juist
ernstiger.
Nederland lijkt niet zoveel met griezel te hebben. Weinig Nederlandse auteurs
beoefenen het genre, ook niet in het verleden. Er spelen in dit genre zulke rare
dingen mee, ons landschap nodigt er ook niet toe uit. We hebben geen spelonken
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en grotten, of moerassen waar geesten ronddolen, of verlaten uithoeken. Het is
allemaal vlak en open en overzichtelijk en bebouwd. Ik denk dat het soort landschap
waarin je leeft heel erg het soort literatuur bepaalt dat er wordt geschreven. Ik moet
vaak zo m'n best doen om iets te kunnen laten gebeuren in een boek. Waar in
Nederland kan dit plaatsvinden? Kon ik maar ergens rustig een kasteel neerzetten,
maar dat alleen al kan niet, daar wordt het gelijkte fantastisch van. Ik verplaats dus
wel eens wat naar het buitenland.
Er is niet zo veel hedendaagse Nederlandse literatuur die in deze traditie past.
Namen als Manon Uphoff, Helga Ruebsamen en Kristien Hemmerechts zijn zeker
interessante suggesties. Zo'n boek als De reis naar het kind van Vonne van der
Meer vind ik
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Een boek moet verontrusten (...), het zet oude dingen op losse schroeven.
Dat is goed voor ons, want als we de kans kregen zouden we het liefst
ons hele leven allemaal hetzelfde blijven en zo min mogelijk voelen.
eigenlijk ook wel passen. Of iemand als Belcampo. En Thomas Rosenboom, een
zeldzaam, wonderlijk talent, daarvan zou je toch met een beetje goeie wil en een
beetje duwen een deel van zijn werk binnen deze traditie kunnen plaatsen. Bij hem
zie je dat ook, die personages die proberen aan iets te ontstijgen waarin ze vast
zitten. En hij is vaak ook gewoon erg eng. Ruebsamen vind ik zeker passen in de
gothic, maar dan meer op een soort Roald Dahl-achtige manier. Zij is echt meesterlijk
in korte verhalen, ze kan heel goed een vervreemdende atmosfeer oproepen. Maar
ik voel nog het meest verwantschap met Manon Uphoff. Er is iets in haar werk wat
mij heel erg raakt en aanspreekt, en waar ik me in herken. Kristien Hemmerechts
vind ik ook ontzettend interessant als auteur, haar universum is zo duister, zo
ongemakkelijk. Het interesseert mij altijd wat zij doet. Het is iemand die een goed
verhaal weet te vertellen, met een kop en een staart en een plot. Dat is wat anders
dan dat postmoderne geneuzel. Maar smaken verschillen.’

De revival van het verhaal
‘Tegenwoordig is het niet meer zo dat het kwaad gestraft wordt en het goede
overwint, maar er wordt in mijn boeken wel altijd iets afgerond, er wordt voor de
personages iets bereikt, al is het maar dat ze tot een bepaald inzicht komen. Er
moet ook een soort bevrediging voor jou als lezer komen, je moet na het lezen niet
het idee hebben dat je driehonderd pagina's voor niets hebt doorgeworsteld. Ik lees
omdat ik wil weten wat het betekent om mens te zijn, hoe we onder alle
omstandigheden een fatsoenlijk mens kunnen blijven. Dus lees ik verhalen. Fictie
is daarbij het allerbeste hulpmiddel dat we hebben. Als je een boek leest verandert
er iets in je. Dat kan bij boeken waarin we geconfronteerd worden met iets wat we
echt wel weten, maar niet onder ogen durven te zien. Een boek moet verontrusten,
omdat verontrusting iets teweegbrengt, het zet oude dingen op losse schroeven.
Dat is goed voor ons, want als we de kans kregen zouden we het liefst ons hele
leven allemaal hetzelfde blijven en zo min mogelijk voelen.
Je ziet al een jaar of tien dat het verhaal echt terrein aan het winnen is. Twintig
jaar geleden, nou, Jan Mens, die vertelde verhalen! Verder was dat helemaal niet
aan de orde in de Nederlandse letteren. Het zal ongetwijfeld te maken hebben met
de tijd waarin we leven en de behoeftes die we in dit tijdsgewricht hebben. Maar er
is ook nog zoiets als actie en reactie, die revival van het verhaal zat er sowieso wel
aan te komen. Een verhaal is zo'n diep gevoelde menselijke behoefte, ik denk dat
het nooit zal verdwijnen. We zitten nu in een tijdperk waarin het verhaal het helemaal
is. Je ziet het aan de boeken die bekroond worden, je ziet het als je in de top tien
kijkt, dat is waar mensen nu op dit moment zin in hebben.
Gothic verhalen zullen toch altijd marginaal blijven. Kasteelromannetjes zijn
natuurlijk het tegendeel van de echte literaire gothic. Dat vind ik ook eigenlijk de lol
ervan, het is een beetje een geheim genootschap, een beetje de club van de zwarte
hand. Ik denk dat het nooit mainstream literatuur wordt. Dat zou zonde zijn. Het
wonderlijke is, er is een heel groot lezerspubliek voor, al die namen die de revue
passeerden hebben veel lezers, maar het lijkt voor schrijvers geen interessant
territorium. Misschien kunnen ze het ook wel niet, of misschien vinden ze het eng.’
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Ik denk dat het per definitie een feministisch genre is. Het gaat over je
bevrijden uit beperkingen, je leven in eigen hand nemen, dat zijn bij uitstek
feministische thema's.

Helemaal niet feministisch
‘Er is een algemene verklaring waarom het vrouwen zijn die dit genre beoefenden.
De conventies van het genre gaven hen een vehikel om te praten over het
verborgene, het duistere in hun eigen leven. De gothic novel ontstond in het
Victoriaanse tijdperk, waarin vrouwen extreem werden onderdrukt en alles wat met
vrouwelijke seksualiteit te maken had niet bestond. Ze moesten zich daaruit bevrijden,
en dat deden ze door te schrijven over het onzichtbare. Shelley schreef Frankenstein,
omdat ze al vroeg een kind verloor en geconfronteerd werd met miskramen. Ja, dan
ga je een boek schrijven over het scheppen van leven uit dode materie, omdat je
in de salons van die tijd daar niet over kunt praten. Zo is het genre door vrouwen
ontwikkeld, zij hebben het uitgevonden.
Dat het altijd een beetje ernaast heeft gehangen vind ik eigenlijk niet zo erg. Dat
heeft ook iets heel bevrijdends. Van, goed, bij ons gelden er andere conventies dan
bij jullie. Bij ons mag en kan er veel meer, wij banen ons een pad door dat ongewisse,
zonder dat wij ons laten inperken door ideeën van wat literatuur zou moeten
behelzen. Het is leuk aansluiting te vinden bij een dergelijke traditie, omdat je ziet
dat het genre uit een diep gevoelde innerlijke noodzaak is ontstaan. Dat kun je toch
niet van alle literaire stromingen volhouden. Het heeft een maatschappelijke en
sociale rol gespeeld, al zou je dat zo niet aan die boeken afzien. Dat is ook zo leuk
eraan, het is een soort subversief gebeuren dat altijd in de marge wat heeft
aangerommeld, en zo heel veel vrijheid heeft geschonken, en dat is belangrijk als
je schrijft.
Ik denk dat het per definitie een feministisch genre is. Het gaat over je bevrijden
uit beperkingen, je leven in eigen hand nemen, dat zijn bij uitstek feministische
thema's. En, iets wat mij ook bij kinderen aangrijpt, het overgeleverd zijn aan
andermans genade, niet beschikken over de koers van je eigen leven. Maar als je
dit er op plakt hebben mensen snel het idee dat het een soort literatuur uit de jaren
zeventig is, toen vrouwen zich moesten bevrijden uit sombere huwelijken en daar
allemaal erg saaie boeken over werden geschreven. In Nederland wordt feminisme
toch nog gezien als een actiebeweging, altijd weer die paarse tuinbroeken die ze
erbij moeten slepen. Dertig jaar geleden was dat, meneer! Het is absoluut een
vruchtbare manier van naar de wereld kijken, ik ben me alleen altijd zo bewust van
het effect dat dit woord op anderen heeft. Maar dat moet ons er niet van weerhouden
het toch onvervaard te gebruiken.
Ik denk dat veel recensenten dit nooit hebben gesnapt, dat het gewoon een
feministisch genre is, en dat dat kwaliteit niet in de weg staat. Dat heeft mij vaak
erg veel plezier bezorgd. Dan was er een nieuw boek en schreven ze met grote
verbazing, dat het ZO'N goed boek was! Helemaal niet feministisch! Adriaan van
Dis ook, over Het hemelse gerecht nog wel. En wat leren we van deze geweldige
gedachtegang? Wat feministisch is kan nooit goed zijn. Maar, godlof, het is niet
feministisch, dus mogen we het goed vinden. En dan niet in de gaten hebben hoe
feministisch het is. Dan merk je dat ze iets aan het bestrijden zijn, wat, als het al
bestaat, geen enkele bestrijding verdient. Dat kan erg geestig zijn. Dit zijn allemaal
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elementen die maken dat ik het prettige gevoel heb bij een soort geheime club te
horen. En dat door mijn schrijfstijl, waardoor het toch een soort toeval is. Wat
natuurlijk geen toeval is, is dat er wel elementen zijn die onlosmakelijk hiertoe moeten
voeren. Ik ben een feministisch persoon en daarnaast ben ik schrijfster, dus de kans
dat ik ergens in die gotische traditie eindig, ligt nogal voor de hand.’
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Passionate
tijdschrift voor de nieuwe letteren gratis kennismaken? vul de
kaart in!

Een vriend of vriendin verrassen met een gratis nummer van Passionate of jezelf
de gang naar de kiosk besparen en de nieuwste Passionate een keer gratis op de
deurmat? Of bijna 9 euro besparen door nu een jaarabonnement te nemen?
Vul bovenstaande kaart in en stuur deze naar Passionate, tijdschrift voor de nieuwe
letteren. Hèt podium voor jonge talenten, met verhalen, artikelen, columns, strips,
poëzie en fotografie.
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Joyce Carol Oates
De anderen

DE ANDEREN
vertaling Erik Brus
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Inleiding Erik Brus
Joyce Carol Oates (1938) is een van de meest veelzijdige en productieve
hedendaagse Amerikaanse auteurs. Ze heeft meer dan 70 boeken geschreven
waaronder romans, verhalenbundels, dichtbundels, toneelstukken en essays. Ze
won de belangrijkste Amerikaanse literaire prijs, de National Book Award, voor haar
roman Them (1969) en diverse O. Henry Awards voor beste Amerikaanse korte
verhaal van het jaar. Twee maal werd ze genomineerd voor de Nobelprijs voor
literatuur.
Oates beoefent allerlei genres, van psychologische romans tot thrillers. Een
terugkerend element is het tragische karakter van haar personages, die vaak het
slachtoffer zijn van sociale omstandigheden. Oates schetst een grimmig beeld van
de huidige Amerikaanse samenleving, en is veelvuldig bekritiseerd vanwege het
gewelddadige karakter van haar werk.
Diverse van haar romans en verhalenbundels kunnen worden bestempeld als
‘gothic’. Daarnaast stelde ze in 1996 de omvangrijke bloemlezing American gothic
tales samen, die een historisch overzicht biedt van de gothic traditie in de
Amerikaanse literatuur. In de inleiding schrijft ze: ‘Veel van de geselecteerde auteurs
zijn niet “gothic” schrijvers maar eenvoudigweg schrijvers. Dat ik ze heb opgenomen
wijst op de rijkdom en omvang van het gothisch-groteske en de ontoereikendheid
van genreaanduidingen, als “genre” slechts staat voor “formule”.’
Verder zei ze eens: ‘Horror of gothic literatuur is de meest verbeeldingsrijke vorm
van literatuur. De moderne gothic richt zich meestal op het innerlijk van mensen, in
plaats van de monsters van weleer. Het dramatiseert primaire emoties zoals angst,
en met name de oudste en sterkste vorm van angst: die voor het onbekende. De
meeste gothic verhalen bieden daarbij wel de mogelijkheid van verlossing, maar
dat is natuurlijk niet vanzelfsprekend. Horror is uiteindelijk vooral de bevestiging van
- horror.’
Vroeg op de avond temidden van een grote groep mensen, voornamelijk forensen,
gebeurde het dat hij geheel toevallig - hij had een iets andere route genomen die
dag, nadat hij het gebouw waarin hij werkte had verlaten via een ingang die hij
zelden gebruikte, omdat er een verbouwing gaande was in de centrale hal; en dit,
zoals hij zich later zou herinneren, met de overdreven nauwkeurigheid die hem
sinds zijn jeugd had gekenmerkt, en die mede zijn succesvolle loopbaan verklaarde
- een man zag die hij in jaren niet gezien had, of waren het tientallen jaren: een
gezicht dat pijnlijk vertrouwd was, maar vreemd geworden door de tijd, als een oude
foto die op het punt stond uiteen te vallen.
Spence volgde de man door de straat, door een winderige, klamme schemering.
Maar hij haalde hem niet in om zich voor te stellen, zo was hij niet. Hij was ervan
overtuigd dat hij de man kende, en dat de man hem kende, maar hoe, of waarom,
of uit welke periode uit zijn leven de man stamde, had hij niet kunnen zeggen.
Spence was 42 jaar oud en de ander leek van ongeveer dezelfde leeftijd, maar toch,
vreemd genoeg, ouder: zijn huid leverachtig, zijn profiel vaag alsof je het door een
doorzichtig maar compact element zag, zoals water; zijn kleding - elegante tweed
overjas, scherp gevouwen grijze broek - die slap om zijn lichaam hing en diverse
maten te groot leek.
Buiten verloor Spence de man snel uit het oog in een menigte van voet-
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gangers die de straat overstak - en deed geen moeite hem terug te vinden. Maar
gedurende het grootste deel van zijn treinreis naar huis dacht hij nergens anders
aan: wie was die man, waarom wist hij zeker dat de man hem herkend zou hebben,
in welke verhouding stonden ze tot elkaar, gezien het feit dat ze maar een beetje
op elkaar leken, maar toch zo verbonden waren als tweelingen? Hij voelde steken
van opwinding die hem zwak en ademloos maakten, maar het gebeurde pas die
avond, toen hij en zijn vrouw zich uitkleedden om te gaan slapen, dat hij zei, of
zichzelf hoorde zeggen, met een verstrooide verwondering in zijn stem, en angst:
‘Ik zag vandaag iemand die precies op mijn neef Sandy leek -’
‘Heb ik Sandy gekend?’ vroeg zijn vrouw.
‘- mijn neef Sandy die overleden is, die verdronken is, toen we allebei studeerden.’
‘Maar heb ik hem gekend?’ vroeg zijn vrouw. Ze wierp hem een ongeduldige,
zijdelingse blik toe en glimlachte haar lieflijk-spottende glimlach. ‘Ik kan me moeilijk
een voorstelling van hem maken als ik hem nooit gezien heb, en als hij al zo lang
dood is, waarom zou je je er dan zo druk om maken?’
Spence was begonnen te transpireren. Zijn hart bonsde luid en gestaag alsof er
gevaar dreigde. ‘Ik begrijp niet wat je zegt,’ zei hij.
‘Bedoel je de woorden, of wat ze betekenen?’
‘De woorden.’
Ze lachte alsof hij iets geestigs gezegd had en gaf hem geen antwoord. Terwijl
hij in slaap viel probeerde hij niet aan zijn neef Sandy te denken, die hij twintig jaar
geleden voor het laatst gezien had in een open doodskist in een rouwkamer in
Damascus, Minnesota.
De tweede episode vond enkele weken later plaats toen Spence in een postkantoor
in de rij stond - niet het postkantoor waar hij gewoonlijk kwam, maar een andere,
grotere, drukkere, in een voorstad die aan de zijne grensde. De oudere vrouw die
voor hem stond trok zijn aandacht: was zij ook niet iemand die hij kende? Of gekend
had, vele jaren geleden? Gefascineerd staarde hij naar haar huid, die vastgenaaid
leek, zacht en plooiend als een handschoen van een of andere verfijnde stof, en
onnatuurlijk wit; haar ogen die klein waren, diepliggend maar toch stralend; haar
verbazingwekkende handen - tenger, zelfs skeletachtig, verkleurd door levervlekken
als muntstukken, maar met ringen om verschillende vingers en op een bepaalde
manier wel mooi. De vrouw leek in de negentig te zijn, zo niet ouder: zenuwachtig,
angstig, en zeer wel mogelijk in de war: ze klaagde onafgebroken tegen zichzelf,
of tegen anderen, uit gewoonte. Toch was haar manier van doen opgewekt;
nerveuze, bruisende energie knetterde om haar heen als onzichtbare bijen.
Hij meende te weten wie zij was: juffrouw Reuter, een onderwijzeres van hem op
de lagere school. Die hij langere tijd niet gezien had dan hij wenste uit te rekenen.
Juffrouw Reuter, hoewel enorm oud geworden, was nog in staat, zo leek het, zich
in haar eentje te verplaatsen. Ze droeg een grote, nogal opzichtige boodschappentas
van een zilverkleurig materiaal, en ze was bezig deze tas en een andere, die aan
haar voeten stond, te doorzoeken naar haar portemonneetje, zoals ze het noemde,
die ze niet leek te kunnen vinden. De bediende van het postkantoor wachtte met
een uiterlijk van gespeeld geduld; de rij bestond nu uit zo'n vijf mensen.

Passionate. Jaargang 10

25
Spence vroeg aan Juffrouw Reuter - want hij wist zeker dat zij het was: hoewel
praktisch onherkenbaar kwam ze hem tegelijkertijd overbekend voor - of ze hulp
nodig had. Hij noemde haar niet bij haar naam en terwijl ze zich naar hem toekeerde,
kwaad, en dankbaar - alsof ze wist dat hij, of iemand, haar spoedig te hulp zou
schieten - leek ze hem niet te herkennen. Spence betaalde haar post en een rolletje
postzegels en juffrouw Reuter, die nog steeds haar tas aan het doorzoeken was,
geïrriteerd, opgewekt, verward, bedankte hem zonder naar hem op te kijken. Ze
stond erop dat het om een lening ging en niet om een gift, want ze was, zei ze, ‘nog
geen onderwerp van publieke liefdadigheid.’
Naderhand zette Spence het incident uit zijn hoofd, in de wetenschap dat de
vrouw dood was. Het was zinloos eraan te denken, en het zou hem alleen maar
van streek maken.
Daarna begon hij ze vaker te zien: de Anderen, zoals hij ze in gedachten noemde.
Op straat, in restaurants, in de kerk; in het gebouw waarin hij werkte, uitgerekend
op de verdieping, op de afdeling waar zijn kantoor zich bevond. (Hij was fiscaal jurist
voor een van de grootste Amerikaanse ‘conglomeraten’ - ja en goed betaald
bovendien.)
Op een ochtend zag zijn vrouw hem bij het raam in de slaapkamer naar buiten
staan kijken. Ze porde hem speels in zijn zij. ‘Wat is er?’ zei ze. ‘Zo doe je nooit.’
‘Er staat daar iemand, op de stoep.’
‘Daar is niemand.’
‘Ik geloof dat hij op me staat te wachten.’
‘O ja, ik zie wel iemand,’ zei zijn vrouw achteloos. ‘Hij staat daar vaak. Maar ik
denk niet dat hij op jou wacht.’
Ze lachte, zoals iemand om een eigen grap lacht. Ze was een knappe vrouw met
sproeten en een stompe neus die momenten kende van geheimzinnige pret. Spence
was lang geleden met haar getrouwd in een roes van liefde waaruit hij nog altijd
niet ontwaakt was.
Spence zei met bevende stem: ‘Ik geloof - ik ben bang dat ik misschien wel een
zenuwinzinking heb. Ik ben zo ontzettend bang.’
‘Nee,’ zei zijn vrouw, ‘- jij bent de normaalste persoon die ik ken. Alles zit aan de
buitenkant en geen scheurtjes, kloven, gaten.’
Spence keerde zich naar haar toe. Zijn ogen raakten vol tranen.
‘Maak geen grapjes. Je moet medelijden met me hebben.’
Ze antwoordde niet, leek de aandacht te verliezen, liet toen haar arm om zijn
middel glijden en legde haar hoofd zachtjes tegen zijn schouder in een
kameraadschappelijk gebaar. Of ze de spot met hem dreef, of geheel oprecht was,
had Spence niet kunnen zeggen.
‘Ik ben gewoon zo bang -’
‘Ja, dat zei je.’
‘- mijn verstand te verliezen. Gek te worden.’
Ze stond een moment stil, staarde naar de straat buiten. De bejaarde heer op de
stoep keek even terug maar kon hen, of wie dan ook, niet gezien hebben achter de
kanten slaapkamergordijnen. Hij was goed gekleed en droeg een paraplu. Een
paraplu? Misschien was het een wandelstok.
Spence zei: ‘Het lijkt alsof ik die mensen zie, steeds vaker - mensen die er denk
ik niet echt zijn.’
‘Hij is er wel.’
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‘Ik denk dat ze dood zijn. Dode mensen.’
Zijn vrouw deed een stap terug en keek hem zijdelings aan, terwijl ze geheimzinnig
glimlachte. ‘Het schijnt je wel van streek te hebben gemaakt,’ zei ze.
‘Omdat ik weet dat ze er niet zijn -’
‘Hij is er wel.’
‘- moet ik dus gek aan het worden zijn. Een soort schizofrenie, dagdromen,
hallucinaties -’
Spence sprak op opgewonden toon en wist niet precies wat hij zei. Zijn vrouw
deinsde van hem terug in paniek, of van afschuw.
‘Je vat alles zo persoonlijk op,’ zei ze.
Op een ochtend vlak na nieuwjaar, in een scherpe ijskoude lucht en met de hemel
zo blauw dat het pijn deed aan de ogen, begon Spence aan de ondergrondse route
vanaf het treinstation naar zijn werk. Onder het geplaveide oppervlak van de stad
bevond zich een honingraat aan tunnels, sommige vochtig en vies maar de meeste
in goede staat, met nu en dan een gang van glanzende witte tegels die eruit zag
alsof hij liefdevol met de hand gepoetst was. Spence vond dat hij het beste
bovengronds kon lopen, of geloofde dat hij dat moest vinden, om onduidelijke en
puriteinse redenen; maar bij zulk extreem weer ging hij ondergronds en maakte zich
alleen zorgen dat hij de weg zou kwijtraken, wat hem soms overkwam. (Toch hoefde
hij, als dat gebeurde, alleen maar een lift of een trap naar de straat te vinden, en hij
was niet langer verdwaald.)
Deze ochtend was het in de tunnels echter veel drukker dan gewoonlijk. Spence
zag een overmacht aan bejaarde mannen en vrouwen, met hier en daar een jong
gezicht, angstaanjagend en op het oog onnatuurlijk. Hier en daar, nog
angstaanjagender, het gezicht van een kind. Slechts enkele van de gezichten hadden
dat voorkomen, zo verontrustend voor hem in het verleden, van het tegelijkertijd
griezelig bekende en volslagen onbekende; en deze gezichten negeerde hij resoluut.
Hij liep spoedig in de pas met de menigte, en hield hun tempo aan - dat
onregelmatig was, golvend, sneller bij rechte stukken tunnel en langzamer in bochten;
hij vond het aangenaam zich door de stroom te laten meevoeren, als door het getij.
Een tunnel van vertrouwde, gebarsten mozaïeken maakte plaats voor een van de
keurig glanzende tunnels, en die op zijn beurt voor een tunnel die hard toe was aan
herstelwerk - en die, inderdaad, luidruchtig opgeknapt werd door zo'n ploeg van
arbeiders die dag en nacht werkzaam zijn onder de oppervlakte van de stad - en
terwijl Spence zich langs de oorverdovende trillingen van de luchtdrukhamer haastte,
merkte hij ineens dat hij een trap afdaalde naar een tunnel die hij niet kende: een
plaats gevuld met een warm, zoemend, gonzend geluid, als van een gesprek, hoewel
geen van zijn medevoetgangers iets leek te zeggen. Waar gingen ze heen, al die
mensen? En allemaal dezelfde kant op? - met slechts, hier en daar, een eenzame,
duidelijk verdwaalde enkeling die tegen de stroom in ging, met een bleek gezicht
en ogen die naar de zijne zochten als in een wanhopige herkenning.
Hij kon ze net zo goed vergezellen, dacht Spence, hij zou wel zien wat er
gebeurde.
Oorspronkelijke titel ‘The Others’, afkomstig uit de bundel The assignation, 1988,
uitgeverij Ecco Press.
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Goth-nostalgie

fotografie Ari Versluis en Ellie Uyttenbroek

Indra
Overgehaald door het joie de vivre van onstuimige leeftijdgenoten, moest ik er op
dat zeldzaam snikhete weekend in augustus aan geloven. Gewapend met stretcher
en Samsonite (onmisbare attributen voor een kamperende dertiger) begaf ik me
naar Lowlands, het festival der festivals.
Drie uur en twintig biertjes later had ik maling aan mijn heupcorrigerende
ondergoed en sprong ten einde raad in de plaatselijke modderpoel om af te koelen.
Er was geen enkele hanenkam, hacker en høker te vinden die niet minstens een
paar uur gepoedeld had aan Brown Beach Biddinghuizen. Hoewel? Waren die
spaarzame donkere hoekjes van het festivalterrein echt zo zwart van de schaduw?
Of was daar iets anders te ontwaren? Bij nadere inspectie bleek daar inderdaad
een bijzonder soort volk te zitten. Gekleed in het zwartste gewaad van dubbel
gewatteerd fluweel, terwijl de kohl rondom hun ogen zweterige strepen trok op het
wit geschminkte gelaat, en de zilverkleurige amuletten en andere ijzerwaren
brandmerken maakten op een huid van bordkrijt, zat daar een heuse heksenkring
van mensen die koel bleven onder de waardigheid van hun bestaan: goths. Een
van mijn olijke concertgenoten had bij het zien van zulke ‘types’ de kinderachtige
maar komische gewoonte om een Scooby Doo-achtige angstkreet te slaken. Ook
nu liet hij van zich horen.
Ik werd geprikkeld door deze engelen van de nacht. Eerst uit medelijden, maar
al gauw wekten de in duisternis verkerende, ondanks de extreme hitte toch stijlvol
uitgedoste schepselen, met hun stille arrogantie, vleermuisverering en hang naar
satanische mystiek, nieuwsgierigheid op. Ik waagde me aan een bescheiden
bestudering van de diverse uitdossingen.
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Al snel kwam ik tot de conclusie dat ook binnen de goths diverse subculturen
bestaan. Er zijn bijvoorbeeld duidelijke klederdrachtverschillen tussen een
middeleeuws geklede dame en een in spendex met leer gehulde versie. Beiden
even ‘spooky’ en ‘zwart’, dat wel, maar van verschillende tijdperken. De
eerstgenoemde behoort tot de ‘antiquiteit goth’, persoonlijk mijn favoriet. Deze stijl
grijpt terug op het verleden. De dames dragen vaak fluwelen jurken in Victoriaanse
stijl, compleet met korset en push ups. Veel linten en met kant of tule afgezette
accessoires lichten de soberheid van de donkere kleuren iets op, evenals de
indrukwekkende amuletten in de vorm van drakenvleugels of Keltische tekens met
donkerrode halfedelstenen. Als hofdames worden deze sierlijke ‘heksen’ altijd
begeleid door een bijpassend mannelijk exemplaar, die in weinig of niets onderdoet
voor Johnny Depp in de film Sleepy Hollow. De mannen dragen een stropdasloos
kostuum compleet met gillet en blouse met ruches, puntige schoenen met gespen
of hoge rijglaarzen. Helaas moet bijpassende badkleding nog worden ontworpen,
zelfs bij 34 graden Celsius liepen de gracieuze koppels nog rond in hun thermische
uitmonsteringen.
Dan had de zogenaamde ‘fetisj goth’ het wat dat betreft een stuk gemakkelijker.
Deze subcultuur gedijt voornamelijk op ‘Wastelandparties’, maar ook op Lowlands
is men niet vies van een beetje SM. Een fetisj goth draagt voornamelijk weinig,
gemaakt van pvc, rubber en vinyl. Een strak lakkorsetje is een veel gedragen
kledingstuk, maar ook worden er veel catsuits, jurkjes, rokken en schoenen van dit
materiaal gedragen, met of zonder decoratief shirtje van visneten spinnenwebkant.
Hoewel iedere goth schijnt te
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zweren bij grove amuletten met bijpassend zwart leren koordje, prefereert de fetisj
goth metalen accessoires boven alles. Soms zijn zelfs de kledingstukken versierd
met gespen, kettingen of zelfs spikes en studs. Ook ik moest soms een angstkreet
onderdrukken als ik tijdens mijn nachtelijke zoektochten naar het Lowlandstoilet per
ongeluk tegen een gespijkerd exemplaar aanliep.
Na twee zinderende zwetende nachten was het tijd om afscheid te nemen van
drie dagen muzikaal geweld en genot. Vreemd genoeg met enige weemoed trok ik
de haringen uit de droge klei en begon aan de slopende uittocht over weiland en
vuilnisbelt. Met mijn ongewassen haar, mijn broek stijf van het bier en god mag
weten wat nog meer en de resten van drie dagen make-up in de diepste groeven
van mijn ogen, probeerde ik zo goed en zo kwaad als het kon waardig langs
nieuwsgierige groepen tenthangers te flaneren. Net toen ik dacht dat dat wel lukte,
hoorde ik opeens een stil geritsel aan mijn linkerkant. Heel stil en statig werd ik
ingehaald door een satanisch uitgedost gothic meisje met ‘shocking blue’ - geverfd
haar, arm in arm met haar vampierenvriendje. De hoofden geheven, de gezichten
smetteloos blank, de kanten jurk nauwelijks boven de grond alsof ze over het bonkige
terrein zweefden. Als de koning en koningin van dit jonge muziekliefhebbende volk
wierpen ze sierlijke blikken naar alle verabschiedende mede-Goths. Ik stopte even
en keek een tijdje ademloos naar dit tafereel en werd opeens overmand door
gevoelens van... afgunst. Hoe stijlvol, hoe eigen, hoe gracieus. Met een rood hoofd
trok ik de Samsonite weer uit de greppel en vervolgde mijn gezwoeg. Dag mooie
sprookjesmensen. Tijd om naar huis te gaan.
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Steven Verhelst
Engelen van satan

ENGELEN VAN SATAN
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Het woud is duister en kil, en de stenen waarop ik lig voelen koud aan.
Er hangen flarden mist tussen de bomen, die hoog boven me oprijzen.
Hun bladeren dekken de hemel af. Tussen de stammen duiken vage schimmen
op, begeleid door fakkels. Als de gestalten dichterbij komen, herken ik hun gezichten.
Silenoz en Carpetria lopen vooraan. Verderop zie ik Jeffrey. Hij is dus ook
gekomen. Silenoz houdt een glimmende dolk in zijn hand.
Ik ben niet bang meer.
Pas bij de open plek herken ik het bos weer. In het midden ligt een stapel keien,
waarop Julia ligt. Ze draagt alleen een zwart slipje en huivert. Haar lichaam ziet
bleek. De binnenkant van haar armen zit vol met opgedroogd bloed.
Ze had ze me vorige week laten zien, de schrammen en snijwonden op haar
onderarmen.
‘Als ik niet meer wil nadenken,’ zei ze, ‘dan snij ik in mijn armen tot het bloed
langs mijn polsen loopt.’
‘Doet dat geen pijn?’
Ze knikte. ‘Dat is het goede. Het enige wat ik voel, is die pijn.’
Ze zei dat ze gekweld werd door tientallen gedachten in één ogenblik. Haar denken
was diffuus, maar zodra ze zich sneed, schoot al haar aandacht naar dat ene punt
waar het bloed vloeide.
Ze pakte een klein scheermesje en zette de punt op haar onderarm, vlak naast
een litteken.
‘Dit wordt een pentagram,’ zei ze. ‘Ik moet nog twee keer snijden.’
Met een ruk haalde ze het mesje over haar huid. Ze schreeuwde.
Ik háát het leven. En mijn ouders.
‘Wij zijn je ouders niet,’ zei m'n moeder. ‘Je bent geadopteerd.’
Dat is mijn vroegste herinnering.
Toen ik tien jaar was, liep ik voor het eerst van huis weg. Ik wilde in het park gaan
slapen, maar het was gaan regenen. Mijn slaapzak was doorweekt. Halverwege de
nacht stond ik weer bij mijn ouders op de stoep. Ze lagen nog niet op bed en maakten
ruzie. Ik vroeg me af of ze me wel gemist hadden.
Mijn ouders hadden constant ruzie. 's Avonds kon ik aan het geschreeuw horen
hoe laat m'n vader thuiskwam. Ik lag vaak uren wakker en probeerde een oplossing
te bedenken. Eén keer ben ik naar beneden geslopen. Voorzichtig opende ik de
deur van de woonkamer en loerde naar binnen. Mijn vader schreeuwde tegen mijn
moeder, en zij schreeuwde terug. Hij had een glas in zijn hand waaruit hij af en toe
een slok nam. Toen hij zich omdraaide zag hij me in de deuropening staan. Hij
aarzelde niet en slingerde het glas naar me toe. Het spatte tegen de muur uiteen.
Ik wist niets te zeggen, ik wilde alleen maar dat de ruzie ophield.
‘Opdonderen!’ riep hij. Hij vloog naar me toe en schopte me de trap op naar mijn
kamer. Ik wachtte tot het stil werd beneden en zocht in mijn bureaula naar het
scheermesje dat ik ooit bij een drogisterij had gekocht. Hoe zouden ze reageren,
dacht ik, als ze me morgen zouden vinden met doorgesneden polsen?
De halve nacht zat ik met opgestroopte mouwen achter mijn bureau. Ik durfde
niet, ik was bang. Uiteindelijk maakte ik een klein sneetje in m'n onderarm. Om te
oefenen. Het deed pijn, maar ik vergat alles. Ik kon alleen maar denken aan die
bijtende pijn.
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Sindsdien sneed ik me wel vaker voor ik ging slapen, tot ik op een dag uit school
kwam en mijn moeder zei: ‘Er zat bloed op je lakens.’
Kutwijf. Ze was stiekem op m'n kamer geweest.
‘Dat gebeurt wel eens bij meisjes!’ riep ik, terwijl ik naar boven rende. Ik opende
de deur van mijn kamer en zag de inhoud van mijn bureaula omgekeerd op tafel
liggen: bebloede zakdoeken, watten, scheermesjes, pleisters.
‘Leg dat vanavond maar eens uit aan je vader!’ riep mijn moeder onder aan de
trap.
Ik heb niks uitgelegd. Ik propte wat kleren in een rugtas en ben weggegaan. Ik
wist dat het nooit meer goed zou komen. Trouwens, het was nooit goed geweest.
Mijn ouders zijn altijd goed voor me geweest. Te goed. Ze wilden vrienden met me
zijn, maar ik had geen vrienden nodig.
Op school lachten ze me uit. Mijn klasgenoten zeiden dat ik dik was, maar dat
was niet zo. Mijn vader was nog veel dikker. Elke dag at hij vijf donuts bij zijn ontbijt.
‘Jeffrey, hoe kom je aan dat spul?’ vroeg mijn moeder, toen ik op een zaterdag
beneden kwam met zwart gelakte nagels.
Gejat bij de drogisterij. Maar dat zei ik niet.
‘Jij wordt nog wel eens compleet gek,’ zuchtte mijn vader tussen twee happen
door. Verder zei hij er niets over. Hij vond het niet belangrijk.
's Middags ging ik naar het park en plofte zonder iets te zeggen neer naast een
jongen en een meisje met beschilderde gezichten. Ze droegen zwarte kleding en
kettingen met omgekeerde kruisen. Ik had hen al vaker zien zitten, maar ik durfde
niet naar hen toe te gaan. Nu wel. Ik had immers zwarte nagels. We zaten zwijgend
in de schaduw van een boom.
‘Hoe voel je je?’ vroeg de jongen plotseling. ‘Slecht?’
‘Ja,’ zei ik. Dat leek me het beste antwoord.
Ze namen me mee naar een huis, waar drie jongens met de gordijnen dicht wiet
zaten te roken. Een man met lang haar stond in het midden van de kamer en vertelde
over de Satan. Zijn naam was Silenoz. Hij zei dat het niet erg was om te zondigen.
Dat je je er beter door kon voelen.
Ik dacht terug aan de drogisterij. Toen ik de nagellak had gejat, voelde ik een
vreemde, aangename spanning, die, eenmaal buiten, omgezet werd in een triomf.
In een hoek van de kamer zag ik een meisje zitten huilen. Tranen hadden zwarte
make-up sporen over haar gezicht getrokken. Ze lachte naar me toen ik haar een
joint bracht. Ik lachte terug.
Dat was een paar maanden geleden. Nu kwam ik er bijna elke dag, na schooltijd.
We draaiden black metal en luisterden naar Silenoz. ‘Satan zit in ons allemaal,’
beweerde hij. ‘Hij kan je helpen gelukkig te worden.’
Iedereen moet hard werken om gelukkig te worden. Ik wilde niet hard werken. Ik
wilde zweven, alles vergeten.
Wanneer ik de punt van een scheermesje op m'n huid zette, was ik héél even
bang voor de pijn. Het was een barrière die ik overwon door te snijden en het bloed
langs m'n armen te laten stromen. Daarna nam ik een joint. Ik leek op te stijgen en
m'n gedachten achter te laten. Ik zweefde, als een vlieger, enkel nog aan mijn
lichaam verbonden door pijn. Maar wat moet ik doen als de pijn niet
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meer helpt? dacht ik.
Elke volle maan offerden we een kat op een altaar in het bos. De eerste keer
moest Jeffrey kokhalzen. Toen hij uiteindelijk de dolk in handen kreeg, had het dier
al zoveel bloed verloren dat het niet meer bewoog. Hij prikte kort in het vlees en liet
het mes vallen. Hij vond het luguber. Dat woord gebruikte hij. Luguber. Jeffrey vond
wel meer luguber. Bijvoorbeeld dat Silenoz en Carpetria bij elkaar sliepen in een
zelfgetimmerde doodskist.
‘Zijn jullie getrouwd?’ had hij gevraagd.
Silenoz schudde zijn hoofd en lachte. ‘Wij zijn verbonden.’
Aan zijn rechterhand droeg Silenoz een ring met een slangenkop waarop een
klein mesje was gesoldeerd. Daarmee prikte hij af en toe in Carpetria's nek, waarna
hij de bloeddruppels, die langzaam naar beneden liepen, weglikte.
Jeffrey kwam vaak bij me zitten. Hij wilde weglopen van huis, en daar praatte hij
met mij over. Daar praatte hij al twee maanden over.
‘Zorg voor een waterdichte slaapzak,’ zei ik.
Hij schreef het op. Waterdichte slaapzak. Volgens mij was Jeffrey een beetje
zielig.
‘Wil je weten wat ik doe als ik me down voel?’
Hij knikte.
Ik stroopte mijn mouwen op en liet hem mijn littekens zien.
Julia pakte een scheermesje en haalde het met een korte beweging langs haar
onderarm. Ze schreeuwde.
Ik greep haar hand, maar was te laat. Er welde bloed op uit haar arm. Het mesje
was zo scherp dat de huid nauwelijks beschadigd was. Ze kneep haar ogen dicht
en kreunde.
Toen ze haar ogen weer opende, waren de straaltjes bloed langs haar arm
opgedroogd. ‘Wil jij ook?’ vroeg ze, terwijl ze het mesje naar me toe schoof. Ze
glimlachte. Ze was mooi.
Ik boog m'n hoofd naar haar toe en gaf een kus op haar mondhoek.
Ze stond op en liep zonder iets te zeggen de tuin in. Even later liep ik ook de tuin
in. Het was fris buiten. Julia zat op het gras naar de hemel te kijken.
‘Daar, op de maan,’ zei ze, ‘zitten de engelen van Satan. Dat zegt Silenoz. Je
geest zweeft er heen als je dood bent.’
Ze stak een sigaret tussen haar lippen en vroeg om vuur.
‘Ik vind je lief,’ zei ik, terwijl ik haar mijn aansteker gaf.
Met een ruk keek ze me aan. ‘Je kunt beter niet meer komen,’ zei ze. ‘Ik denk dat
jij heel gelukkig kunt zijn bij je ouders.’
Silenoz zei dat hij me kon helpen mijn ouders te vermoorden, maar ik wilde het niet.
Mijn leven verandert er niet door.
Jeffrey was weggegaan. Het was donker geworden in de tuin. M'n arm deed pijn,
maar toch was het anders dan de andere keren.
Ik keek naar boven. Als de maan een bewustzijn zou hebben, dacht ik, wat zou
ie dan voelen? En wat zou ik voelen als ik geen bewustzijn had?
Toen we na een nacht blowen een keer LSD hadden genomen, kon ik de maan
bijna aanraken. Het oppervlak was niet kil als steen, maar verspreidde een
onbekende, aangename warmte. Ik kreeg een gevoel van zorgeloosheid en rust,
dat ik alleen kreeg als ik mijzelf gesneden had.
Ik pakte een mesje en prikte onverschillig in m'n huid. De pijn drong niet
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door. Ik ben er klaar voor, dacht ik.
Hoe zouden m'n ouders reageren als ze hoorden dat ik dood was? Het kon me
niet schelen.
Binnen kwam ik Silenoz tegen.
‘Ik wil niet meer verder,’ zei ik tegen hem. ‘Ik wil geofferd worden.’
Silenoz knikte. ‘Dat is goed,’ sprak hij. ‘Als dat je eigen keuze is, is dat goed.’
De dolk schittert en komt als een bliksemschicht op mij neer. Silenoz heft zijn arm
omhoog en steekt nogmaals. Pijnscheuten in mijn zij; ik schreeuw. De wond brandt
en voelt tegelijkertijd koud. Cryogeen.
Carpetria neemt het mes over en duwt het in mijn buik. Dan komt de rest naar
voren. Ik ril, ik huiver.
In mijn ooghoek zie ik Jeffrey. Ik draai mijn hoofd opzij. Hij heeft tranen in zijn
ogen en roept iets. Daarna keert hij zich om en verdwijnt in de duisternis. Ik voel
steken in mijn borstkas. Ik gorgel bloed.
De wind ruist; het bladerdek breekt open. Ik zie de maan, die dichter en dichterbij
komt.
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Het spiegelhuis
Nieuwe gothic in film, een kritiek op onszelf
Annemarie Opmeer
‘Imagine that we are sitting in an ordinary room. Suddenly we are told that there is
a corpse behind the door. In an instant, the room that we are sitting in is completely
altered; everything in it has taken on another look; the light, the atmosphere has
changed, though they are physically the same. This is because we have changed.
That is the effect I want to get in my film.’ - Carl Dreyer, producer and director of
Vampyr (1932)
Griezelverhalen zijn van alle tijden, maar de gothic als specifiek genre is nog niet
zo oud. De eerste vormen van gothic horror doken op in de 18e eeuw, als reactie
op radicale veranderingen in de maatschappij. De Verlichting en de Industriële
Revolutie riepen angst op voor de gevolgen van deze ontwikkelingen, en een
verlangen naar verdwenen mystiek. Dit vond zijn weerslag in de cultuur en het
gevolg was dat een massaproductie aan gotische romans, gothic novels, verscheen.
Het genre bleek zeer populair. Maar daarna hield het niet op. Gothic is in veel vormen
verschenen en altijd wel populair gebleven.
Ook tegenwoordig is er een voedingsbodem voor gothic te vinden. Opnieuw
worden we geconfronteerd met radicale veranderingen. In het afgelopen decennium
werden nieuwe technologische ontwikkelingen en nieuwe vormen van media onze
belevingswereld binnengebracht. Internet, mobiele telefonie, geïntegreerde
telecomnetwerken, allemaal deel van de digitale revolutie, zoals men het noemt.
Een ontwikkeling die op dit moment is uitgemond in stukjes techniek - robots als
huisdier. Maar ook op het gebied van de biogenetica zijn er grote doorbraken
geweest, waaronder het klonen het meest tot de verbeelding spreekt. Het effect
was euforie over de nieuwe, onvermoede mogelijkheden, maar ook verontrusting
over diezelfde mogelijkheden. De zo goed als zelfdenkende stukjes techniek en de
mogelijkheid tot onbeperkt kopiëren van levende wezens, het maakt ons maar wat
onrustig.
Dit is het perfecte klimaat voor hedendaagse gothic horror. Deze ‘new gothic’
heeft nieuwe onderwerpen, nieuwe verontrustende conclusies en, zoals te
verwachten valt, niet alleen de roman meer als verschijningsvorm. Dankzij de
opkomst van nieuwe massamedia ontstaan er verhalen over deze ontwikkelingen,
over ruimtevaart, cyberspace of gentechno-
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logie. En ook bij het produceren wordt er gretig gebruik gemaakt van alle
technologische vooruitgang. Films, televisieseries, computergames, videoclips, het
is er allemaal.

Succesrecept voor onrust
Op het eerste gezicht zijn er al een aantal films aan te wijzen die de principes van
de klassieke gothic nog volgen. De vele, zeer populaire vampierfilms van de
afgelopen tijd, zoals Interview with the vampire, Queen of the damned of Blade laten
gotische tijden herleven, vaak met een modern tintje. Maar er zijn meer, vaak
onverwachtere plekken aan te wijzen waar gothic elementen voorkomen. Er zijn
overeenkomsten tussen de klassieke gothic novel en de manier waarop tegenwoordig
in film onrust wordt opgeroepen. Deze films zullen niet direct als gothic
gekarakteriseerd worden, maar bevatten wel elementen die gezien kunnen worden
als nieuwe verwerkingen van gothic. Deze nieuwe gothic heeft het genre namelijk
opgevat als een methode, een manier van werken en kijken, die gemakkelijk ook
in andere genres verwerkt kan worden. In film betekent dit, dat er niet per definitie
een klassiek gotisch verhaal hoeft te worden verteld, zoals vampierfilms en nieuwe
verfilmingen van Frankenstein nog wel doen. Andere genres, die geen klassiek
gotisch verhaal vertellen - voornamelijk horror of science fiction - verontrusten de
kijker op dezelfde manier die de gothic novel eigen was. Klassiek verhaal of niet,
de methode blijft hetzelfde.
Veel elementen die karakteristiek zijn voor de klassieke gothic novel blijven
terugkeren, vaak in nieuwe vorm. Een goed voorbeeld is het huis. Het afgelegen
huis met het geheim uit de gothic novel, wordt in de huidige verwerking bijvoorbeeld
een eiland waar men dinosaurussen kweekt, zoals in Jurassic Park, of een
ruimteschip met buitenaardsen aan boord verstopt, of Area 51, het geheime terrein
waar de Amerikaanse overheid het bestaan zelfs van ontkent. De ongekend populaire
televisieserie X-files maakt ook uitermate handig gebruik van het verontrustende
idee dat er dingen geheim worden gehouden, ergens verstopt in het
overheidsapparaat, die bedreigend kunnen zijn. Ook de zogenaamde labyrintische
structuur, die in de gothic novel veel gebruikt wordt, keert terug. Was het eerst het
huis met teveel kamers en trappen, of het bos waarin men kan verdwalen, nu wordt
het de moderne stad, soms ook deep space, de game-wereld in eXistenZ of de
matrix in The Matrix. Uiteraard zijn ook computergames voornamelijk afhankelijk
van het labyrint, een onoverzichtelijke structuur waarin gevaar dreigt dat vaak niet
gezien kan worden. Het is de suggestie die telt.
De grote overeenkomst tussen de klassieke en moderne gothic is de verontrusting
die ontstaat, als er iets in de werkelijkheid gebeurt wat niet klopt. Dit kan zowel het
verschijnen van een spook als het opduiken van een dinosaurus zijn. Het kan de
ontdekking van een lijk op zolder, of een alien in de borstkas zijn. Hoe dan ook, er
zijn grenzen overschreden, die we als zekerheden beschouwden. Een mens is een
mens, levend is levend, dood is dood. Maar dat valt moeilijk vol te houden als een
vampier het op je gemunt heeft, of als je, als Ripley in Alien, ontdekt dat je
gezagvoerder een cyborg is. Als de simpelste wetmatigheden overschreden worden,
wordt er getornd aan het wereldbeeld. Een vampier zonder schaduw, zonder
spiegelbeeld, het is verontrustend. De begrijpelijke wereld zoals we die kenden
bestaat niet meer. En dat is beangstigend. Want als dit niet klopt, als dit kan, wat
kan er dan nog meer?
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Het overschrijden van de grens tussen werelden, het doorbreken van andere
werelden in deze wereld is een terugkerend thema. Vroeger waren het de doden
die terugkeerden in de wereld van de levenden, wellicht ook dook er ineens een
echtgenote of kind uit een vorig huwelijk op, of bemoeiden wezens van de nacht
zich met de dagelijkse realiteit van de mens. Nu zijn het buitenaardse wezens die
de aarde overnemen, dinosaurussen die plotseling in de moderne wereld
terechtkomen of de virtuele wereld die in de realiteit doorlekt. Werkelijkheid is maar
een relatief begrip.
De films van David Cronenberg zijn hier een mooi voorbeeld van. In zijn film
eXistenZ is het de realiteit van een computergame die overloopt in de echte wereld
en andersom. Het allernieuwste computerspel uit de film, genaamd eXistenZ, is
voorzien van veel grensoverschrijdende technologie. De spelcomputer is gemaakt
van natuurlijke en synthetische materialen en is half dier, half machine, en het spel
wordt gespeeld door de hybride te verbinden met het lichaam. Men schiet een poort
in de onderrug en plugt daarin een op een navelstreng gelijkend koord. De beleving
van het spel omvat zo het hele lichaam en het spel lijkt echter dan echt. De dreiging
die hiervan uitgaat komt van het besef dat er bijna niets is wat de echte wereld van
de game-werkelijkheid onderscheidt. Allereerst voelt de spelrealiteit heel echt, later
voelt de realiteit juist erg nep, net zo lang tot niet meer duidelijk is wat nu echt is en
wat niet.
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Op soortgelijke wijze werkt The Matrix, met als opvallend verschil dat het probeert
buiten de film-werkelijkheid te stappen. In het verhaal wordt de werkelijkheid
ontmaskerd als een virtuele constructie, in ‘werkelijkheid’ ligt men ergens in een
postapocalyptische wereld verbonden aan een computer, waarin de werkelijkheid
die men ziet wordt gegenereerd. Het beoogde effect is dat de kijker ook gaat twijfelen
aan alles wat hij ziet. Het is tenslotte niet te merken of de wereld waarin we rondlopen
nu echt is of niet. Bepaalde zekerheden lijken ineens een stuk minder zeker.

Het kroost van ons kunnen
Vaak ook heeft de opgeroepen onrust te maken met het kunnen van de mens zelf.
Vooral moderne biogenetica spreekt tot de verbeelding. Klonen, gentechnologie,
overschrijdt het niet een grens, moeten we niet stoppen? Het recente Jurassic Park
doet erg denken aan Dr. Frankensteins poging iets weer tot leven te brengen door
middel van ‘moderne’ wetenschap. Ook in X-files wordt er geregeld een aflevering
besteed aan verkeerd uitgepakte genetische experimenten. Godzilla is een
onverwacht voorbeeld van een film waarin de mens op symbolische wijze met zijn
eigen hoogmoed geconfronteerd wordt. Het monster Godzilla dook voor het eerst
op in de Japanse cinema in 1954. Ontstaan door Amerikaanse atoomproeven en
eenmaal ontwaakt steden platstampend, stond het monster toen symbool voor de
destructieve neiging van de mens, en dan nog voornamelijk van Amerika. Dat het
monster in de recente verfilming onder Manhattan opduikt, is dan geen verrassing.
In dezelfde film is iets opvallends te zien. Wat een goed einde lijkt, blijkt achteraf
het begin van erger. Een mooi afgesloten einde in films wordt vaak tegengehouden
door de vreemde eigenschap van het kwaad zich voort te planten. Ook al is Godzilla
dood, het monster bleek tweeslachtig, en dus eigenlijk, zoals in de film wordt
geaccepteerd, een vrouwtje. Ergens onder de stad ligt nu dus, onzichtbaar voor
iedereen behalve de camera, een lading nieuwe Godzillas op de loer. Ook in Jurassic
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Park blijkt voortplanting datgene te zijn wat de wetenschappers op het eiland nekt.
Alle gekloonde dino's zijn vrouwtjes, maar dankzij genetische reconstructie zijn zij
in staat van geslacht te veranderen, en dus zich voort te planten. Ook al lijkt het
tegen het eind van de film over te zijn met de regen, de nacht en de ellende, het
stiekeme glibberige nageslacht zorgt voor een open einde en ruimte voor een vervolg.
Was men er maar afgebleven. In de Alien-films is ook zoiets aan te wijzen. In Alien
3 is voortplanting al een thema, als Ripley een vrouwelijke alien in haar eigen lichaam
ontdekt en men dus nog niet van de ellende verlost is. Gelukkig pleegt zij aan het
einde van de film zelfmoord, om de wereld te behoeden voor het kwaad. In Alien
resurrection wordt er nog een schepje bovenop gedaan. Eerzuchtige, te
nieuwsgierige wetenschappers besluiten de gestorven Ripley terug te klonen om
het wezen in haar lichaam te onderzoeken. Deze combinatie van
voortplantingstechnieken komt verkeerd uit de verf. Ripley heeft grote moeite met
de status van bijproduct en de gekloonde buitenaardse wezens, wederom vrouwtjes,
blijken te slim om door de mens onder controle gehouden te worden.
Het ontstaan of creëren van leven is iets ongrijpbaars en wekt zowel ontzag als
vrees op. Natuurlijke voortplanting en zeker kunstmatige voorplanting overschrijden
de grenzen van dood en leven. De wereld is niet meer wat 'ie was en dood is niet
eens meer echt dood. Een monster is al eng, maar als het een vrouwtje is, is de
horror nog groter. Bovendien zijn de producten van kunstmatige voortplanting, de
kinderen van de wetenschap, het levende bewijs van de kunde, maar ook van de
hoogmoed van de mens. Zodra het een eigen wil krijgt, zoals het monster van
Frankenstein en talloze andere creaturen, ontstaan er
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problemen. Een gekloond of kunstmatig verkregen wezen lijkt daarin op het kind
van onwettige afkomst uit de klassieke gothic novel, dat verstopt wordt en niet
dezelfde rechten krijgt. Het familiegeheim, de stommiteit begaan door de heer des
huizes, moet stil gehouden worden. En het is door alle films een wetmatigheid
geworden, dat als men ergens vanaf wil of iets wil onderdrukken, het juist harder
terugkomt. Ook moderne gothic is familiehorror.

Parodie op een parodie
Een onverwacht middel dat gothic ter beschikking staat is de parodie. De overdaad,
de clichés en symboliek, die gothic vaak ten tonele brengt, zijn een overdreven
versie van de werkelijkheid. Oorspronkelijk was deze vorm van parodie niet bedoeld
om leuk te zijn. Het werd ingezet om te laten zien hoe pijnlijk belachelijk of zinloos
bepaalde maatschappelijke conventies zijn. Vooral als het de confrontatie aangaat
met volledig onbegrijpelijke fenomenen. De manier waarop we met elkaar omgaan,
waarop we dingen denken te begrijpen, wordt belachelijk gemaakt, omdat het niet
meer voldoet in een wereld van geesten of buitenaardse wezens. Een vampier,
bijvoorbeeld, sterft slechts op zeer specifieke wijze, niet zomaar zoals gewone
mensen sterven, dat doet 'm allemaal niets. En het is bijna pijnlijk aandoenlijk om
te zien hoe iemand denkt met een mes of pistool een Highlander of de Terminator
tegen te houden.
Maar het is natuurlijk ook mogelijk om de gothic zelf te parodiëren. Tegenwoordig
is er een groot aantal immens populaire series met bovennatuurlijke inhoud op
televisie, de woensdagavond op Net5 is een sprekend voorbeeld. In series als Buffy
the vampire slayer wordt er een overdaad aan monsters, vampiers en demonen
opgevoerd. Sommigen zijn ook daadwerkelijk een bedreiging. Het effect hiervan is
echter niet de verontrusting en suggestie van gevaar, die men zou verwachten bij
demonen. Grotendeels wordt de aanwezigheid van de creaturen normaal gevonden.
Als vampierdoder, ‘slayer’, is het natuurlijk Buffy's baan om demonen af te slachten,
en dan wordt het al snel routine.
Het spannendste verhaalelement van een nachtelijke scène op het kerkhof is niet
de worsteling met een van de vele vampiers, die zij tussen neus en lippen door een
houten staak door het hart jaagt, maar de ongemakkelijkheid als een ex-vriendje
op komt dagen. Dit ex-vriendje is ook al niet verbaasd over Buffy's aanwezigheid
op het kerkhof, of de vampiers. Hij is er zelf namelijk ooit ook een geweest. De
spanningsboog wordt veroorzaakt door de wederzijdse emoties. Alle ophef eromheen
kan, hoe serieus bedoeld ook, dan alleen maar grotesk en lachwekkend overkomen.
Ook andere personages hebben geheel genormaliseerde vreemde trekken. Anya,
het vriendinnetje van de ‘gewone’ Xander kan gerust een ex-demon zijn zonder
angst op te wekken bij de andere personages. De manier waarop ze haar best doet
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om de menselijke aard te begrijpen en kopiëren is juist aandoenlijk en lachwekkend.
Geld, gebruiksvoorwerpen, omgangsvormen, ze interpreteert het allemaal net even
verkeerd. De legendarische vampier Spike, degene die alle voorgangsters van Buffy
de vampierdoder heeft omgebracht, wekt ook meer sympathie dan men op grond
van zijn reputatie zou verwachten, zeker wanneer blijkt dat hij verliefd is op de Slayer.
En dat Buffy's beste vriendin Willow magie kan verrichten is meestal eigenlijk wel
handig, en pas een probleem als het fout gaat. Als Willow dan een vriendje krijgt,
is het al bijna niet meer verrassend als hij ook een geheim blijkt te hebben. Hij is
een weerwolf. Probleem? Nee, pas als hij een weerwolf van de andere sekse
tegenkomt komen er strubbelingen in hun relatie.
Zijn deze series nog wel gothic te noemen? Dat is
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Alien resurrection

de vraag. Wat ze wel doen, is op speelse wijze opmerken hoe vreemd ons begrip
‘normaal’ is. Door vreemde dingen normaal te laten zijn, worden normale dingen
vreemd en worden we op prettige wijze gewezen op onze beperkte zienswijze.

Angst voor het bekende
Maar het kan ook wat minder prettig. De natuur of herkomst van het kwaad is vreemd,
soms buitenaards, soms exotisch, maar kan ons in veel gevallen alleen maar
bedreigen door onze eigen fouten. Invasies van buitenaf bedreigen de orde, alles
wat we opgebouwd hebben blijkt kwetsbaarder dan voorheen, en de onmacht van
veiligheidsinstanties als het leger of de overheid wordt pijnlijk duidelijk. Onze eigen
feilbaarheid en hoogmoed worden ook directer aan de kaak gesteld. Dr. Frankenstein
en de wetenschappers uit Alien resurrection zijn zelf debet aan de problemen,
ontstaan door hun eigen incompetentie hun creatie te beheersen. Ook Godzilla en
de andere dino's zijn uiteindelijk een product van menselijk handelen en in de film
Outbreak bedreigt een dodelijk virus de mensheid nadat het ontsnapt is door
menselijk falen.
Het kan zelfs nog wat dichterbij. Zoals in de klassieke gothic novel de geesten
die de hoofdpersoon teisteren vaak bekenden van het slachtoffer zijn, teruggekomen
om hem te confronteren met zijn fouten, zo is het ook nu nog. Datgene waar we
eigenlijk bang voor zijn, is onszelf. In Psycho en veel andere thrillers wordt duidelijk
dat het inderdaad de duistere kanten van het menselijk brein zijn waar we bang
voor moeten zijn. En waarom is het zo eng, als blijkt dat men de overheid niet kan
vertrouwen? Omdat we ons terdege kunnen voorstellen dat er mensen zijn die
vertrouwen beschamen voor persoonlijk gewin of macht. Als we herkennen wat
goed is, weten we zeker ook wat slecht is. Zoals in Dr. Jekyl and Mr. Hyde, waar
Dr. Jekyl afstand probeert te nemen van zijn slechte eigenschappen door ze een
eigen persoon te geven, namelijk Mr. Hyde, zo ook zouden wij de slechte
eigenschappen van onszelf willen uitbannen. We hebben een slechterik nodig, die
vaak ook enige connectie heeft of gelijkenis vertoont met de op dat moment levende
angsten. De slechterik in veel James Bond films is, door zijn accent alleen al,
geregeld terug te voeren op een werkelijke geografische plek waar Amerika op dat
moment ruzie mee had. Godzilla onder Japan verpersoonlijkt overduidelijk Amerika,
maar de Godzilla onder Manhattan uiteraard niet. De reactie op onze overzeese,
buitenaardse, maar vaak vooral onethische activiteiten is wellicht niet wat we ervan
verwacht hadden. De verpersoonlijkingen van het kwaad zijn zo eng, omdat ze ons
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herinneren aan wat we eigenlijk wel weten. Dat we eigenlijk helemaal niet weten
waar we mee bezig zijn. Veel van onze ondernemingen zijn riskant, veel van onze
wetenschap kan verkeerd uitpakken, onze maatschappij kan de gruwelijkste
uitwassen doen ontstaan.
De populariteit van het gebruik van deze gothic methodes in films en andere
culturele producten, wordt veroorzaakt doordat het een reflectie is van de op dat
moment heersende onrustgevoelens. Film-plots, in tegenstelling tot de realiteit,
bieden echter bijna altijd een oplossing, al is het tijdelijk. De wereld in de film is
bedreigend zoals de echte wereld, maar gestructureerd genoeg om een oplossing
te vinden, een bezwering van het gevaar. Iets wat in het echte leven niet zomaar
aan komt waaien, dat is helemaal niet zo overzichtelijk als we zouden willen denken.
De boodschap van de gothic methode, nieuw of klassiek, is uiteindelijk een
kanttekening bij onze opvattingen over realiteit, waarheid en ‘gelijk’. Zogezegd
eigenlijk een maatschappijkritiek. Verdraaiingen, uitvergrotingen, bedreigingen of
invasies, het leert ons allemaal meer over onszelf dan over de ‘ander’.
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Johan Poel
De winterschilder

DE WINTERSCHILDER
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‘Belt u even via de intercom wanneer u weer weg wilt?’ Met een zachte klik werd
de deur achter Jacob dichtgedaan.
Jacob haalde zijn schouders op en zette zijn tas in de hoek op de grond. Langzaam
keek hij de kamer rond. Vijf meter dertig breed. Zo'n zeven meter tachtig lang. Jacob
had een goede hand van schatten. Vaak zat hij er niet meer dan een paar centimeter
naast.
De kamer rook muf. Alsof de ramen in geen tijden open waren geweest. Tegen
de muur voor hem stond een oud mahoniehouten secretaire. Het rolluikje ervoor
was netjes gesloten.
Boven de secretaire hing een groot familieportret. Zo te zien al een aantal jaren
geleden genomen. Een stralende oma temidden van haar kinderen en kleinkinderen.
Zou ze haar achterkleinkinderen nog bewust hebben meegemaakt? Jacob wist
dat hij hier nooit antwoord op zou krijgen. Van haar laatste jaren wist eigenlijk
niemand meer iets. Hij maakte zich los van het portret en draaide zich om. De
achterwand rechts was geheel gevuld met een enorm hemelbed. Drie grote kussens.
De sprei van donkerrood satijn was netjes gladgestreken. Langzaam liep hij op het
bed af. Gek idee, dat ze hier vorige week is gestorven, dacht Jacob. Hij bukte zich
en met zijn hand streek hij over een van de kussens. Zou ze hier met haar hoofd
op hebben gelegen? Hij had altijd een zwak voor haar gehad. Voor zover je op
afstand een zwak voor iemand kan hebben, dan. Ze was in ieder geval een stuk
sympathieker dan haar dochter.
Het is voor haarte hopen dat het hier binnen frisser heeft geroken dan nu het
geval is, mompelde Jacob. De bedompte lucht maakte hem misselijk.
Zo kan een mens niet werken. Hij besloot de ramen open te zetten en de boel
flink te laten luchten.
Jacob schoof de witte vitrage opzij; die moest er toch af. De ramen waren met
ouderwetse spanjoletten gesloten. Midden op de spanjoletten zaten handvatten van
een gebarsten soort wit porselein. Door het raam keek hij de tuinen in en floot
zachtjes tussen zijn tanden. Wat een prachtig uitzicht had je van hieruit. Zou ze
vaak hier voor het raam hebben staan kijken? Kon ze eigenlijk nog wel staan, vroeg
Jacob zich af. Hij hurkte om te kijken hoe het uitzicht zittend zou zijn. Nog steeds
adembenemend, stelde hij geruststellend vast. Het kan niet anders dan dat ze hier
vaak heeft staan genieten. Volgens mij was het een echt genietmens, mijmerde
Jacob.
Hij pakte het porseleinen handvat en duwde het met kracht omhoog. Maar de
spanjolet gaf niet mee. Waarschijnlijk geborgd, tegen diefstal, bedacht Jacob. Zijn
vingers gleden geroutineerd langs de spanjolet op zoek naar de borgpen. Maar
noch in het linker, noch in het rechterraam was een borgpen te vinden. Verbaasd
liet Jacob zijn geoefende ogen over de raamlijsten glijden. Op het eerste gezicht
leek alles normaal. Maar bij een tweede grondiger inspectie ontdekte Jacob twaalf
kleine ronde oneffenheden in de raamlijsten. Met het blote oog haast niet
waarneembaar. Zeker niet voor een leek. Het hout was op vakkundige wijze
bijgewerkt en vervolgens overgeschilderd.
Jacob liep naar zijn tas, klikte de gesp open en haalde er een strookje extra fijn
schuurpapier uit. Met zachte ronde schuurbewegingen wreef hij over de oneffenheden
in het hout, totdat de bovenste glanslaag was verdwenen.
Na enkele lagen grondverf - dit hadden ze grondig aangepakt, dacht Jacob - te
hebben weggehaald, werd langzaam het eerste stukje blank hout zichtbaar.
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Jacobs handen jeukten van nieuwsgierigheid. Het liefst had hij de schuurmachine
op de raamlijsten gezet, maar helaas moeten monumentale panden met respect
en beleid behandeld worden. En dus wreef Jacob verder tot zich op de plek van de
oneffenheid een klein rond vlekje aftekende. Een gaatje van hooguit een millimeter
of zeven doorsnee. Opgevuld met vloeibaar hout, wist Jacob. Hij veegde het
schuursel van zijn handpal men pakte een minuscuul schrapmesje uit zijn tas. Met
kleine, draaiende bewegingen verdween laagje voor laagje het uitgedroogde
vloeibare hout, totdat hij op iets hards stuitte. Geconcentreerd werkte Jacob door
en drie minuten later werd een messing kruiskopschroef M12 zichtbaar.
De andere oneffenheden in de raamlijst kregen dezelfde behandeling en aan het
eind van de ochtend lagen alle twaalf kruiskopschroeven bloot. Wie dit ook gedaan
heeft, bedacht Jacob, heeft geen half werk afgeleverd. Geen wonder dat ik het raam
niet open kreeg.
Maar waarom in hemelsnaam?
Jacob legde de twaalf schroeven in een apart bakje, pakte een watervaste stift
en schreef op de zijkant ‘schroeven raam tuinzijde voor’.
De wind had nu vrij spel door het open raam en de vitrage wapperde door de
kamer heen en weer.
Jacob stond in de raamopening en vulde zijn longen met frisse lucht. Langzaam
verdween de bedomptheid uit de kamer. Wanneer dit raam echt niet open kon, had
het hier dus altijd zo muf geroken. Het was niet voor te stellen dat iemand hier in
had kunnen leven.
Veel tijd om hierover na te denken had hij niet. Voor het eind van de dag moesten
alle raam- en deurlijsten kaal zijn, zodat hij morgen aan het bijwerken van het hout
kon beginnen. Donderdag kon dan de eerste laag in de grondverf. Begin volgende
week zou alles weer strak in de lak staan.
Om de vitrage netjes weg te halen had Jacob de ladder nodig, die nog in zijn auto
lag. Hij liep naar de deur en merkte tot zijn verbazing dat die aan de binnenkant
geen deurklink had. Hij herinnerde zich dat de bediende hem bij binnenkomst had
verteld de intercom te gebruiken. Dus drukte hij zachtjes op het knopje.
Vrijwel onmiddellijk werd de deur door de bediende geopend. Jacob vroeg zich
af of de man de hele tijd achter de deur had staan wachten. Maar hij hield wijselijk
zijn mond.
‘Ik moet even de trapleer uit de auto halen,’ legde Jacob uit toen de bediende
vragend tegenover hem bleef staan.
De ogen van de bediende werden zo groot als schoteltjes toen hij de geopende
ramen in de kamer zag. ‘Hoe...,’ stamelde hij.
‘Het rook er zo muf dat ik even een raam heb opengegooid. Bovendien moeten
ze straks toch open. Anders kan ik mijn werk niet doen.’ Hij liep langs de verbaasde
bediende en snelde de trap af naar de personeelsingang.
Toen Jacob even later met een trapleer en een afdekkleed terugkwam, stond de
bediende nog in dezelfde houding. Jacob glimlachte vriendelijk naar hem. ‘Ik bel
wel weer via de intercom wanneer ik naar buiten wil,’ zei hij terwijl hij de deur voor
de mans neus dichtdeed.
Het weghalen van de vitrage was een fluitje van een cent, en ook het losschroe-

Passionate. Jaargang 10

43
ven van de gordijnrail leverde geen enkel probleem op. Jacob spreidde het
afdekkleed uit over de grond. Hij liep op de secretaire af, en schoof die een meter
opzij zodat het afdekkleed de hele vloer zou bestrijken. Met een zachte plof viel een
zachtgele envelop vanachter de secretaire op de grond. Jacob raapte hem op. De
envelop was niet dichtgeplakt. Jacob keek naar de gesloten deuren twijfelde, maar
kon uiteindelijk de verleiding niet weerstaan. Hij hield de envelop ondersteboven
en een stapeltje foto's viel op het plastic afdekkleed. Nieuwsgierig pakte Jacob de
stapel op. Tijd voor een boterham, besloot hij.
Een half uur later lagen alle foto's nog steeds uitgespreid op de vloer. Jacob was
zo verbaasd dat zijn trommeltje met boterhammen nog gesloten naast hem op de
grond stond. En wij al die tijd maar denken dat ze oud en seniel was, peinsde Jacob.
Dit zou wel eens een hele nieuwe kijk op de geschiedenis kunnen geven. Hoeveel
geld zouden deze foto's opleveren? Een miljoen? Hij probeerde krampachtig zich
op zijn ademhaling te concentreren om niet te gaan hyperventileren.
Even overwoog Jacob om er onmiddellijk met de foto's tussenuit te knijpen, maar
een overhaast vertrek zou beslist argwaan wekken. Zeker wanneer niet lang daarna
de foto's gepubliceerd zouden worden. Bovendien was het maar de vraag hoe lang
je je anoniem schuil kon houden. Ze zouden zeker proberen hem op te sporen en
een proces tegen hem aanspannen. Jacobs hart bonkte in zijn keel. Bleef nog steeds
de vraag over de afgesloten ramen.
Jacob besloot zo snel mogelijk zijn werk voor die dag af te maken. Gedachteloos
wreef hij het schuurblokje met extra fijn schuurpapier over het raamkozijn terwijl zijn
gedachten alle kanten op werden geslingerd.
Langzaam werden ook hier stukjes blank hout zichtbaar.
Jacob vouwde een nieuw vel schuurpapier om het blokje toen hem iets opviel op
het kozijn. Een paar vreemde lange krassen trokken de aandacht omdat iemand ze
ooit met wit vulmiddel had dichtgesmeerd. Omdat de krassen dieper in het hout
lagen, vielen ze nu des te meer op in het afgeschuurde blanke hout.
Dit waren niet zomaar krassen van stoten of van beschadigingen, bedacht Jacob.
Je zou haast zeggen dat iemand er letters in had gekrast. En terwijl Jacob dit dacht,
herkende hij in de dichtgesmeerde krassen de letters H E L. Iets verderop de letters
J en daarna het begin van vermoedelijk een U. Jacobs adem stokte in zijn keel. Als
een bezetene wreef hij met het schuurblokje over de stukjes kozijn. Langzaam
ontvouwden zich meer letters. Ondanks de open ramen stond het zweet op Jacobs
voorhoofd. Met ongeloof staarde hij naar de eerste serie letters: HELP, IK BEN NIET
GEK! JU
Jacob graaide een nieuw vel schuurpapier uit zijn tas en wilde net beginnen aan
de letters na JU toen de deur openvloog en de bediende in de deuropening stond
met naast hem een man in een duur soort uniform. Beiden staarden vol ongeloof
naar het geopende raam.
‘Wij hebben contact gehad met uw werkgever,’ verbrak de bediende de stilte, ‘en
hebben besloten met onmiddellijke ingang onze opdracht in te trekken. Mag ik u
verzoeken uw spullen te pakken en onmiddellijk het paleis te verlaten?’
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Albert Huberts
Huid

HUID
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Het was zaterdagavond, en ik zou gaan stappen met Chantal, een ex-vriendin van
me. Na een ontmoeting in de kroeg hadden we een heftige, maar kortstondige relatie
gehad, die eindigde toen we er achter kwamen dat stappen onze enige gemene
deler was. Als goede vrienden waren we uit elkaar gegaan, met handhaving van
de gemene deler.
De afspraak was dat ze me op zou komen halen en omdat ze nog in het bezit
was van mijn sleutel, stond ze in mijn kamer voordat ik er erg in had. Tot mijn
verrassing had ze iemand meegenomen.
‘Dit is Doris,’ zei Chantal.
Doris was lang - langer dan mijn één meter vijfentachtig - en broodmager. Ze
droeg grijze jeans, een wit mannenshirt dat over haar gebogen schouders bolde en
afgetrapte gympen. Ze had een gespannen, harpijachtige houding, loerend alsof
ze de omgeving vanuit haar ooghoeken opnam, haar nek vooruit, het korte zwarte
haar in wasborstelpieken. Haar armen hingen slap langs haar heupen, handen tot
vuisten gebald. Chantal, anderhalve kop kleiner en in vergelijking een en al
bevalligheid, glimlachte zenuwachtig. ‘Ik heb Doris gevraagd vanavond mee te gaan,
Niels. Dat vind je toch wel goed, hè?’
De ooghoeken schoten langs me heen.
‘Prima. Geen probleem. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.’ Ik keek Doris aan,
maar kreeg geen vat op haar blik. Waar had Chantal dat mens opgedoken? Nou
ja, dat zou ze me straks wel vertellen. ‘Ik trek even wat anders aan.’
Uit de klerenkast achter me pakte ik een schoon T-shirt, legde het op mijn bed
en trok het shirt uit dat ik aanhad.
‘Je vervelt.’ Het was een verrassend donkere, hese stem. Ze stapte op me af en
stak een smalle hand uit. Een week tevoren was ik op het strand zo erg verbrand
dat mijn huid begon los te laten. Ze legde de koude hand plat op mijn borst. Vissticks,
dacht ik. Hard, ruw en vochtig.
‘Mag ik?’ Het was geen vraag.
Ze kromde haar wijsvinger, zodat de spitse, ongeverfde nagel in mijn huid
schraapte. Mijn opperhuid gaf mee, rolde zich onder haar nagel. Tussen duim en
wijsvinger pakte ze het velletje beet en met een trage beweging, dwars over mijn
borst, trok ze er een reep af die ze in haar mond stak. Het kietelde.
‘Stil blijven staan.’
In de verte hoorde ik Chantal giechelen. Doris ging verder met het methodisch
verwijderen van opperhuid. Vanaf het kuiltje in mijn keel werkte ze naar beneden.
Zodra ze er een handjevol van had verzameld at ze het op, traag kauwend. Als ze
slikte, bewoog haar spitse adamsappel op en neer. Haar malende kaken maakten
me een beetje onpasselijk, maar het strijken van haar nagels over mijn toch al
kwetsbare huid was zo'n prettig gevoel dat ik haar d'r gang liet gaan. Waar ze mijn
nieuwe huid had blootgelegd voelde ik het briesje, dat uit een openstaand raam de
kamer binnenwaaide. Mijn lichaam had niet alleen huid vernieuwd maar ook
zenuwtoppen. Na een minuut of vijf pellen was ze afgedaald tot aan de rand van
mijn broek, waar haar nagel ongedurig onder tastte, als de tong van een specht in
een boomholte. Dat ging me te ver. Ik wilde haar stoppen, maar ze was me voor,
staakte haar poging en beval: ‘Draai je om.’ Ik draaide me om.
Mijn rug vervelde zo mogelijk nog meer. Nu zag ik haar niet kauwen en kon ik me
volledig concentreren op haar nagels en de prikkeling van de huid, die met enige
tegenzin losliet. Het gevoel deed me denken aan een spelletje dat ik vroeger met
mijn broertje speelde. We gingen als kind samen in bad en
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schreven dan woorden op elkaars rug, die je moest raden. Als het spel lang genoeg
duurde, kreeg je het idee dat je alleen nog maar rug was. Onze puberteit had een
einde gemaakt aan het gezamenlijk badderen en aan het spel. Nu realiseerde ik
me dat ik het had gemist. Die aanraking, die gerichtheid op voelen.
Ook deze keer was de broekrand de wal die haar keerde. ‘Trek je broek uit.’
‘Dat heeft geen zin. Ik ben niet naar het naaktstrand geweest, daar ben ik niet
verbrand.’
‘Je benen.’
Ze bestudeerde mijn lichaam, speurend naar een stukje vel dat ze had
overgeslagen, haar hand een paar centimeter boven mijn huid, zoekend, de vingers
gespreid. Was het de herinnering aan het spel met mijn broertje? Ik deed mijn broek
uit. Chantal zei iets uit de verte, maar ik verstond het niet, Doris onderbrak haar:
‘Ga op bed liggen. Op je buik.’
Met m'n hoofd in het kussen voelde ik hoe ze op het bed kroop en schrijlings over
mijn benen ging zitten. Ze begon vlak boven mijn hielen, zocht een begin, zachtjes
krassend op de rand tussen eelt en verbrande huid. Toen ze eindelijk een begin
had gevonden, wilde ik juichen maar dempte mijn kreet in het kussen. Op mijn kuiten
vorderde ze traag, soms secondenlang peuterend op dezelfde plek eerdat ze
resultaat had. De zijkanten van mijn kuiten waren nauwelijks verbrand en daar liep
een vage scheidslijn die ze af en toe overschreed. Het deed pijn, de gezonde huid
die ze meetrok, maar niet genoeg pijn om haar te laten stoppen. Alsof ze wist wat
ik voelde, wist hoever ze kon gaan. En net aan de goede kant bleef.
De knieholten moest ze overslaan. Het kietelde te veel, ik kon niet stil blijven
liggen. Ze moest zich bukken om bij mijn dijen te komen. Haar warme adem streek
over de haartjes op mijn benen en versterkte de sensatie van nabijheid, van intimiteit.
Geen seksuele - ik had haar gezien - maar een egocentrische intimiteit, een in
mezelf gekeerde concentratie op mijn tastzin. Haar adem, haar nagels, haar gewicht
dat zich verplaatste op het bed. Ik werd aangeraakt en ik wilde het voelen.
Ik had een short gedragen op het strand, het bovenste kwart van mijn dijen was
bedekt geweest. Met haar handen wreef ze een paar keer stevig over mijn benen
om de laatste schilfers te verwijderen. Ze likte haar vingers nat en pikte zo de
resterende schilfertjes op, waarbij ze koele vochtrondjes achterliet. Toen was ze
klaar.
‘Op je rug.’
Terwijl ik me omdraaide zag ik Chantal op de bank zitten, aan de andere kant
van mijn kamer.
Het ging zo snel dat ik er niet zeker van was of ze werkelijk nee schudde. Maar
ze zag er gespannen uit en een moment was ik ongerust, vroeg me af waar ik mee
bezig was, wat er met me gebeurde, wat Doris met me deed.
Doris zat aan mijn voeten, haar klauwen - Klauwen? Dacht ik klauwen? Ik weet
het niet meer - om mijn enkels geslagen. Ze had haar hoofd gebogen, ik zag alleen
een zwarte kruin met piekerig haar, het witte overhemd en de knokige polsen die
uit de omgeslagen manchetten staken. Ik sloot mijn ogen toen ze haar werk
voortzette.
Evenals de holtes, bleven nu mijn knieën buiten beschouwing. Te hard en te
vereelt. Ze begon aan mijn bovenbenen en ik waagde een blik. Steunend op één
arm had ze zich over mijn onderlichaam uitgestrekt. Haar hoofd, vlak boven
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mijn lichaam, gaf haar bolle rug bloot. Haar adem volgde haar hand, haar gezicht
richtte zich naar het zoeken, het tasten, het vinden. Haar geur, een ranzigzoete
geur, en een stilte, een zwijgende samenwerking. En iedere keer die hand die naar
haar mond ging, achter de kortgeknipte haren verdween, mij naar haar toe bracht.
Ik legde mijn hoofd weer in het kussen, sloot mijn ogen, haar aanblik leidde me af.
Centimeter voor centimeter, reep voor reep, werkte ze mijn dijen af. Niet een voor
een, maar synchroon, hoger en hoger. Ik had een slip aan, dat vond ik comfortabeler
dan boxershorts, en ze benutte de ruimte die ze kreeg, overschreed de grens van
het strand. Deed het pijn? Ik geloof het wel, maar het was een andere pijn, de pijn
die je voelt als je een puistje uitdrukt, een bevredigende pijn, een verlossende pijn.
Huid die niet losliet omdat hij dood was, maar huid die losliet omdat hij werd
losgetrokken. De verschuiving was gradueel, bijna onmerkbaar. Een reep dode huid
die werd losgetrokken maar doorliep in het gedeelte dat niet verbrand was. Waar
ligt het verschil? Wat is het onderscheid tussen vervellen en stropen? Pijn? Er was
geen onderscheid. Er was het kussen, het bed, haar handen, haar adem, haar geur,
de aanraking.
Chantal greep laat in. Ik schrok van de plotselinge drukverschuiving toen ze op het
bed sprong en Doris er vanaf gooide. Op dat moment merkte ik ook de warme
sensatie van het bloed op, dat langs mijn kruis het dekbed in droop. Er werd
geschreeuwd, gekrijst en geslagen. Ik kreeg het niet mee, probeerde het bloed,
zoveel bloed, dik, plakkerig warm bloed, van mijn benen te vegen, totdat Chantal
het T-shirt dat ik aan had willen trekken op mijn wonden drukte. Ze sprak tegen me,
maar ik kreeg alleen de hoge toon mee, mijn blik gevestigd op Doris bij de deur.
Haar zwarte haren, haar witte overhemd, haar rode nagels en bebloede kin.

Passionate. Jaargang 10

52

Over de medewerkers
Suzanne Brink (1966) is freelance journalist in Utrecht en publiceerde verhalen in
Passionate en Tzum. Ze heeft kunstacademie gedaan en culturele antropologie
gestudeerd. Haar site: www.friesch66.freeler.nl
Rosemarie Buikema is literatuurwetenschapper en universitair hoofddocent bij het
instituut voor Media en Representatie van de Universiteit Utrecht. Zij publiceert
geregeld op het gebied van de cultuurwetenschap, literatuurtheorie, etniciteit en
gender.
Sandra de Haan (1969) is in 1992 afgestudeerd aan de Willem de Kooning
akademie. Ze werkt sindsdien in Rotterdam als freelance illustrator voor diverse
uitgevers, ontwerpers en magazines. Daarnaast is de Haan werkzaam bijWORM,
podium/winkel voor experimenteel beeld en geluid. In 2002 is ze een nieuwe weg
ingeslagen: strips maken.
Mark Hendriks (1971) publiceerde o.a. de stripboeken Hong Kong love story (1999)
Ikayaki (1999), Geen liefde zonder tranen (2000) en Teufel (2002) allen bij Oog &
Blik / De Harmonie Publ. In 2000 won hij de prijs voor het beste stripalbum van het
jaar.
Albert Huberts (1961) schrijft sinds enkele jaren korte verhalen, die hij publiceert
in tijdschriften van diverse pluimage, van Holland SF tot Zwart IJs. Momenteel werkt
hij aan zijn eerste roman, waarmee hij nog dit jaar hoopt te debuteren.
Indra (1972) schrijft korte verhalen, poëzie en columns. Eerder werk van haar
verscheen in de bundel Double Talk Too Rappoëzie en in Vrij Nederland. Haar
debuutbundel Carpe me, een onmisbaar attribuut in het nachtkastje van iedere
vrouw, ligt op dit moment bij de uitgeverij.
Joyce Carol Oates zie p. 23.
Annemarie Opmeer (1979) liep vijf maanden stage bij Passionate. Ze studeert
Taal- en Cultuurstudies aan de Universiteit Utrecht, waar ze zich specialiseert in
Literatuurwetenschap en Vrouwenstudies. Momenteel is ze bezig met haar
afstudeerscriptie in opdracht van de Fietsersbond over vrouwen en fietsen rond
1900 in Nederland.
Johan Poel (1960) schrijft korte verhalen, is docent Frans en part-time huisvader.
Begonnen in 1998 als radiocolumnist. Wilde twee jaar geleden een roman schrijven,
maar zat zo vast in het columnpatroon dat na vier bladzijden de roman klaar was.
Het eerste korte verhaal was hiermee geboren. ‘De winterschilder’ maakt deel uit
van de verhalenbundel De regen of de drup, waarvoor Poel op dit moment een
geschikte uitgever zoekt.
Steven Verhelst (1976) kreeg een jaar geleden het Necronomicon in handen, maar
is daar niets wijzer van geworden. Is ook in het bezit van de Satanic Bible van Anton
Lavey. Luistert tijdens het schrijven naar black metal. Verhelst is hoofdredacteur
van het literaire blad Renaissance. Publiceerde in Krakatau, Tzum, Passionate en
de bloemlezing Vanuit de lucht.
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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
welkomstgeschenk de C.B. Vaandragerspecial.
□ Ik wil niet de C.B. Vaandragerspecial en betaal het eerste jaar €15,- per acceptgiro.
naam

Passionate. Jaargang 10

__________
straat
__________
postcode/ plaats
__________
handtekening
__________

Passionate. Jaargang 10

54

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 10 | nummer 02 | maart/april 2003

Career moves van: Esther Gerritsen met haar eerste gedichten; het prozadebuut
van Ingmar Heytze; de eerste verhalen van Mark Ritsema; Ronald Ohlsen over
alleskunners. Verder voorpublicatie nieuwe roman Thomas van Aalten. Column van
Abdelkader Benali. Voorpublicatie dichtbundel Arnoud van Adrichem. Verhalen van
Giuseppe Rapisarda.
jaargang 10 | nummer 01 | januari/februari 2003

Khalid Boudou en Said el Haji over raï-muziek. Voorpublicatie roman Thijs Kramer.
Verhalen van Sanneke van Hassel, Tonie Mudde en Engelbert van Utrecht. Columns
van Mathijs Deen, Iris van Erve en Michael Persson. Gedichten van Marc
Robbemond en Samir el Gamal. Strips van Sandra de Haan.
jaargang 09 | nummer 06 | november/december 2002
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New Journalism special, met artikelen van Jerry Goossens en Joost Niemöller over
New Journalism in Nederland en de V.S., en New Journalism stukken van Alex
Boogers en John Schoorl. Verder strips van Sandra de Haan, gedichten van Henk
Houthoff en Rob Passchier, aforismen van Peter de Groot en een verhaal van
Michelle Verheij.
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, gedichten
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

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.
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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. Gedichten van Menno Wigman, Mustafa Stitou, Herman Brood en
Ingmar Heytze. Ongepubliceerde gedichten van Vaandrager en veel uniek
fotomateriaal.

in de volgende Passionate

Dennis Cooper
Interview met de Amerikaanse cultschrijver, een kort verhaal, plus een fragment uit
Coopers spraakmakende nieuwe roman My loose thread.
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Tjitske Jansen
Voorpublicatie uit haar eerste dichtbundel Het moest maar eens gaan sneeuwen,
die in september verschijnt bij uitgeverij Podium.
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achterplat

* Gothic *
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[nummer 4]
In den beginne
Richard Dekker
‘I want it all. And I want it now.’ Dat juist een bij uitstek a-politieke popgroep als
Queen (Freddie Mercury in antwoord op de vraag waarom hun teksten zo
weinigzeggend zijn: ‘Queen heeft inderdaad weinig te zeggen, maar och... wat zegt
ze het toch mooi.’) in 1989 met het best gedefinieerde motto van de jaren negentig
kwam. De krankjorume gedachte dat de wereld jou toekomt. Het is nauwelijks te
onderschatten wat deze inmiddels algemeen geldende opvatting in onze samenleving
te weeg heeft gebracht. Wandel maar eens door de binnenstad, vooral nu, in de
broeizomer, en voel: de agressie is er haast tastbaar, op straat en in de winkels. En
dan bedoel ik nu eens niet de rondtrekkende probleem-jeugd, in voortdurend mobiel
contact om elkaar de helpende hand te bieden wanneer het ergens gelukt is een
opstootje te veroorzaken. Nee, het huist even zo goed in de gemiddelde kantoorklerk
die weigert van zijn pad te wijken. ‘Waarom zou IK voor JOU een stap opzij doen?’
Gesnauw, onhebbelijkheden. Dertig jaar van onophoudelijke
reclamebombardementen hebben ons helemaal gek gemaakt: de mens is voltijd
consument geworden. Zo gedraagt hij zich ook in de openbare ruimte: ik ben klant,
en de klant is koning. Ik heb klantrechten in de winkel, in het openbaar vervoer en
bij de overheid. Geef mij waar ik recht op heb. Anders trap ik hier de ruiten in. En
in Nederland is het zo mogelijk nog erger dan in de ons omringende landen. Nergens
worden kinderen zo getraind in mondigheid als in het Nederlandse onderwijs.
Onderzoek onder Nederlandse en Vlaamse scholieren toonde aan dat de feitenkennis
bij de Nederlanders ver achterbleef, maar dat dat hen er niet van weerhield om
overal en met grote stelligheid een mening over te hebben, veel meer dan hun
Vlaamse leeftijdgenoten. Nederland is misschien niet vol, maar de winkelstraten,
cafés en restaurants in de stad waarin ik woon zijn dat wel. En als iedereen zich
steeds een beetje breder maakt wordt het er alleen maar voller van. Met een beetje
bescheidenheid, niet overal je gelijk willen halen, verdienen we weer wat ruimte
terug.
Tien jaar geleden verscheen Shopping in space, een essaybundel van Elizabeth
Young en Graham Caveney over de New Yorkse post-punk literatuur. In 12 essays
passeert de hele, wat de makers noemen, ‘blank generation’ (naar een gedicht van
punkdichter Richard Hell) de revue. De bekende drie Ellis, McInerney, Janowitz.
Maar ook minder bekende schrijvers zoals Dennis Cooper, die deze Passionate
centraal staat, met een artikel, een interview, een kort verhaal en een romanfragment.
Volgens Young en

Passionate. Jaargang 10

5
Caveney was er in New York in de jaren tachtig een stroming ontstaan, geschreven
in een ‘flat affectless prose which dealt with all aspects of contemporary urban life:
crime, drugs, sexual excess, media overload, consumer madness, inner-city decay
and fashion-crazed nightlife.’ In hun romans leek de wereld één eindeloze shopping
mall geworden, waarin ook het ouderschap, liefdes en vriendschappen een
commodity waren geworden.
In die wereld opereren de personages van Dennis Cooper. Ze zijn jong en prachtig
als in de parfum-reclame en lijken in niets te worden afgeremd. Wat ze willen, nemen
ze. Ze zijn wie ze willen zijn. Maar anders dan de apathische have-all jeugd van
Ellis kennen de personages van Cooper wel degelijk een, zij het volstrekt verwrongen,
gevoelsleven. Veel schuldgevoel met name, en schaamte om hun obsessies en
hun daden. Cooper schetst namelijk een verontrustend beeld van obsessieve relaties.
Niet in het minst doordat hij zijn verhalen in een zo realistisch mogelijke, voor
iedereen herkenbare setting plaatst. Zijn laatste roman My loose thread speelt zich
bijvoorbeeld af tegen de achtergrond van de highschool shootings van de afgelopen
jaren. Tegelijkertijd is de thematiek van Cooper er een van alle tijden: de (ongezonde)
aantrekkingskracht van liefde en dood. En deze het liefste nog geboetseerd tot één
ondeelbare Januskop van Eros & Thanatos. De kwaadaardige liefde. Seks & Geweld.
Of zoals Kathleen Turner in boze geilheid in het oor van Danny De Vito hijgt in War
of the roses: ‘Do you believe in angry love?’ DeVito: ‘Is there any other way?’ Het
is dus niet voor niets dat we Ed van Eeden gevraagd hebben voor een artikel over
Cooper. In zijn romans De vogelspin (1999) en Liefste litteken (2003) heeft ook Van
Eeden de kwaadaardige liefde tot thema gemaakt, met hoofdpersonen die op het
akelige af oprecht zijn in hun doorgeslagen egocentrisme. In die zin zijn ook zij in
de eerste plaats consumenten in Winkelcentrum Beschaving.
Behalve voor Cooper hebben we deze § ook opengesteld voor de zomer. Met
vakantieverhalen van Jan van der Haar, Hensley Winterstroom en Engelbert van
Utrecht. En als je wilt, roepen ook de gedichten van Tjitske Jansen en Jacoline de
Heer een geur van zonnebrandcrème op. Lees deze § op het strand, met vrienden,
lekkere muziek, een barbecue en een koelbox exotische drankjes binnen handbereik.
Je bent jong en mooi, je hebt het recht te genieten. ‘Omdat je het waard bent.’ Laat
je dus niet beperken door al die hinderlijk aanwezige mensen om je heen. Want dit
is jouw wereld. Wij, de anderen, zijn er slechts in transit.
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Ed van Eeden
Geen perversie blijft onbenut
De verontrustende wereld van Dennis Cooper

foto: Joel Westendorf
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Wat moet je als lezer met een zinnetje als dit: ‘When Mike saw a pretty face, he
liked to mess it up, or give it drugs until it wore out by itself.’? Het is afkomstig uit
het titelverhaal van Wrong, de verhalenbundel van Dennis Cooper uit 1992. In
datzelfde boek is het verhaal ‘The Herd’ te vinden, waarin een genotzuchtige
moordenaar jongens ontvoert en genadeloos maar langzaam om het leven brengt:
‘Ray loved being close to an almost dead body, smelling its haplessness, utilizing
it as a lover.’
Dergelijke citaten zijn bij Cooper niet moeilijk te vinden. Sterker nog: ze behoren
tot de kern van zijn thematiek. Zelf ken ik mijn Sade, Genet en Bataille, heb ik me
- als zovelen - in bewondering gewenteld voor Less than zero en vooral American
psycho van Bret Easton Ellis, en heb ik als verstokte hetero geïntrigeerd kennis
genomen van de boeken van Willem Melchior, waarin homo-erotiek, sadisme en
doodsverlangen een onontwarbare verstrengeling aangaan. Maar ik heb nog nooit
iets gelezen wat me zo uit mijn veilige evenwicht heeft gebracht als het proza van
Dennis Cooper.

Vrijgevochten
Wie is Dennis Cooper? Hij werd in 1953 geboren als zoon van een rijke zakenman
in Pasadena, die hem sloeg. Zijn ouders scheidden en hij bleef bij zijn drankzuchtige
moeder, die tijdens ruzies steevast met zelfmoord dreigde. Op zijn elfde had hij naar
eigen zeggen een ervaring die ervoor zorgde dat seks, angst en geweld in zijn
gevoel altijd verbonden zouden blijven: een vriendje op wie hij stiekem verliefd was
raakte al spelend het hoofd van Dennis met een bijl, waardoor diens schedel letterlijk
openbarstte. Hij genas, maar een obsessie was geboren. Een jaar later liftte hij naar
een afgelegen plek in de bergen, waar volgens de nieuwsberichten kort tevoren
een drietal ontvoerde jongens waren verkracht en vermoord.
Op de middelbare school werd Dennis verliefd op een jongen die emotioneel en
psychologisch diep in de problemen zat. Hij heette George Miles. Ruim een
decennium later had Cooper een korte relatie met de drie jaar jongere man, maar
ze waren niet voor elkaar bedoeld. Toch zou de schrijver de figuur van Miles in de
jaren negentig gebruiken als uitgangspunt voor zijn vijfdelige romancyclus. Ook al
wist hij pas bij de verschijning van het vierde deel daarvan, in 1997, dat George
Miles al jaren daarvoor zelfmoord had gepleegd.
Als schrijver heeft Cooper er steeds alles aan gedaan om buiten de door hem
verfoeide ‘mainstream’ te vallen. Hij koos in de jaren zeventig nadrukkelijk voor de
punkscene en was een van de oprichters van de rebelse Little Caesar Press, een
uitgeverij met een gelijknamig tijdschrift. Voor diverse bladen (zoals Interview en
Rolling Stone) interviewde hij onder meer Graham Parsons en Johnny Rotten, en
later Courtney Love en Keanu Reeves, steeds in de spraakmakende Gonzo-stijl
van de door hem bewonderde Hunter S. Thompson. In de vroege jaren tachtig
publiceerde Cooper ruim twintig dichtbundeltjes in kleine oplagen: het beste van
dat werk zou later opgenomen worden in zijn ‘officiële’ bundel The Dream Police
uit 1996. De tussenliggende jaren gebruikte Cooper om onder meer in Londen,
Amsterdam en New York te wonen, voordat hij weer terugging naar Californië.
Overal zette hij zich af tegen bewegingen en kunstrichtingen die hem wilden
inlijven. De kritiek stond al gauw klaar om Cooper te bestempelen als de nieuwe
William S. Burroughs, vanwege diens revolutionaire functie voor de homoliteratuur.
Maar Cooper vergelijkt zichzelf liever met vrijgevochten poètes maudits als Arthur
Rimbaud of Charles Baudelaire. Daarom ook deden de anti-AIDS-activisten vergeefs
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een beroep op hem: hij verwerpt de door hem als saai en bloedeloos aangemerkte
boeken die in Amerikaanse boekhandels doorgaans te vinden zijn onder de rubriek
‘gay fiction’ en steekt liever al zijn energie in de scheppende kracht van nieuwe,
jonge kunstuitingen. Dat blijkt onder meer uit zijn veelvuldige, korte
samenwerkingsverbanden met musici, striptekenaars en fotografen.

Beukende thematiek
Behalve poëzie schreef Cooper ook een groot aantal korte en ultrakorte verhalen,
voordat hij zich aan romans waagde. Een selectie uit dat korte proza is opgenomen
in de eerder genoemde verhalenbundel Wrong, waarin liefdeloze seks en geweld
tot de dood erop volgt belangrijke thema's vormen. In een universum waarin AIDS
alleen maar lastig schijnt (een van de personages klaagt zelfs dat AIDS de dood
‘verpest’ heeft) en waar ouders volkomen onbekenden lijken voor puberjongens,
zijn drugsgebruik, fysiek misbruik en seriemoordenaars volkomen normaal. Dat
komt vooral ook door de wurgende stijl, die in alles lijkt te benadrukken dat de
verontrustende wereld die Cooper beschrijft vol-
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komen vanzelfsprekend is. Net als bijvoorbeeld J.D. Salinger en James Ellroy
hanteert Cooper een onopgesmukt taalgebruik met vaak korte, bijtende zinnen, die
een ongehoord krachtige sfeer weten neer te zetten. Zeker in combinatie met de
beukende thematiek, die als een hardrockmotief voortdurend herhaald wordt, en
het gebruik van een minimum aan personages, die stuk voor stuk toonbeelden van
leegte en verlangen zijn.
Toen Wrong uitkwam, waren Closer (1989) en Frisk (1991) al verschenen. Het
zijn de eerste twee delen van wat wel Coopers ‘George Miles-kwintet’ wordt
genoemd, al komt George Miles als personage eigenlijk alleen in het eerste en het
laatste deel voor. In Closer is George een tiener die door vrijwel iedereen in zijn
omgeving op een andere manier misbruikt wordt. Hij laat zich zelfs de ergste
martelingen welgevallen, in een soort nachtmerrieachtige, intense werkelijkheid die
hem een leven verschaft dat slechts een pijnlijk voorafje is voor de dood. De kilte
is gruwelijk.
Ook in Frisk komen scènes voor die niet zouden misstaan in snuff movies. De
verteller, ene Dennis, praat vrijelijk over zijn obsessie voor seks, vernietiging en
dood. Hij spreekt zijn diepste verlangens uit en schaamt zich er niet voor dat die
ook vormen van extreem gewelddadige moord bevatten. Het in Amsterdam spelende
boek verscheen kort nadat American psycho was uitgekomen en nadat Jeffrey
Dahmer was gearresteerd voor zijn seriemoord op een groot aantal jongemannen.
Frisk leverde Cooper zelfs een heuse fatwa op: een homoseksuele
splintergroepering uit San Francisco verklaarde in pamfletten: ‘Dennis Cooper must
die! Must die! Must die!’ Dit omdat hij in zijn roman het doden van onschuldige
jongens zou hebben verheerlijkt. Hoewel Cooper deze bedreiging nooit serieus
heeft genomen, is het toch veelzeggend met hoeveel gemak sommige lezers de
verlangens van een hoofdpersoon uit een boek moeiteloos overpoten naar de auteur.
Overigens kunnen de heftige reacties op Frisk deels verklaard worden uit het feit
dat Cooper - altijd tuk op provocaties - namen van echte figuren uit de homoscene
gebruikt heeft voor de personages.
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Zonder moraliseren
Try (1994) is in veel opzichten het hart van Coopers romankwintet. Het boek speelt
in een Californische voorstad, waar de engelachtig mooie tienerjongen Ziggy
mishandeld en misbruikt wordt door zijn twee homoseksuele adoptievaders. Als hij
hen ontvlucht, komt hij terecht bij zijn oom Ken, een producent van gewelddadige
kinderporno, die zijn tijd grotendeels besteedt aan het verdoven en verkrachten van
een dertienjarige hardrockfan. En Ziggy's enige vriend, Calhoun (de enige ter wereld
‘who definitely gives a half-shit about him’), is niet alleen een would-be schrijver,
maar ook een heroïnejunk. Cooper laat de scènes heen en weer schieten tussen
de diverse personages zonder zich ooit te laten verleiden tot moraliseren, zelfs als
oom Ken na de overdosis van zijn persoonlijke speeljongen een necrofiel optrommelt,
om zo nog wat aan het lijk te kunnen verdienen, voordat hij het begraaft. Net als
American psycho is Try overigens bij vlagen erg geestig, zoals op het moment
waarop Ziggy roept naar een van zijn vaders, die net bezig is met een diepgaande
inspectie van zijn anus: ‘If you loved me, you wouldn't rim me while I'm crying.’
Lichamen zijn bij Cooper een soort machines die lust kunnen opwekken, reden
waarom alle middelen zijn toegestaan om die machines te onderzoeken en tot het
uiterste te gebruiken. Zelfs als dat noodlottige gevolgen heeft. In Try werd de horror
die vooral volwassenen fysiek kunnen uitroepen over jonge jongens bovendien
uitgebreid tot emotionele exploitatie. Dat geldt ook voor de jongelieden uit L.A. die
beschreven worden in Guide (1997), waarvan de verteller een schrijver en journalist
is die van zichzelf
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zegt: ‘All the beauty in my life is either sleeping, unconscious, or dead.’ Hij en zijn
vrienden verliezen zichzelf in drugs, seks voor de camera en fantasieën over moord
en zelfmoord. Een van hen sterft aan een overdosis, een ander raakt ernstig gewond
en de hoofdpersoon ontmoet een zeer jonge wegloper die niets lekkerder vindt dan
in bed te worden mishandeld. Geen perversie blijft onbenut in deze vertellingen vol
doelloos geweld, die niettemin een zeer ontroerende werking hebben.
Period (1999) vormt, zoals de titel al doet vermoeden, de afsluiting van het kwintet.
Ook dit boek biedt een macabere inkijk in de marginale jeugdcultuur van drugs en
harde seks. Een nieuw element is satanisme, geïntroduceerd door de castratiegeile
rockband Omen en hun ‘Goth’-volgelingen. Voor het eerst introduceert de verteller
(opnieuw ‘Dennis’) een groot aantal personages, maar hun onderlinge
verwisselbaarheid en de non-descripte locaties zorgen ervoor dat het verhaal tal
van spiegeleffecten toont. Waardoor het werkelijkheidsgehalte van de toch al te
reële geweldsmisdrijven steeds geringer lijkt te worden. Het razend knappe verhaal
over (de uitwassen van) verlangen heeft soms wat weg van een lang prozagedicht.
Het toont in ieder geval een manier om te schrijven over gevoelens die niet uit te
drukken zijn, en is alleen al daarom een goede afsluiting van de cyclus.

Eén groot tekort
Deze romans met hun korte titels - vijf merkwaardige, precieze, hallucinatoire,
afschrikwekkende en soms ronduit grappige vertellingen - vormen samen één groot
boek. De centrale thematiek van seks, geweld en dood, en daarom dus ook van de
zinloosheid van het leven en de peilloze eenzaamheid van afzonderlijke individuen,
wordt in feite al gevangen met een citaat uit Closer: ‘He couldn't decide if he wanted
to draw David, fuck him, beat him up, or fall in love with him.’ Bij een dergelijke
constatering, waarbij alleen de dood, als logisch sluitstuk, nog ontbreekt, vallen alle
morele afwegingen en religieuze of spirituele inblazingen als vanzelf weg. De
personages kunnen het niet helpen wat hen overkomt of wordt aangedaan, en zelfs
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niet wat ze zelf teweeg brengen: het is hun schuld niet dat de wereld zo intens verrot
is. Temidden van chaos en krankzinnigheid is geweld niet meer dan normaal.
Dit wereldbeeld vormt ook de achtergrond van My loose thread (2002), Coopers
eerste roman sinds zijn kwintet. Hoofdpersoon Larry is een tiener met een
alcoholistische moeder en een vader die kanker heeft. Hijzelf duikt regelmatig in
bed met zijn jongere broertje, maar vindt zelf nog niet definitief dat hij homoseksueel
is. Als een vriendje deze incestueuze relatie als ‘sick’ betitelt, geeft Larry hem een
stomp. Kort daarna overlijdt de jongen, wat leidt tot het nodige schuldgevoel. Daar
heeft Larry echter totaal geen last van als hij in opdracht van een Nazi-achtige groep
tieners een scholier vermoordt voor vijfhonderd dollar. Natuurlijk roept de ene
geweldsdaad de andere op, om uit te monden in een orgie van moord en doodslag,
die sterk doet denken aan het bloedbad op een school in Columbine, die de inspiratie
voor dit boek gevormd blijkt te hebben.
In dit voornamelijk op dialogen en scènewisselingen drijvende boek is de
emotionele afgestomptheid van Larry een dragend gegeven. Terwijl hij zelf niet in
staat is om adequaat te communiceren over zijn gevoelens, wordt hij diep geraakt
door het notitieboek van de jongen die hij in opdracht vermoord heeft. In zijn
vervreemdende obsessie en zijn gefrustreerde verlangens cirkelen zijn steeds erger
wordende wanhoopsdaden om één groot tekort: oprecht menselijk contact. Oftewel
liefde. Dat heeft hij gemeen met alle verknipte personages in de andere boeken van
Dennis Cooper. Het is een bijna banale conclusie over zulk briljant werk. En daarom
wellicht des te krachtiger.
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My Loose Thread
Dennis Cooper
(fragment)

‘Dennis Cooper, God help him, is a born writer.’
WILLIAM BURROUGHS

Vertaling: Erik Brus
Ter inleiding
Hoofdpersoon in My loose thread is Larry, een ongeveer zeventienjarige scholier.
Hij heeft een vriendin, Jude, maar worstelt met zijn seksuele identiteit. Larry is zwaar
aangeslagen door twee gebeurtenissen uit zijn recente verleden. Hij heeft een
seksuele relatie gehad met zijn jongere, dertienjarige broer Jim. Doordat Jim
psychische problemen heeft gekregen is hun verstandhouding bekoeld. Larry voelt
zich schuldig om wat hij zijn broer onbedoeld heeft aangedaan. Toch blijft hij naar
Jim verlangen. Verder is een jaar terug Larry's vriend Rand overleden. Larry kwam
erachter dat Rand een hechte, mogelijk seksuele vriendschap met Jim had. Larry
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kreeg ruzie met Rand en sloeg hem tegen het hoofd. Enkele dagen later overleed
Rand. Larry kreeg te horen dat Rand vanwege een gezwel in het hoofd is gestorven,
maar hij vraagt zich toch af of hij medeschuldig is aan Rands dood.
Larry zakt in zijn verwarring steeds verder weg en raakt betrokken bij een
gewelddadige groepering die zich laat inspireren door de schietpartij op de Columbine
High School in 1999.
Onderstaand fragment begint met Larry's bezoek aan de moeder van Rand, in
een poging over zijn schuldgevoelens te praten.
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Rands familie is zo keurig en rijk, vergeleken met de mijne. Ze hebben een lange,
steile oprit. Hun huis en gazon zijn zo groot dat ze als decor gediend hebben in
slechte horrorfilms. Ik kwam op dit idee op weg naar huis, en Patsy zette me af
onderaan de heuvel. Dus als ik eindelijk voor de deur sta, ben ik bekaf door dat
rotbeen.
‘Larry,’ zegt zijn moeder. Ze is verrast, en omhelst me. Vroeger vond ik dat
vreselijk, maar nu zit ik er soms aan te denken hoe ze dat doet.
‘Het spijt me.’
‘Nee,’ zegt ze. ‘Ik ben blij je te zien.’
Ze ziet hoe ik erbij sta, en wijst me op een stoel net voorbij de ingang. Het is
dezelfde huiskamer. Zij ziet er bijna hetzelfde uit, maar dat heeft extra make-up
gevergd.
‘Het gaat niet zo goed met me.’
Ze gaat erdoor in een stoel zitten, en ze kijkt me echt enorm aandachtig aan. Ik
geloof dat ik ervan in de war raak, en ik weet niets te zeggen.
‘We hebben je gemist,’ zegt ze uiteindelijk.
‘En, heb ik Rand gedood?’
‘Nee, jongen,’ zegt ze. ‘Hij had een gezwel. Er is verder geen oorzaak.’
‘U weet dat we gevochten hebben.’
‘Dat weet ik,’ zegt ze. ‘Hij heeft het me verteld. Maar dat was niet de reden.’
‘Weet u waarom?’
Ze kijkt weg, en ik vermoed dat ze even terugdenkt aan die dag. Ze wordt er niet
zo hartelijk van als van mij zonet.
‘Ik bedoel waarom we gevochten hebben.’
‘Ik weet wat je bedoelt,’ zegt ze. Het zal wel moeilijk voor haar zijn me weer aan
te kijken, maar ze doet het. ‘Kan ik je iets laten zien?’ Dan glimlacht ze, maar het
is alsof haar hele lichaam me smeekt om ja te zeggen.
Ik weet het niet. ‘O.k.’
Ze is net weer teruggekomen. Ik weet niet waar ze naar toe ging, maar ik hoorde
iemand rondlopen in Rands kamer. Boven mijn hoofd, aan de rechterkant. Misschien
hebben ze de kamer aan Steve gegeven, maar het klonk lichter dan hem. Ik zag
het pas in haar handen toen ze het aan me gaf. Het is het soort fotoalbum dat je in
een drogisterij kunt kopen.
‘Wist je daarvan?’ zegt ze, terwijl ze weer gaat zitten.
‘Zo'n beetje.’ Aanvankelijk wist ik alleen maar dat er iets was, en dat het geheim
werd gehouden voor me. Ik had een vermoeden waar hij het verborgen hield, maar
ik vergiste me. Hij had het er maar twee keer over, en eenmaal zocht ik ernaar terwijl
hij een douche nam. Ik dacht dat het om drugs ging, misschien in een doosje. Maar
tegen de tijd dat ik die naaktfoto's vond, was ik dat alweer vergeten. ‘Wilt u dat ik
het openmaak?’
‘Is dat nodig om te weten wat het is?’ zegt ze.
Ik geloof dat ik daarover moet nadenken. Ik weet eigenlijk wel wat erin zit, maar
ik weet niet zeker of ik het nu wil zien. Maar ik beweeg mijn vingers langs de rand
van het album, en staar gespannen naar het omslag. Er staat een woord op,
geschreven met viltstift.
‘Dat zijn foto's van Jim,’ zegt ze.
‘Dat weet ik.’ Ik geloof dat ik het inderdaad weet. Het was niet alleen maar een
woord.
‘Jij wist hiervan?’ zegt ze.
‘Het is zo'n beetje waarom we vochten.’
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‘Ik heb het je ouders niet verteld,’ zegt ze. ‘Mijn man wil dat niet, om je vader te
sparen.’
Dan zeggen we geen van beiden iets. Dus open ik het album maar, en blader het
door. Ik kan het niet helpen.
‘Ik heb liever dat je er nu niet naar kijkt,’ zegt ze.
‘O.k.’ Maar ik blijf kijken.
‘Ik vind dat je moeder ervan moet weten, tenminste,’ zegt ze. Ik vind het echt
jammer dat ik het album moet dichtdoen. Ik wil naar huis gaan en ernaar staren
totdat ik alles kan onthouden, en een beslissing kan nemen. Maar ik wil niet dat ze
het terugvraagt, dus ik doe het dicht.
Ze rijdt me naar huis. Ze hebben een Lexus waarin heel rustige klassieke muziek
klinkt. Misschien bel ik haar eens wanneer het album in veiligheid is. Ik heb het
onder mijn arm geklemd, voor het geval dat ze van mening verandert. Mijn andere
hand hou ik op de deur, mocht ze vragen waarom ik niets deed om het te stoppen.
Dat deed ik ook niet, geloof ik.
‘Dus u vond het nadat hij overleden was?’
‘Wat?’ zegt ze. Misschien kan ze zich het ‘het’ niet herinneren. Het is alweer een
tijdje geleden in ons gesprek. ‘Nee, vlak ervoor.’ Dan gebeurt er plotseling iets
nieuws in haar ogen, en ze kijkt me aan.
‘O.’
‘Lieverd,’ zegt ze. Dan denkt ze aan mij, geloof ik, of aan mij in combinatie met
al het andere. Ik kan wel zien dat ik er deel van uitmaak. ‘Rand heeft zelfmoord
gepleegd.’
‘O.’ Ik moet het raam wel uitkijken. ‘Hoe?’
‘Hier,’ zegt ze, en ze mindert snelheid en stopt bij de stoeprand. We zijn nog
steeds in de heuvelachtige, rijke buurt, dus het stikt er van de bomen. Ze laat de
motor lopen. Dan zitten we daar een ogenblik. ‘We hebben je altijd erg gemogen.’
‘Ik mocht jullie ook graag.’ Indertijd was dat niet zo, maar wel als ik nu aan ze
terugdenk.
‘Rand had veel problemen.’
‘Dat weet ik.’
‘Ik wil Jim niet de schuld geven, maar dat is moeilijk,’ zegt ze. ‘Mijn man geeft
Rand de schuld, maar dat kan ik gewoon niet. Ik ben zijn moeder.’
‘Hoe heeft hij het gedaan?’
We vonden een e-mail van Jim,’ zegt ze. Ze ziet eruit alsof ze de e-mail weer in
gedachten leest. Het moet heftig zijn. ‘Ik realiseer me dat hij een jonge jongen is.’
‘Ik ben echt in de war.’
‘Dat weet ik,’ zegt ze. ‘Het is heel egoïstisch wat ik nu doe.’
‘Ik bedoel de hele tijd, niet alleen maar nu.’
Dan zitten we daar weer. Ik weet niet waarom ik dacht dat ze wilde begrijpen hoe
ik me voel. Ze is mijn vriendin niet.
Wanneer ik thuiskom, slaapt iedereen. Mijn moeder heeft zowaar haar bed weten
te bereiken. Ik moet heel langzaam de trap oplopen, vanwege mijn been. Ze legt
altijd een briefje op de trap als er iemand gebeld heeft, en ze niet te dronken was.
Ik hoop altijd dat ze er iets aardigs op zal schrijven, maar haar briefjes bestaan
alleen uit namen, soms nummers, en hoe laat er gebeld is,
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mocht dat gebeurd zijn. Er ligt geen briefje op de trap, maar wel op mijn bed. Het
is in Jims handschrift, en er staat dat ik hem wakker moet maken wanneer ik het
vind, hoe laat het ook is. Het is een tijdje geleden dat hij zoiets geschreven heeft.
Ik herinner me dat de briefjes aardiger waren, of dat ik me dat inbeeldde. Ik bewaarde
ze, omdat ik dacht dat ze iets betekenden, of dat het handschrift iets betekende. Hij
schrijft als een meisje, en in het donker voelt hij zich ook een beetje zo, maar ik wist
dat hij dat niet was. Misschien hield hij er niet van dat het altijd donker moest zijn
in de slaapkamer, en dat Rand het licht aandeed, en dingen deed die ik ook met
Jim wilde doen maar waarover ik met hem alleen maar door een muur heen wilde
praten. Ik weet niet of dat klopt. Ik zat gewoon op mijn bed, en begon het album
weer door te kijken. Ik weet dat ik sommige van die foto's zag, en ze vervormd heb
tot de foto's in mijn hoofd, maar ik denk dat ze alleen maar zo verontrustend zijn als
je weet dat degene die ze genomen heeft zelfmoord heeft gepleegd, en degene die
erop staat nog niet.
Het was niet moeilijk Jim wakker te schudden. Eerst ging ik aan zijn computer zitten.
Die staat altijd aan. Ik vond al zijn oude e-mails, omdat hij ooit zo stom was me te
vertellen dat hij mijn naam had als wachtwoord. Er zijn er twee van Rand. De ene
is erg oud, en maakt alleen melding van een link naar een of andere website over
folkmuziek. Maar de laatste bracht me zo van mijn stuk dat ik opstond en mijn handen
in mijn zakken duwde. Het zijn vuisten. Ik weet niet wat ik gedaan had als ik naakt
was geweest.
‘Larry?’ zegt Jim, en probeert me te zien in het donker. Wanneer dat gebeurt,
gaat hij rechtop zitten en houdt de dekens om zich heen.
‘Ik heb je briefje gelezen.’
‘Gaat het met je been?’ zegt hij, en gaapt.
‘Ja, het ziet er alleen niet uit en het doet pijn.’ Ik zet mijn voet op het bed en trek
met mijn vingers de broekspijp omhoog.
‘Wacht,’ zegt hij, en tast naar het knopje van de lamp naast zijn bed. Het duurt
even. Dan buigt hij voorover, en helpt me de broek omhoog te trekken zodat hij de
hele blauwe plek kan zien.
‘Ik dacht dat het gebroken was.’
Er valt wat licht op de zijkant van zijn gezicht, en net genoeg op het kruis van mijn
jeans. Dus ik weet waar hij naar zoekt. Ik voelde het toen ik naar de foto's zat te
kijken. Maar na wat ik zonet gelezen had, moest ik me concentreren op hoe Jude
er naakt uitziet.
‘Het valt wel mee,’ zegt hij, en kijkt naar mijn ogen. Dat kan hij niet lang volhouden,
lijkt het, en hij kijkt weg, naar niets of een verwarrende gedachte.
‘Het kan me niet schelen.’
Ik laat mijn broekspijp los, en pak zijn dekens vast. Als hij niet beweegt of niets
zegt, trek ik ze van hem af. Ik wil gewoon weten wat hij voelt. Hij bedekt het met
zijn handen, maar niet snel genoeg.
‘Ja,’ zegt hij. ‘Nou en?’ Dan haalt hij zijn handen weg, en laat het me zien. Er is
geen misverstand mogelijk. Dat zal de reden zijn, wat ik ook doe.
Voorjaar 2003 is de paperback versie van My loose thread uitgekomen bij Canongate
Books. Meer info: www.canongate.co.uk
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Iets verschrikkelijks onder ogen zien de optimistische daad van Dennis Cooper
Erik Brus

foto: Joel Westendorf

‘Een briljant stilist wiens werk zo gedurfd is, dat de meeste andere schrijvers er
hopeloos onbeduidend bij afsteken,’ schreef Bret Easton Ellis over hem. Dennis
Cooper (1953) is een van de belangrijkste en meest omstreden hedendaagse
Amerikaanse auteurs. Hij schreef onder meer een cyclus van vijf romans over seks,
geweld en vernedering, die vanwege het gebrek aan een duidelijke morele
stellingname zowel bewondering als verontwaardiging oogstten.
Dennis Cooper woont in Los Angeles. Een interview per e-mail over zijn nieuwste
roman My loose thread en de huidige Amerikaanse literatuur.
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In My loose thread (2002) plaatst Cooper de thematiek van zijn vorige boeken tegen
de achtergrond van de reeks schietpartijen die Amerikaanse scholen enkele jaren
geleden teisterden. Daaronder de meest ophefmakende: die op de Columbine High
School in Littleton in 1999, waarbij twee studenten hun school binnenliepen en in
het rond begonnen te schieten, dertien slachtoffers maakten, en vervolgens zelfmoord
pleegden. Wat inspireerde Cooper omtrent de schietpartijen om My loose thread te
schrijven?
‘De inspiratie kwam voornamelijk voort uit de reacties op de schietpartijen. In
Amerika hebben veel volwassenen een merkwaardige, respectloze houding
tegenover tieners. Volwassenen verwachten van tieners dat ze ofwel sentimentele
gevoelens bij hen losmaken, of dat ze er opgewonden van raken. Doen ze dat niet,
dan worden tieners als gevaarlijk beschouwd.’
‘Toen die schietpartijen plaatsvonden, probeerden volwassenen niet om zich voor
te stellen wat in de daders omging. Ze gaven liever de schuld aan MTV, videogames,
films - alles behalve henzelf. De daders werden berecht alsof ze volwassenen waren
zodat ze de doodstraf konden krijgen. Amerika doodt diegenen waar het bang voor
is, zodat het niet na hoeft te denken over wat die angst betekent.’
‘Ik was geshockeerd en boos daarover, en ik wilde erover schrijven als een soort
tegenzet. Eerst had ik
Volwassenen verwachten van tieners dat ze ofwel sentimentele gevoelens
bij hen losmaken, of dat ze er opgewonden van raken.
een non-fictie boek in gedachten, maar nadat ik een half jaar lang research had
gedaan realiseerde ik me dat ik mijn betoog het beste kon gieten in de vorm van
een roman die losjes op de feiten is gebaseerd. Uiteindelijk is de waarheid minder
belangrijk voor mij dan eerlijkheid. Ik probeer een nauwkeurig en eerlijk antwoord
te geven op de feitelijke gebeurtenissen.’

Een intieme band
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My loose thread roept vergelijkingen op met Bowling for Columbine, de recente,
veelbesproken documentaire van Michael Moore over de Columbine schietpartij en
over wapenbezit in de V.S. Er is echter een belangrijk verschil. In Bowling for
Columbine ligt de nadruk op sociale problematiek als oorzaak van geweld; in My
loose thread leven de tieners echter in een vrij afgesloten wereld en legt Cooper de
nadruk op (seksuele) spanningen tussen hen onderling.
‘Ik denk dat Bowling for Columbine en My loose thread in elkaars verlengde liggen.
Michael Moore is een begenadigd sociaal observator en satiricus. Hij is trouwens
echt een held voor velen van ons vanwege zijn moedige kritiek op de huidige
regering. Maar ik heb juist alles weggelaten wat door volwassenen als oorzaak voor
de misdrijven werd gezien. Waar het mij om ging was een intieme band te creëren
tussen lezers en een tiener die op het punt staat een geweldsdaad te verrichten.
Een confrontatie met de emoties en gedachtegang achter het geweld zonder verdere
afleiding.’
‘Tijdens mijn research kreeg ik maar één keer het gevoel dat ik begreep waarom
de schietpartijen hadden plaatsgevonden. Het ging om een opname van de
bekentenis van een dader van een van de schietpartijen, Kip Kinkel. De jongen
klonk hysterisch en onsamenhangend, terwijl hij probeerde uit te leggen waarom
hij zijn ouders en medescholieren had gedood. Zijn beweegredenen waren heel
persoonlijk en verward, en hij begreep het zelf niet. Hij was geschokt om wat hij
gedaan had. Hij was niet
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Het onder ogen zien en overdenken van een verschrikkelijk, destructief
moment in de wereld is puur idealisme.
boos op de maatschappij of iemand in het bijzonder. Toen ik die opname gehoord
had, ontwikkelde ik een personage dat samengesteld was uit een aantal van de
tieners die de schietpartijen gepleegd hadden, en liet hem zijn verhaal gewoon zo
puur en nauwgezet mogelijk vertellen.’

Geen nihilistisch boek
De hoofdpersoon van My loose thread, Larry, is enorm verward. Hij heeft een
problematische verhouding met zijn vriendin, en kampt met een schuldgevoel
vanwege een overleden vriend. Daarnaast voelt hij zich seksueel aangetrokken tot
zijn jongere broer, en tegelijkertijd fantaseert hij erover hem te doden. Cooper heeft
in zijn vorige romans herhaaldelijk de aantrekkingskracht beschreven van seksueel
geweld op sommigen van zijn personages. Bij Larry ligt het echter iets anders.
Cooper: ‘Ik denk dat het bij Larry draait om connectie en het gebrek eraan. Hij wil
zichzelf wanhopig graag op een of andere manier kunnen identificeren. Als hij zou
kunnen beslissen of hij homo of hetero is, goed of slecht, een leugenaar of iemand
die de waarheid zegt, zou hij enige vorm van rust kunnen vinden. Hij doodt om iets
te worden: er ligt een onweerlegbare waarheid in besloten. Ik denk dat hij het als
een oplossing ziet om homo te zijn, omdat de twee mensen waarvan hij gelooft dat
ze van hem zouden kunnen houden - zijn jongere broer en zijn overleden beste
vriend - homo lijken te zijn. Ik geloof niet dat homoseks erg aantrekkelijk voor hem
is. Hij wil alleen maar graag dat het zo is.’
Cooper is vanwege zijn thematiek en het feit dat hij zijn personages niet lijkt te
beoordelen veelvuldig als een amoreel schrijver bestempeld. Zelf zegt hij wel degelijk
ergens voor te willen pleiten met zijn boek. ‘Ik zou zeggen dat generalisaties een
noodzakelijk kwaad zijn om enig vat te krijgen op het onbegrijpelijke. Maar het is
van groot belang te beseffen dat mensen, van welke leeftijd ook, individuen zijn, en
dat we moeite moeten doen die persoon te leren kennen die iets doet wat we niet
begrijpen. Ik wilde helemaal
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geen nihilistisch boek schrijven. Het uitnodigen van lezers om zich in te leven in een
verward personage als Larry is een optimistische daad. Het onder ogen zien en
overdenken van een verschrikkelijk, destructief moment in de wereld is puur
idealisme.’

Op zichzelf
Cooper heeft zojuist een nieuwe roman voltooid, The sluts, ‘een soort extreme
sekskomedie over hoe seksuele fantasieën en pornografie functioneren op internet’.
Wanneer het uitgebracht wordt is nog onduidelijk. Hij is begonnen aan The crowd
pleaser, ‘een poging om een roman te schrijven zonder seks, geweld en homo's’.
Daarnaast is hij dit voorjaar begonnen met een eigen reeks boeken bij uitgeverij
Akashic Books, waarvoor hij fictie kiest van avontuurlijke jonge Amerikaanse
schrijvers. En er is een boek-cd project in de maak, The Ash Gray Proclamation, bij
Substandard Records. Op de cd komen bijdragen van bands als Sonic Youth, Beck,
Guided by Voices en Placebo, die zich laten inspireren door Coopers werk.
Waardering in eigen land genoeg dus, maar Cooper wordt het meest gelezen in
Europa. Zijn romans worden in zo'n vijftien niet-Engelstalige landen uitgebracht. In
Nederland verschenen tot op heden alleen vertalingen van Closer (Dichterbij) en
Frisk (Op de tast), beide bij uitgeverij Prometheus.
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Coopers positie in de Amerikaanse literatuur blijft moeilijk te karakteriseren. ‘Mijn
werk staat nogal op zichzelf, en het lijkt erop alsof het daardoor onder de aandacht
is gebleven. Ik ben wel met allerlei bewegingen geassocieerd, en ze hebben me
vaak de nieuwe William Burroughs genoemd, waar ik niet blij mee ben. Maar hij
was in zijn tijd nu eenmaal de meest radicale van de prominente Amerikaanse
romanschrijvers, en iets dergelijks zeggen ze nu van mij, wat dat ook moge
betekenen.’
My loose thread lijkt echter Coopers positie wat veranderd te hebben. ‘Het is mijn
snelst verkopende roman, dus het heeft mijn publiek wel vergroot. Er is ook een
optie op genomen om het te verfilmen. Wel kwamen er boze reacties, net als
voorheen, maar nu vanuit meer verschillende kanten. Sommigen vonden het te grof.
Anderen vonden dat het gevoelsleven van verwarde tieners niet onderhoudend
genoeg werd beschreven. Vooral jongere lezers en critici omarmden het boek.’

Een glimp van de waarheid
My loose thread is niet alleen succesvol in eigen land, het wordt ook op een andere
manier dan Coopers vorige werk ontvangen. ‘Ik denk dat mijn werk altijd een politieke
- anarchistische - lading gehad heeft, maar zo werd het zelden besproken. My loose
thread is dit voorjaar uitgekomen in paperback, en nu wordt
Mijn werk staat nogal op zichzelf, en het lijkt erop alsof het daardoor onder
de aandacht is gebleven.
het ook gezien als een kritiek op de Amerikaanse samenleving. De oorlog van de
Bush regering tegen Irak heeft mensen hier echt wakker geschud. Men begint
eindelijk in te zien hoe destructief onze samenleving is, en er zijn discussies gaande
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over hoe Amerikanen moeten reageren op de schade die onze cultuur in de wereld
aanricht.’
‘Politiek geëngageerde fictie in Amerika neemt toe, in antwoord op het beleid van
de huidige regering. Men begint literatuur ook te beschouwen op politieke en culturele
aspecten, op een manier die voorheen niet gebeurde. Niet dat ik ervoor wil pleiten
dat schrijvers veranderen in een nieuwe Rage Against the Machine of Michael
Moore, maar het is wel belangrijk dat critici en schrijvers literatuur gaan beschouwen
als een manier om na te denken waarom Amerika zich in zo'n naargeestige toestand
bevindt.’
Er is nog een andere reden waarom Cooper het aanzetten tot een debat als
hoognodig beschouwt in eigen land. ‘In Amerika worden feiten onmiddellijk subjectief
gemaakt door de media. Vooral t.v. en kranten zijn erop gericht consumenten te
creëren - hun nieuwsitems zijn in wezen advertenties. De taak van alle Amerikaanse
schrijvers is in zekere zin een reactie te formuleren op de manier waarop onze media
het onmogelijk maken het belangrijke van het triviale te onderscheiden, en feiten
van speculatie en roddels. We kennen de feiten niet, en moeten proberen tussen
al die ruis een glimp van de waarheid te vinden.’
De rol van de media is volgens Cooper een van de redenen waarom Amerikaanse
literatuur - veel meer dan de Nederlandse - op de eigen recente geschiedenis
reageert en die verwerkt in romans en verhalen. ‘En er is natuurlijk de voor de hand
liggende verklaring dat wij een zeer korte geschiedenis hebben, en onze cultuur is
nog jonger. Het doel van Amerikaanse literatuur is iets te schrijven wat helemaal
van nu is en tijdloos tegelijkertijd. Wanneer Amerikaanse literatuur goed is, heeft
het een bijna amateuristisch en anarchistisch karakter. Wanneer het slecht is, en
dat is vaak het geval, probeert het zichzelf te polijsten tot iets quasi-Europeaans en
niet-Amerikaans, en tijdloosheid na te streven.’
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Hij schreeuwde
vertaling: Iris van Erve
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De zon schijnt, maar Craig zit binnen een stuk uit de krant te knippen. De politie is
weer op een paar naakte verminkte jongens gestuit. Vier dodenmaskers omlijsten
een kort artikel. Ze zijn het zevende, achtste, negende en tiende slachtoffer van een
buitengewoon wrede seriemoordenaar. Ze waren dertien, veertien, achttien en
tweeëntwintig. Hun totaal emotieloze gezichten verbazen Craig en bezorgen hem
rillingen die hij niet kan verklaren. Hij weet dat het stom is te zeggen dat zijn interesse
in hen puur esthetisch is, hoewel hij wel eens gezegd heeft dat zijn favoriete
kunstwerk bestaat uit ‘een lauw lijk na rigor mortis, voor de stank inzet die zo eigen
is aan dit romantische concept.’ Het kwam zomaar in hem op.
Hij rijdt naar Riverside en geeft de krantenknipsels af bij Photo Impact. Verderop
in de straat drinkt hij een kop koffie, daarna haalt hij de vergroting van 10×15 op.
Hij spijkert hem naast de andere aan zijn slaapkamermuur. Tien lijken kijken hem
korrelig aan, als in één van die hallucinaties waarin hij zich afvroeg of hij er nog ooit
uit zou komen. Niets nieuws. Al sinds zijn kindertijd vergroot hij foto's van mensen
om ze tot in detail te bestuderen, niet om de verdacht misvormde wonden te bekijken
zoals een smeris zou doen, maar meer op de manier zoals hij vroeger naar de rivier
bij het huis van zijn ouders tuurde, ervan overtuigd dat zich hier doorgangen naar
onherbergzamere plekken bevonden. Niet dat hij ooit iets gevonden heeft wat de
politie voor het onderzoek zou kunnen gebruiken. Niet dat hij sowieso veel gevonden
heeft, maar ze oefenen een aantrekkingskracht op hem uit.
Neem John Doe #4, gevonden met zijn gezicht naar beneden in een beekje, op
een rode halsdoek na compleet naakt. Op de oever leken zijn felblauwe tent en
netjes gerangschikt kookgerei rechtstreeks uit een advertentie te komen, en onder
een naburige boom vonden agenten een Styx T-shirt doordrenkt met bloed. Glurend
door het lange gras. John, een tiener, had lang blond haar, vaalblauwe ogen, was
een meter zevenenzeventig lang, woog 60 kilo. Hij was verkracht, geslagen, en in
de rug gestoken tot de dood erop volgde. Op de vergroting van Craig ziet hij eruit
als een jongen die, gestoord tijdens het masturberen door geklop op zijn deur, zijn
ogen dichtdoet, in de hoop er slapend uit te zien voor zijn naar binnen glurende
vader. Zijn gezicht ziet er echter te gespannen uit om te slapen, en elke vader zou
de waarheid raden en zachtjes wegsluipen. De gelaatstrekken van John laten niet
zoveel te raden over voor Craig. Vol eerbied denkt hij alleen maar aan hoe
onbeduidend en haarscherp de dood van John hem toeschijnt.
Hij herinnert zich een droom waarin de domme John Doe #6 hurkend op een
skateboard in een steile straat in zijn oude buurt naar beneden kletterde. Doe zou
het einde nooit bereiken. Iemand kwam naast hem rijden en bood de jongen een
lift aan waar hij op inging met zo'n verveeld stoïcisme dat hij op dat
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moment zo door had kunnen gaan voor een dwerg, op zijn schitterende lichaam en
zijn grimmige Mexicaanse gezicht zonder pijngroeven na dan. Craig zat in de zon
in zijn voortuin toen hij zag hoe Doe de heuvel weer opkwam, zijn skateboard onder
zijn arm. De jongen was niet bleker, ineengedokener, of terughoudender dan
voorheen, maar Craig wist gewoon dat hij verkracht en vermoord was door de
schimmige bestuurder.
Craig riep, ‘Hee, jij daar,’ en Doe zette koers richting hem. Ze kwamen elkaar
tegen bij de rivier. Craig moest ingewikkelde gebaren maken met zijn handen om
met de jongen te kunnen communiceren, en Doe knikte vaagjes van ja of schudde
nauwelijks zichtbaar zijn hoofd, zijn gele, gebiologeerde ogen niet van hem
afhoudend. Concluderend dat hij Doe volledig in zijn macht had, en wetend dat de
jongen toch al verkracht was, wilde Craig net een snel potje strippoker voorstellen
toen zijn metgezel een raar geluid maakte en achterover viel, echt dood. Craig was
Doe de rivier in aan het rollen en paniekerig over zijn schouder aan het kijken, ervan
overtuigd dat hij gearresteerd zou worden door de politie, toen hij rechtop in bed
zat.
Oorspronkelijke titel: ‘He cried’, afkomstig uit de verhalenbundel Wrong, uitg. Grove
Weidenfeld, 1992.
THE END
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GDMW03
Rotterdamse Schouwburg 25, 26, 27 september.
Voor de zevende keer alweer presenteert hét festival voor de nieuwe letteren, GDMW
- voorheen Geen Daden Maar Woorden - een afwisselend programma met dichters
waarvan je nog nooit hebt gehoord; bands die al een paar maanden op je verlanglijst
staan; cabaretiers die overal hoge ogen gooien; verrassende toneelbewerkingen
van proza; en onthullende filmportretten van schrijvers.
Vergeet dat suffe poëziefestival en die zogenaamde literaire crossover-avond. Weg
met die bleke, mompelende schrijvers voor een lege zaal. Niet voor elke grote naam
dik een uur in de rij. GDMW is het antwoord op al je festivalproblemen.
Na een avond je buik vol van al die dichters, poetryperformers, slammers en emcees?
Dichters dansen niet beweerde Serge van Duijnhoven ooit al. Als de laatste dichter
in de grote zaal het licht uit doet, kan je dus veilig nog een paar uur terecht in de
kleine zaal om je benen los te gooien: Geen Woorden Maar.... Dansen!
Daarnaast:
GDMW producties
Gedichten van Tjitske Jansen die gedanst worden door Conny Janssen Danst;
een toneelmonoloog door Abke Haring; animatie van Sander Alt naar poëzie van
Menno Wigman en een filmportret van Hans Verhagen.
MC Battle
Inmiddels een vast onderdeel van GDMW. In de Nederlandse taal gaan zestien
emcees elkaar te lijf met vette rhymes, lyrics en freestyles. Alleen originaliteit en
lenigheid van het taalgebruik tellen.
Write Now!
De leukste schrijfwedstrijd voor jongeren bracht al een paar veelbelovende talenten
op. Dit jaar wordt uit de winnaars van Write Now! Utrecht, Rotterdam, Eindhoven,
Den Haag en Amsterdam de onbetwiste winnaar op GDMW voor de leeuwen
gegooid.
Nadere informatie:
(t) 010 276 26 26
(e) info@gdmw.nl
(w) www.gdmw.nl
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Rotterdamse Schouwburg: do. 25, vr. 26 en za. 27 september; aanvang 20.30 uur
Entree: per dag €15,-/€10, - reductie (CJP, Rotterdam Pas, OV studentenkaart);
twee dagen €25,-/€17,50 reductie; passe partout (drie dagen); €30,-/ 25,- reductie
Reserveringen: Rotterdamse Schouwburg (t) 010 411 811 0
Wim de Bie
Herman Brusselmans
Maarten van Roozendaal
At the close of every day
Kamagurka & Herr Seele
Christophe Vekeman
Bart Vantieghem
Mark Ritsema
MC Battle (host: Klaas)
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Christiaan Weijts
Witte woorden

WITTE WOORDEN
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Sinds de komst van de e-mail is het tijdperk waarin je nog spannende post kreeg
of schreef voorgoed afgesloten, dacht ik altijd. Niets is dodelijker voor de romantiek
dan de standaard broodletter. De Times New Roman heeft de deur dichtgesmeten
achter het verloren paradijs van mooie ronde meisjeshandschriften.
Verdwenen zijn de vulpengolven in zachtgroen, lila of een van die andere kleuren
die een wereld van knuffelbeesten, zondagse zeiltochtjes, en lindebloesemthee met
een paar druppels honing deden vermoeden.
Verdwenen zijn de uren dat je je voorstelde hoe Zij op haar studenten-kamertje
boven ditzelfde vel papier had zitten zwoegen op zoek naar le mot just. Verdwenen
zijn ook de doorhalingen waaronder vaak de spontane ingevingen nog
doorschemerden, waarbij het nog meer pleitte voor de briefschrijfster als ze die
doorhalingen met opzet had gemaakt. De doorhaling was een doorschijnend truitje
dat ze over haar mooiste woorden had gelegd, die ze niet zomaar bij eerste lezing
prijs wilde geven, en die je als het ware letter voor letter moest zien bloot te leggen.
Verdwenen is ook de illusie dat de woorden alleen aan joú gericht zijn en die van
jou alleen aan háár, want er wordt promiscue rond gekoppiepeest dat het een lieve
lust heeft. De taal heeft zich al lang losgezongen van haar auteur, en is op een
zelfstandige ontdekkingstocht door de wereld aan het trekken.
Verdwenen ook de nachten dat je die brieven mee naar bed nam, alsof de woorden
de schrijfster vooruit waren gereisd en de eigenaresse van het handschrift op den
duur wel in levende lijve zou volgen.
Nee, voortaan belanden de brieven vanaf de meest ludieke hotmailadressen
tussen de alledaagse post. In mijn geval bestaat die uit persberichten (ik werk voor
een krant), vrienden met drankplannen (ik woon in een levendige studentenstad),
geaccordeerde interviews, kantoorhumorcollega's en ook veel ongevraagde
uitnodigingen om eens binnen te wandelen bij websites met verfrissende thema's
als tienertrio's, bestialiteit, en gangbangs. (‘Toon mij uw inbox en ik zal u zeggen
wie u bent.’ Als dat motto op zou gaan zouden mensen ongetwijfeld denken dat ik
pedobestianecrofiel ben.)
Uiteraard ben ik op zoek gegaan naar oplossingen voor dit probleem. Aparte
mapjes voor aparte afzenders, spontane kleurverandering van de afzender-regel
bij binnenkomst (mails van A. werden tot voor kort lila, die van B. oranje), maar het
blijft toch allemaal behelpen.
En toch maakt juist die beperking mensen weer heel innovatief, ontdekte ik op
een van de eerste lentedagen van dit jaar. Ik had een mooie jonge vrouw
geïnterviewd over iets wat hier niet ter zake doet, en kreeg mijn stuk met wat
aanvullingen retour, geëscorteerd door een kort zakelijk briefje dat ze afsloot met
een ijzig: ‘Rest mij niets anders dan je hartelijk te groeten, C.’
Teleurgesteld (want er was sprake geweest van spanning tijdens het interview),
wilde ik een even hartelijke reply voor haar gaan bereiden, en daarvoor moest ik
haar tekst even koppiepeesten naar de lege mail.
Op dat moment gebeurt er een wonder.
Met mijn muis schep ik haar woorden op en laat ik ze wit-zwart diapositief worden.
Als ik helemaal onderaan kom, en nog ietsjes verder uitschiet onder haar hartelijke
groet, zie ik daar ineens woorden verschijnen in mijn zwarte markeringsbalk. Eén
voor één lichten de letters er wit in op: ‘P.S. Zullen we nog eens samen iets gaan
drinken?’
Ik was verbijsterd. Waar kwamen deze verborgen woorden vandaan? Welke
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demon was mij aan het uitdagen, welk noodlot werd hier aan het rollen gebracht?
Met de naïviteit van de geboren alfa zocht ik het eerst in de meest afgelegen
uithoeken van de programmatuur, zodat het haast een vol dagdeel duurde voordat
de ontluisterend simpele waarheid boven water kwam: C. had met wit geschreven.
Op dat moment begreep ik dat er niets zo verleidelijk is als de verhulling. Als ze
het gewoon in zichtbaar zwart had geschreven, was de impact bij lange na niet zo
groot geweest. Juist de verhulling prikkelde: wilde ze dat ik het juist niet zag, maar
wilde ze het wel voorgesteld hebben? Durfde ze eigenlijk niet? Of - en dat zou het
allermooiste zijn - was het allemaal onderdeel van een hele bewuste strategie,
waarvan ik de reikwijdte nog niet kon vermoeden?
Ik vervaardigde mijn hartelijke en zakelijke repliek, die ik na wat eindredactie de
deur uitdeed, maar niet zonder er in witte letters onder te hebben geschreven: ‘Laten
we het inderdaad een vervolg geven...’
Net als in goede literatuur gaat het bij goede flirtmails om dat wat er níet staat,
terwijl het er toch staat. Lees maar, er staat iets wat er niet staat. (Ongeveer zoals
ik als kind wel eens briefjes aan leden van onze Geheime Club schreef met
citroensap in een kroontjespen: als je het papier boven een kaars hield, kwamen
de woorden bruin tevoorschijn.)
Er volgde een mailcorrespondentie waarbij steeds in zwart wat zakelijke dingen
besproken werden, en het witte post scriptum, dat je woord voor woord met je muis
moest uitkleden, het speeltuintje was van de flirt. Het witte speeltuintje won al gauw
terrein op het erboven gelegen zwarte zakencomplex, en ik geloof dat ik in die dagen
gelukkig was.
Natuurlijk heb ik opnieuw met haar afgesproken, natuurlijk hebben we
garnalencocktails gegeten, en natuurlijk is het niks geworden.
Maar toch heeft C. mij twee dingen gegeven: het geloof dat er ook in het
e-mailtijdperk nog ruimte voor romantiek is, en het besef dat schrijven verleiden is
en dat de letterkleur hierbij een effectieve stijlfiguur kan zijn. Lees maar, er staat wit
op wit wat er niet staat.

Passionate. Jaargang 10

25

Johan Hendrikx
Bottende lente
Je bent iets te warm gekleed
voor zo'n zoele lenteavond
een lichte regenjas te midden van
de naveltruitjes, blote bloesjes
benen die de dans weldra beginnen
staan op springen van plezier
en als er een zachte zeebries
door lange bruine haren breekt
denk je dan aan een meisje
dat je niet zoenen zult
zelf steek je in je beste kleren
je wilde zelfs je nieuwe jasje dat werd te krap, vandaar de regenjas
mijn god, er zijn zo veel jongelui
dat het een eeuwigheid duurt
voordat alles in de disco is
en als er een stel meidenborsten
losbarst uit een diep decolleté
denk je dan aan het meisje
dat je nooit zoenen zult
de andere jongens zijn net als jij
ook iets te veel aftershave gebruikt
naast je een jongedame die in het vuur
van haar verhaal je licht aanstoot - ‘Pardon’
traag verdwijnt je hand in de regenjas
aarzel je, denk je nog even na, nee.
(disco Dolfi, Tel Aviv, 1 juni 2001)
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‘Ik hou van poëzie die erom lijkt te vragen uitgesproken te worden.’
Tjitske Jansen legt een loper uit naar de lezer

tijdens GDMW 2001 foto: Fred Ernst/SiR 2001
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In september verschijnt de debuutbundel van Tjitske Jansen, Het moest maar eens
gaan sneeuwen bij Podium. Ze treedt nu al zo'n twee jaar frequent op met haar
poëzie, onder meer op de verschillende Poetry Slams. In deze § een voorpublicatie
en, ter introductie, een kort vraaggesprek.
Je gedichten zijn helder en romantisch en ze zijn vaak geschreven vanuit het
perspectief van een kind. Dat vertedert. Soms zijn ze lyrisch, maar meestal zijn ze
geschreven in eenvoudige spreektaal, de toon (van een verteller die zich verwondert)
is consequent. Heb je er lang over gedaan om je eigen stijl te vinden? Het schrijven
van een gedicht begint voor mij bij het verlangen iets te zeggen in mijn eigen
woorden. Ik zie dat als een manier écht iets te kunnen delen met een ander. Ik weet
niet wanneer dat verlangen is begonnen.
Dat je de gedichten die ik vanuit het perspectief van een kind heb geschreven,
vertederend vindt, vind ik jammer. Ik associeer vertedering met een sausje dat over
dingen heen komt. Dat je niet meer goed naar iets kijkt, omdat je er vertedering
tussen plaatst. Zoals volwassenen vaak bezig zijn een kind tot kind te reduceren.
‘Ach kijk nou wat schattig,’ in plaats van te luisteren naar wat dat kind zegt, zo wordt
een gedicht dat vanuit een kinderlijk perspectief is geschreven, al gauw te
oppervlakkig opgevat. Het is in ieder geval niet mijn bedoeling om lezers te
vertederen.
Doordat je je van spreektaal bedient, met alle bij spreektaal horende laagwaardige
tussenwoordjes, lijk je minder interesse te tonen voor woordklank en ritme. De
beelden en de profilering van de verteller staan voorop. Klopt dat?
Van mijn ervaringen met theater heb ik veel geleerd. Ik schrijf hardop. Ik hou van
poëzie die erom lijkt te vragen uitgesproken te worden. Ik denk nooit alleen vanuit
dé boodschap, en ik denk nooit alleen vanuit dé taal. Mijn gedichten zijn nooit alleen
filosofisch en poëtisch. Er is altijd in wat ik schrijf een loper naar de lezer uitgelegd.
Waar bestaat die theaterervaring eigenlijk uit? Die bestaat uit vijf jaar scholing en
uit het werken, als schrijfster en als actrice, met verschillende theatermakers. Voor
mij is theater een uniek punt in de tijd waarop een aantal mensen in een bepaalde
ruimte bij elkaar komt met het verlangen om ter plekke iets te laten gebeuren. Het
voordragen van poëzie zie ik als theater. Ik heb geen vaste manier waarop ik mijn
teksten voordraag. Ik concentreer me en ik open me zo goed ik kan voor de woorden,
voor mijzelf, voor wie er zijn. Ik word de laatste tijd regelmatig gevraagd workshops
te komen geven in voordracht. Dan werk ik vooral daaraan. De ingebakken neiging
van mensen om dingen vast te willen leggen, ervaar ik als een dodelijke neiging,
een kracht die tegen het leven ingaat. Om je eigen kunst levend te houden, moet
je datgene wat je vastgelegd hebt weer los kunnen laten.
Dichtbundels bereiken zelden een tweede druk. Veel, vooral oudere dichters doen
daar laconiek over. Ze schrijven en het interesseert ze (schijnbaar) niet of iemand
het ook wil lezen. Jongere dichters zijn tegenwoordig meer met hun marketing bezig.
Wat ga jij eraan doen om je bundel aan de man te brengen? Het belangrijkste is:
goed werk maken. En daarna ervoor zorgen dat mensen weten dat het er is. Hoe
ik dat ga doen, en of ik dat zelf ga doen, weet ik nog niet. Het is het fijnste als
anderen het doen. Ik zou het me zeker aantrekken als niemand mijn boek zou willen
lezen. Toch begrijp ik dichters die laconiek doen over lezersaantallen wel. Het aantal
drukken dat een boek bereikt is nogal relatief. Een keer met je hoofd op televisie
en je bereikt een tweede druk en met mijn hoofd ook nog wel een derde denk ik.
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Oké, een gratis reclameblokje in § voor jou: Waar komt jouw bundel het beste tot
zijn recht?
Ik zou mijn bundel graag zien op plekken waar dichtbundels eigenlijk niet
thuishoren. Bij mijn favoriete haringkar bijvoorbeeld, in plastic tussen de gerookte
paling en makreel. Of tussen de gestencilde gebeden in het voorportaal van een
kerk, tussen de fiets- en wandelroutes bij de VVV: HET MOEST MAAR EENS GAAN
SNEEUWEN. Een verdwaald bundeltje. Dat je er onverwacht tegenaan kunt lopen.
Zoals ik zelf onverwacht tegen de beelden en zinnen oploop, die ervoor zorgen dat
ik een gedicht ga schrijven.
(RD)
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Het moest maar eens gaan sneeuwen
(voorpublicatie)
Tjitske Jansen
Mevrouw Julia doet de ramen open
en ze weet geen woord voor de lucht die haar wangen aanraakt
en de zon heeft de kleur van honing
en ze weet
vandaag gaat het gebeuren
en ze denkt
maar eerst blijf ik nog even staan.

Een draak verslaan.
Met de vriend
die me nooit zal verraden.
Op paarden gaan we.
Of zonder paarden, dat mag ook.
In dit land van vriendschap
hebben we geen paarden nodig.
Langs rivieren gaan we,
door een landschap
dat ons uitnodigt te wijzen:
kijk, daar liepen we net,
kijk, daar gaan we naar toe.
Door de stad desnoods.
In dit land is ieder landschap goed.
Een draak verslaan.
Alleen de poging al.
En wij houden van elkaar
zoveel, dat het niet erg is
als we het niet winnen.
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Ik zei dat ik het woord galjoen zo mooi vond.
Het zat meteen de dag daarop in een gedicht van hem.
Hij had schip gezocht in het synoniemenwoordenboek,
was op galjoen gestrand. Het was dus louter toeval.
Hij was vergeten dat ik... Had ik dat gezegd?
en bovendien: galjoen is maar een woord.
Ik vertelde hem dat Socrates, wanneer hem een probleem inviel
soms uren stil bleef staan op straat. Pas als hij genoeg had nagedacht
liep hij verder, of (afhankelijk van de voorlopige conclusies)
terug. Die zelfde avond nog schreef hij een strofe over Socrates,
hoe die, wanneer hem een probleem inviel,
Had hij op internet gevonden. En bovendien:
Socrates is toch van iedereen?
Ik vertelde hoe mijn broertje in de tent bleef zitten
toen hij voor het eerst met ons kamperen ging.
‘Wat doe je toch, waar blijf je’, vroegen wij.
‘Ik kampeer,’ antwoordde hij. En dat ik dat
een mooie invulling van het woord kamperen vond,
dat net als wonen eigenlijk geen werkwoord is.
Mijn broertje is van mij.

Sommige mensen
worden nog een keer geboren.
Joseph Beuys bijvoorbeeld.
Tijdens een sneeuwstorm.
Neergestort. Halfbevroren
en bewusteloos gevonden
door een halfwild volk
dat hem insmeerde met dierlijk vet,
hem wikkelde in een vilten doek.
Dierlijk vet, een vilten doek
en iemand die het zag
en het belangrijk genoeg vond.
Nog een keer geboren worden
omdat één keer niet genoeg is
om te weten dat iemand je wilde,
wilde dat jij er was.
Iemand anders dan je moeder,
want je moeder gaf je leven,
maar het nog eens aan je geven,
dat kunnen de meeste moeders niet.
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Engelbert van Utrecht
Perseïde

PERSEÏDE
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Het is een van de laatste avonden gebeurd. Een zomer lang hebben we gestudeerd
aan de Universiteit Vrij van Nut, die dit jaar voor het eerst in Frankrijk is gehouden.
Ik heb me ingeschreven omdat ik niets beters te doen had.
‘Laten we onder de sterren eten,’ zei een jongen met gemillimeterd haar en een
zware bril met vensterglas. Al dagen liep hij te zeiken over zijn dichtbundel. We
sjouwden de tafels een eind het veld in. In de dagelijkse stoelendans was ik dit keer
aan het hoofd terechtgekomen, zodat ik met mijn rug naar het gebouw zat. De
natuurstenen muren wierpen rustig hun laatste restje warmte af en ik keek naar het
andere eind van de tafel. Naar Laetitia, het mooie, donkere meisje dat in de kamer
naast die van mij sliep. Ze droeg een vuurrood overhemd.
We meden elkaar. Als we 's morgens tegelijk onze kamers verlieten, zeiden we
niets. We konden niet anders; ik had altijd gezwegen en haar dit zwijgen opgelegd.
Maar iedere dag nog, in stilte, vertelde ik haar alles.
Tevergeefs, natuurlijk.
Twee jongens zaten naar haar toegedraaid en vochten om haar gunst. Al hun
geestigheden gleden hopeloos af langs haar pre-Columbiaanse glimlach, die
goedbedoeld was, maar de desinteresse niet kon verbloemen.
De wijn aan mijn kant van de tafel was zo goed als op en ik wilde net iets
ondernemen toen een perseïde met fonkelende staart over ons heen scheerde en
achter de bomen verdween. Half staand, half zittend wachtte ik op de klap, maar
die bleef uit.
‘Wens doen! Wens doen!’ begon iedereen op harde fluistertoon te roepen.
‘Oké, allemaal na elkaar!’ zei mijn buurman, de gemillimeterde dichter. Hij rechtte
zijn rug, legde zijn polsen op tafel en kneep zijn ogen en handen eventjes stijf dicht.
Daarna keek hij gelukzalig naar zijn buurvrouw, die dezelfde handelingen verrichtte
en vervolgens haar buurvrouw aankeek. Met kinderlijke ernst volgden mijn
tafelgenoten het ritueel. Zeven mensen waren geweest. Laetitia staarde naar iets
op tafel, haar grote ogen gingen rustig dicht toen zij aan de beurt was. Haar oogleden
glansden. Wat was ze mooi, zo ontzettend pijnlijk en bedroevend mooi! Ze sloeg
haar ogen weer op en afwezig keek ze naar de jongen aan haar rechterhand.
Nu kwam de slinger op mij af. Spanning bouwde zich op. Ik zou hem sluiten, de
cirkel die hier getrokken werd en waarbinnen wensen, kwetsbaar en kostbaar als
kristal, wachtten op verzegeling.
Het was zover. Iedereen aan tafel werd doodstil. Ik keek een tijd naar wat botjes,
kraakbeen en pezen op mijn bord, voordat ik mijn hoofd oprichtte en zei: ‘Het spijt
me. Maar het is niets dan bijgeloof. Achterlijk bijgeloof.’
De teleurstelling maakte de stilte plotsklaps pijnlijk. Gezichten aan tafel betrokken,
sommigen hielden in onbegrip net iets te lang hun glimlach aan.
‘Eikel,’ zei een van de jongens naast Laetitia nauwelijks hoorbaar.
Over zes meter lekkende waxinelichtjes en wijnvlekken, tussen twee rijen
zwijgende hoofden door, wierp Laetitia me een gloeiende blik toe. Toen draaide ze
abrupt haar hoofd opzij en keek het duister in. Aan haar hals en wang zag ik dat ze
iets wegslikte.
Hier en daar werd luchtig een gesprek hervat.
‘Maar alles wat ik schrijf, wordt een gedicht,’ zei mijn buurman voor de zoveelste
keer.
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Ik besloot naar bed te gaan en stond op. Ik groette niemand en niemand zei
welterusten. Algemene opluchting toen ik ging. Laetitia had nog steeds haar hoofd
afgewend.
In mijn kamer onder het dak was het ongenadig heet. Ik kleedde me uit, liet het
water net zo lang stromen tot het niet meer koeler werd en drenkte mijn laken in de
wasbak. Uitgewrongen legde ik het terug en ging naakt op bed liggen. Langzaam
daalde de temperatuur.
Als kind zag ik drie, vier, hooguit vijf vallende sterren per zomer. Ik had een
wensenlijstje bijgehouden en was altijd sterren tekort gekomen. Later, toen de
nachten langer werden, was het eerder andersom. Na de dertigste hield ik op met
tellen. Het lijstje bestond nog wel, maar geen enkele wens was uitgekomen. Steeds
meer wensgedachtes werden illusies, achterhaald en belachelijk gemaakt door tijd,
door handeling. Eerder uit gewoonte dan uit blind vertrouwen, verdeelde ik de
overvloed aan sterren over een steeds afnemend aantal wensen.
Op een nacht was het allemaal afgelopen. Ik lag ergens in een vergeten stadspark,
nietig en blootgesteld aan het gigantische, bleke schijnsel boven mij. Af en toe
verschoot een sterretje. De aarde kromde zich in de holte van mijn rug, draaide en
werd met een rotvaart door het heelal geslingerd. Ik sluimerde in. Ineens voelde ik
een trilling, een schok - was het een knik in de tijd? Stond iemand naast me op? Ik
deed mijn ogen open. Ik was alleen en keek de sterren aan. Maar voor het laatst,
want plotseling zakten ze, als kermisprijzen, aan lange witte tranen allemaal in één
klap naar beneden.
Nu mijn slotwens, dacht ik. In godsnaam dan: al die sterren voor één en hetzelfde
verlangen. Maar een of ontelbaar veel; het maakte geen verschil. Ik was, ik bleef,
zoals ik was.
En nu, een zomer later lig ik op deze zolderkamer in Frankrijk. In het donker, in
dit koel en vochtig bed. Buiten moet het sterren regenen; de hele nacht al hoor ik
opgewekte stemmen. En telkens als de oh's en ah's verstommen, tsjirpen de krekels
schriller in de stilte. Oorverdovend en ondraaglijk: morgen weer een dag.
Dichterbij is nog een ander geluid. Verbazingwekkend zacht, maar hard genoeg
om sterren en krekels te overstemmen. Ik heb het vaker gehoord, maar kon er nooit
iets goeds aan doen. Nu komt het uit de kamer naast me. Laetitia ligt te huilen,
tevergeefs probeert ze haar snikken te onderdrukken in haar kussen.
Ze was bij me in dat park. Ja, ze lag naast me in het gras onder dat schaduwloze
licht. En ik zweeg over mij en over haar. Over alles. Uiteindelijk heeft ze me maar
laten liggen.
Het is begrijpelijk.
Het is 10 augustus 2002. Ik ben versteend.
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drie gedichten
Jacoline de Heer
Grote vakantie
Het was zomers schuld
dat verstoppertje spelen
en hutten maken mij verveelde,
het huisje in het bos mij haatte,
en ik meer meisje was dan maatje.
Misschien had het te maken met het badpak,
rood met witte strepen, rode knoopjes,
dat mijn moeder samen met mij had gekocht.
Jij had het blijkbaar ook gezien,
want toen ik op de rand zat van het zwembad,
mijn dunne benen in het water, zag ik
de mooiste salto die er ooit gemaakt was.
En tot mijn verbazing
kwam je ter hoogte van mijn tenen
boven water.

Wanneer ik ziek was
en naar buiten staarde
stonden de wolken stil
werd het huis een boot
en de buikpijn
van de kapitein
vergeten.
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Metaalmoeheid
rookpluimen voor de zon geven
het idee van het een geplakt op het ander
even verderop wordt de zon
in vakjes geknipt door een hek
je moet er niet te lang in kijken
nu staat ze laag
een grote gouden bal
boven het stads metaal
dat lang had uitgeslapen
onder een aardlaag
maar werd gevonden
hij was al bang dat ze er dit van zouden maken
maar nu met die zon erboven
valt het mee
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Abdelkader, Katja, Oscar en het grote geld
Christina Vreeswijk
Eigenlijk was ik van plan hier mijn gal te spuwen over de vadsige elite van literair
Nederland, maar ja, met Abdelkader Benali die de Libris Literatuur Prijs wint, wordt
dat natuurlijk een beetje lastig. Voor je het weet denkt de grote charmeur dat je ook
hem welbewust door het slijk haalt en dat risico wil je als literatuur-minnend meisje
uiteraard niet lopen.
Doe het niet, Abdelkader, schreeuwde ik nog naar het beeldscherm, doe het niet,
laat je niet inpakken. Maar hij weigerde het te horen, liep gewoon naar voren en
sprak een dankwoord, ja echt waar, geen tirade over wat een suffe bedoening hij
het vond, maar een dankwoord. Het had er zelfs alle schijn van dat hij echt blij was.
Wat wil je, mokte ik op mijn sofa, hij heeft het geld natuurlijk hard nodig, met zo'n
dure Italiaanse vriendin.
Het is allemaal de schuld van Oscar, besloot ik, terwijl ik wat jus in mijn wodka
schonk. Oscar is de uitgever van Abdelkader bij Vassallucci. Oscar had de geldwolf
in Abdelkader gewekt, zodat die zijn jonge-schrijverschap verloochende en toetrad
tot de vermolmde rijen der coryfeeën. Het was gedaan met hem. De roep van het
grote geld, daar kan geen Marokkaan weerstand tegen bieden, dat had Oscar ragfijn
aangevoeld. Wat een lage streek. Oscar had natuurlijk ook die Claudia di Palermo
op Abdelkader afgestuurd. Italiaanse vertaalster, maak dat de kat wijs. Abdelkader
was verloren, de laaglandse letterenmatrix had hem te pakken.
Daar ging mijn stiekeme hoop op een rebelse daad van onze jonge held.
Abdelkader zou bij het winnen van de prijs (vanzelfsprekend terecht, daar niet van)
in woede uitbarsten. ‘Denk maar niet dat ik me laat paaien met zo'n zoethoudertje,’
zou hij uitroepen in een enkele volzin van drie minuten, want dat kan hij goed, hele
lange zinnen maken. ‘Want ik weet best wat jullie denken, jullie denken dat je de
hele jonge garde kunt uitschakelen door mij deze prijs te geven, dat je ons kunt
inpalmen, dat we ophouden met zeuren over jullie laffe huisvrouwenromannetjes,
ja je hoort het goed, romannetjes, met zo'n hoofdpersoon die ergens naartoe
teruggaat en geplaagd wordt door een taboe uit het verleden en dan een catharsis
doormaakt of zo, dat werk, want wij, wij zitten vol verhalen, over het rauwe leven,
vol grappen ook - dat taboe dat op al jullie schrijfsels rust - en wij hebben fantasie,
ja dat hebben we ook, wij verzinnen ongeboren vertellers, mullahs met drie baarden,
filosofische winkelwagentjes en wat je maar wil, wij schrijven sambalproza, terwijl
jullie niet verder komen dan slappe aftreksels van je eigen ego dat zich na veertig
of vijftig jaar leven afvraagt waar het allemaal goed voor was, maar mij krijgen jullie
niet, ik pak het geld, natuurlijk pak ik het geld, maar daarna zien jullie me niet meer,
mijn naam is geen Abdelkader Benalibi, bekijk het maar, ik zwicht niet voor het
babbelcircus waar jullie me in proberen te lokken, ik blijf gewoon brutale romans
schrijven die jullie allemaal te kijk zetten, of nee, ik ga eerst iets onvoorstelbaars
doen, de Mount Everest beklimmen,
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of nogmaals nee, ik weet iets beters, ik ga in een musical van Joop van den Ende
spelen, ik meld me aan voor de jury van Idols, ik ga een raphit scoren, alles als jullie
me voortaan maar mijden.’
Ik zette mijn glas neer en troostte mezelf met de gedachte dat Abdelkader deze
tirade wel degelijk voorbereid had, maar dat Oscar hem had verscheurd om wille
van de centen. Daarom was Abdelkader sprakeloos, alleen daarom. Hij moest van
Agent Oscar Smith verlost worden. Vastberaden begon ik aan een kogelbrief, maar
halverwege kreeg ik een beter idee, een rode pil, als het ware. Wanneer Vassallucci
nou een auteur had die nog beter verkocht dan Abdelkader, dan zou Oscar hem
voortaan wel met rust laten. Dan kon Abdelkader in alle rust aan zijn boeken werken
zonder dat de kopij uit zijn handen gerukt werd en slecht geredigeerd naar de drukker
gestuurd.
En toen moest ik dus aan Katja Schuurman denken.
Het zal niemand ontgaan zijn dat Katja onlangs acteerde in een heus toneelstuk.
De theaterzalen zaten ineens weer bomvol en van mensen die het weten kunnen
begreep ik dat ze het nog behoorlijk goed deed ook. En verder zit ze in de nieuwste
film van Theo van Gogh, met Pierre Bokma. Dat kan volgens mij maar één ding
betekenen: Katja wil serieus genomen worden in culturele kringen. En die
onderneming op haar beurt kan maar één eindstation hebben: een roman. Katja als
auteur! De grootste sensatie van schrijvend Nederland sinds Daphne Deckers. Ik
bedoel, als je met een rolletje in een James Bond film al kunt schrijven, dan moet
al die Goede Tijden, Slechte Tijden ervaring toch goed zijn voor een vuistdikke
roman.
De plot mag geen probleem zijn. Een succesvolle jonge vrouw keert terug naar
haar geboortedorp onder de rook van Utrecht, vol herinneringen aan haar streng
katholieke moeder en het speelkwartier op het schoolplein tegenover het
winkelcentrum. Langzaam komt de lezer erachter dat de jonge vrouw nog altijd
jaloezie voelt jegens haar jongere zuster, omdat vroeger de aandacht altijd naar
haar uitging. Volgt allerlei koude-grondpsychologie dat ze daaraan de drang om
beroemd te worden ontleende, schuldgevoelens smoorde in wodka, etcetera. Als
Oscar het een beetje handig speelt, moet daar toch ook een Ako of Librisje inzitten.
Ik weet zeker dat Katja een gloedvol bedankje kan uitspreken en dat ik dan niet
naar de fles hoef te grijpen.
Abdelkader, als je dit leest, geloof me, het is het beste zo. Katja wordt jouw
verlosser. Pap met haar aan, loods haar binnen bij Vassallucci, schrijf haar verhaaltje
zonodig zelf. Zeg tegen Oscar dat je het allemaal voor hem doet. En dan, als Katja
Oscar diep in de ogen kijkt, dan knijp je ertussenuit, als het niet anders kan samen
met Claudia, en dan ga je ondanks alle verlokkingen van geld en gemakzucht toch
die roman schrijven die alle voorgaande doet verbleken.
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Jan van der Haar
De grillen van Eros

DE GRILLEN VAN EROS
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Ik ben degene die het zich herinnert
maar niet degene die het overkwam.
Judith Herzberg
Met de zon op mijn rug in het kantoor van houthandel HUBO vernam ik per telefoon
van de conrector dat ik was geslaagd voor mijn eindexamen. Yeah! Hij las mijn
cijferlijst voor. Ik bleek één onvoldoende te hebben, voor geschiedenis. Ik keek er
niet van op. Het mondeling had ik volledig verprutst door toedoen van de
co-examinator. Diens extragalactische schoonheid met een hoogtezon-kleurtje had
me verlamd en mijn kennis zo beneveld dat ik geen antwoord meer wist te
formuleren. Mijn leraar, door pigmentgebrek het evenbeeld van een aangeklede
big, had het verbaasd aangezien, zo kende hij me niet, maar hij kon het evenwicht
niet herstellen. Mijn hersens leken verschrompeld tot een klont lammetjespap. Ik
kon alleen maar blaten. En de leraar knorren. Het was hopeloos. Na afloop van dat
onderhoud bedacht ik, weer op aarde teruggekeerd en op verhaal, dat die bijzitter
sterke gelijkenis had vertoond met een pop uit de Thunderbirds: moest ik daar zo
van in de war raken? Maar wat wist zo'n conrector daarvan? Niets. En dat was maar
goed ook. Ik bedankte hem en hing op.
Nu ik was geslaagd, zou de vakantie naar Griekenland meer dan verdiend zijn. Het
geld ervoor kwam deels van de HUBO, deels van het bedrag dat mijn vader in het
vooruitzicht had gesteld als ik tot mijn achttiende niet zou roken. Tevreden morrend
had hij de duizend gulden uitgekeerd. Het ware morren kwam toen ik te kennen gaf
dat ik met een schoolvriendin op reis wilde gaan. Naar Griekenland om die oude
beschaving aan den lijve mee te maken, goed; interrailen, best; maar met een meisje
vakantie vieren was ongepast. Het onuitgesproken woord daarbij dat even pijnlijk
in de mond lag als een gloeiende aardappel, luidde SEKS. Misschien had ik Alice
aan mijn ouders moeten voorstellen om dat bintje af te laten koelen, maar daarvan
was geen sprake. Te meer omdat ik geen serieuze bedoelingen had met Alice,
bovendien was zij niet ‘van de kerk’. Mijn ouders belden de ouders van Alice hun
veto door, waarna die onmiddellijk hun zegen introkken. Alice zou nu met een
vriendin gaan en bij gebrek aan een andere vakantiepartner besloot ik, niet al te
rouwig, alleen de trein te nemen. Ik kocht een interrail-kaart en stapte op een
druilerige juliwoensdagochtend in Utrecht om 9.52 uur, voorzien van rugzak en de
nodige leeftocht, op de Hellas-Express.
In Keulen werd ik, terwijl ik in het gangpad uit het raam hing, door een stem naast
me gewezen op de dom. Ik keek opzij en zag een knap, mollig meisje met halflang
hennahaar naar me glimlachen. Niet veel later wist ik dat ze Tanya heette, zestien
jaar oud was en net als ik alleen reisde, met Athene als reisdoel. Ze kwam gezellig
naast me in de coupé zitten. Haar vader was Griek, haar moeder was Duitse en ze
ging - ‘why do you go to Greece?’ - in Athene een week bij haar oma logeren.
De twee dertigers die bij het raam zaten en volgens mij hun wittebroodsweken al
jaren achter zich hadden liggen, keken nu en dan geamuseerd op van hun boek
om te zien hoe ver we met onze hofmakerij waren gevorderd. We hadden niet veel
kilometers nodig. Bonn werd gedenkwaardig door de eerste
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zoen. De rest van Duitsland door de zoenen die volgden. We keken nauwelijks nog
uit het raam, maar vrijwel uitsluitend naar elkaar. Ons middelbare-school-Engels
sprankelde. Onze tongen gloeiden.
Toen we het station van Belgrado gepasseerd waren, had Tanya me een zilveren
ring en een van haar rinkelende armbanden ten geschenke gedaan als onderpand
van onze verliefdheid. Inmiddels had ik ook met haar plan ingestemd om haar te
vergezellen naar haar oma en daar te logeren. Tanya bezwoer me dat haar oma
dat goed zou vinden. Ze was dan wel oud, maar niet ouderwets.
Op de derde dag reden we na een overstap in Thessaloniki Athene binnen. Vervuild,
vermoeid en doorgezeten namen we een taxi naar Nea Smiri, het voorstadje waar
Tanya's oma verblijf hield. En inderdaad, zij ontving mij even hartelijk en gastvrij als
haar kleindochter.
Ze was een omaatje zoals er miljoenen ter wereld zijn, door de tijd geüniformeerd:
gebogen, gerimpeld, in het zwart gekleed en met het haar strak naar achteren in
een knoetje. Nadat ze haar kleindochter tegen zich aan had gedrukt, Griekse
woordjes prevelend die ik niet verstond, gaf ze mij een hand waarbij ze erg moest
opkijken. Ze monkelde iets tegen Tanya, die haar vraag vertaalde hoe lang ik was.
Intussen testte ik met mijn blik de scherpte van haar nagels - het enige protest tegen
haar ouderdom. Ze waren, in tegenstelling tot de Gereformeerde-Bondsnagels van
mijn oma, lang en vlammend rood gelakt. Zo hield ze de herinnering levend aan
haar tijd als fotomodel, waarvan ze al gauw de bewijzen liet zien. Ik bladerde door
vergeelde tijdschriften met Tanya naast me, die de foto's aanwees. Dus die delicate
schoonheid was dezelfde als het vrouwtje met haar goudreinettengezichtje tegenover
mij! Ik lachte haar bewonderend toe.
Na de koffie rees een praktische vraag: waar moest ik slapen? Er was immers
niet op mij gerekend en de flat was maar klein. Hij bestond uit een keuken, badkamer,
zitkamer, de slaapkamer van oma, waar Tanya een bed had, en de slaapkamer van
oom Jannis. Oma besloot dat ik bij de laatste op de kamer moest, in mijn slaapzak
op de vloer, dat kon best. Argeloos stemde ik daarmee in, verbaasd dat Tanya me
niet over die oom had ingelicht.
Toen we tijdens een ommetje op een terras neergestreken waren - puffend deed
ik water in de ouzo en verbaasde me over de plotseling intredende spermakleur -,
vertelde Tanya dat oom Jannis de enige broer van haar vader was, een vrijgezel
die nog bij zijn moeder woonde. Een wonderlijke man. Wat voor werk hij deed wist
ze niet, iets in zaken. Eigenlijk had ze een hekel aan hem, besloot ze. Ik moest hem
maar zo veel mogelijk negeren. Ze sloeg haar armen om me heen en gaf me, nadat
ze me nadrukkelijk had aangekeken, een lange zoen.
Oom Jannis lag al op bed, een tweepersoonsbed, toen ik met ingehouden adem
de slaapkamerdeur openduwde. Zo geruisloos mogelijk kleedde ik me in het donker
uit en glipte in mijn donkerblauwe lichtgewichtslaapzak, die klaar lag langs de wand
tegenover het bed. Zodra ik me had uitgestrekt begon het me te duizelen. Talloze
beelden van de laatste dagen flitsten in een werveling voorbij. De reis, de trein, de
coupé, de medepassagiers, de wipneus van Tanya, Athene... Daar lag ik dan, in
een vreemd land, in een vreemde stad, in een vreemd huis, in een vreemde kamer
met een vreemde man. Ik probeerde aan
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niets te denken. Ik gleed met mijn tenen langs de rits van de slaapzak. Hij voelde
koud aan, terwijl het in de slaapzak warm was. Ik had hem ook niet helemaal
dichtgeritst, want het was een broeierige nacht. Ik zuchtte. Ik behoorde heel moe
te zijn. Verder dan wat hazenslaapjes in de trein was ik niet gekomen. Toch deed
ik geen oog dicht. Aan de wand tegenover me hingen een paar vierkanten, aan het
plafond een driehoek, links van me zag ik het silhouet van het bed. En de vloer was
keihard. Regelmatig draaide ik me om in de hoop gemakkelijker te liggen. Maar hoe
ik ook woelde, de vloer bleef er even hard onder. Al die tijd hoorde ik vanaf het bed
een zware ademhaling, totdat opeens een dito stem vroeg: ‘Can't you sleep?’
Ik schrok. De stem verried de situatie, terwijl ik zo mijn best had gedaan
onopgemerkt te blijven. Nu moest ik zijn aanwezigheid erkennen en toegeven dat
ik niet kon slapen.
‘No.’
‘Maybe you better sleep in bed. Come in bed.’
‘No, thank you. I will sleep.’
Hoe vaak ik me echter ook omdraaide, slapen lukte niet. Mijn gedachten lieten
zich niet omhullen door een watten deken, waarin ik weg kon dommelen, ze bleven
klaarwakker. Enige tijd later herhaalde oom Jannis, die blijkbaar ook niet slapen
kon, zijn uitnodiging. Ditmaal ging ik erop in. Tenslotte was het een tweepersoonsbed
en het zou een stuk comfortabeler liggen. Ik zou kunnen slapen. Oom Jannis knipte
uitnodigend het licht aan. Toen ik in mijn onderbroekje de paar stappen naar zijn
bed maakte, zag ik het opgerichte, harige, bonkige bovenlijf van een veertiger die
me vriendelijk aankeek, al werd dat door de woestheid van zijn snor ontkracht. Hij
was duidelijk geen Endymion. Maar het kon me niet schelen dat hij geen Endymion
was. Ik wilde eenvoudigweg slapen.
Ik lag nog niet of ik had er spijt van. Het mocht dan geriefelijker liggen, de
aanwezigheid van die man naast me bleek uiterst ongemakkelijk. Ik lag met het
laken tot aan mijn kin naar de muur toe gewend en had het gevoel of ik met de
duivel in bed lag. Elk moment kon hij zijn klauwen naar me uitslaan. Ik voelde hem
hunkeren uit al zijn schubben. Dat wil zeggen, ik was bang dat hij hunkerde. Of
misschien was ik onbewust bang dat ikzelf hunkerde. Hoe dan ook was er sprake
van hunkering en een ondraaglijke spanning. Misschien in een poging die te
neutraliseren begon oom Jannis een gesprek. We lagen dan wel naast elkaar in
bed, maar hadden nog niet kennisgemaakt. Tanya en ik waren de hele avond weg
geweest.
‘Are you from Amsterdam?’
‘No, from Utrecht.’
Alsof hij het niet had gehoord, vertelde oom Jannis dat hij een paar keer in
Amsterdam was geweest: ‘A nice city.’ Maar aangezien ik zo kortaf mogelijk
reageerde - dat hij Amsterdam kende vond ik verdacht en kon maar vanwege één
doel zijn -, stokte het gesprek.
Na een tijdje - ik leek juist weg te sukkelen - voelde ik oom Jannis dichterbij
schurken. Verdwenen was de dommeling. Mijn hart ging sneller bonzen. En toen
de man geleidelijk zo dichtbij gekropen was dat ik zijn lichaamswarmte tegen mijn
rug aan voelde, was er sprake van regelrechte hartkloppingen. Ik voelde zijn warme,
snuivende adem in mijn nek. God, ik zou nooit slapen! Ik zou nooit slapen, al zou
ik in plaats van schapen al zijn neusharen tellen.
‘Maybe you need a massage,’ klonk zijn stem weer.
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‘No, thank you,’ hoorde ik mezelf afgemeten zeggen. Het kon niet anders of oom
Jannis zou me met zijn handen zachtmoedig kneden om dan te eindigen in een
door zijn snor gedicteerde verkrachting. De hartkloppingen hielden aan. Me
omdraaien was onmogelijk, stond gelijk aan mijn lichaam aanbieden. Ik lag als
verstijfd in bed, me akelig bewust van mijn ademhaling, die steeds voorliep op die
van oom Jannis. Alsof ze daarvoor op de vlucht was. Ik probeerde haar als van een
slapende te laten klinken, concentreerde me op haar regelmaat, in duet met oom
Jannis. Ik deed mijn best, maar ik sliep niet. En hij sliep niet. En al deed ik alsof, hij
had feilloos in de gaten dat ik niet sliep.
‘Maybe you need some alcohol.’
‘No, thank you, I'm fine.’ De klank van mijn stem verried het tegendeel en vooral
dat fine kwam er trillerig uit, want ik raakte nu vrijwel in paniek. Die man mocht mij
niet dronken voeren! Dan zouden er de verschrikkelijkste dingen gebeuren. Welke
precies wist ik niet, aangezien ik geen ervaring had met een man in bed, maar ik
wist wel dat ik ze niet wilde. Ik had er over gefantaseerd en gelezen, ik had er
afbeeldingen van gezien in ontuchtige blaadjes, maar ik wilde niets daarvan in
praktijk brengen. Niet met deze man, deze bonk, die, al had hij geen baard, qua
postuur en harigheid kon wedijveren met de leadzanger van Aphrodite's child. Ik
schikte weer een stukje op, voorzover het bed dat nog toeliet en dacht: de nacht
valt nooit in slaap, en ik evenmin.
Van pure uitputting viel ik in Morpheus' armen.
De volgende ochtend, na het ontbijt, trokken Tanya en ik naar het centrum van
Athene. We zouden onder meer de Akropolis gaan bezichtigen. In de bus erheen
deed ik tegenover Tanya mijn beklag en verzuchtte: ‘What a horrible man!’ Nadat
ik haar al mijn ellende van de vorige nacht had ontvouwd - ‘no, he hasn't done
anything’ zuchtte ik -, vond ook zij dat dat te veel van het goede was. Haar oplossing
was eenvoudig. De slaapkamer van haar oma kwam uit op een balkon en daar kon
ik gemakkelijk in mijn slaapzak onder de sterrenhemel liggen. De nachten waren
zoel. Zij zou haar oma vertellen dat ik graag buiten wilde slapen, en zou zich bij me
voegen zodra haar oma onder zeil was.
Die nacht volgden we Tanya's plan. We hadden tot laat op een terras in de buurt
van het Omoniaplein gezeten en gedronken en intimiteiten uitgewisseld, waarbij
mijn aandacht hinderlijk getrokken werd naar een paar tafels verderop, waar een
groep luidruchtige adelborsten zat.
Oma had het goed gevonden dat ik op het balkon sliep. Zodra ik me in mijn
slaapzak had geïnstalleerd, kwam Tanya ook. We lagen naast elkaar. Na een
inleidende reeks woorden op fluistertoon vonden onze armen elkaar en
verstrengelden onze vingers zich. Het was heel romantisch, maar ik voelde dat er
meer moest komen. Ik richtte me op en ging boven op haar liggen. Oma sliep. Vanuit
haar slaapkamer klonk een geruststellend geronk. De maan hing vol en geel van
geilheid aan de hemel, met die eeuwige zwakzinnige glimlach van haar. In de verte
toeterde een auto.
‘Wait,’ zei Tanya en ze trok haar nachthemd op en slipje uit. Nu zou het dan
gebeuren. Voor het eerst zou ik met een meisje naar bed gaan. Tanya, hoewel
jonger dan ik, was ervarener en reeds ontmaagd. In de trein had ze me al verslag
gedaan van een moeizame relatie met een man van zevenentwintig. Na een grondige
training van mijn tong in haar mond, die even opwindend was als de Europese
kampioenschappen trampoline springen en me een erectie
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bezorgde, richtte ik me op haar lichaam. Ik bewoog mijn handen over haar borsten,
die futloos aan weerszijden van haar torso lagen uitgezakt. Ze hadden de textuur
en kleur van griesmeelpap, en leken in niets op de twee welpen uit het Hooglied.
Tanya was een lelie onder de doornen, ik vond haar leuk en lief, maar ze was
eenvoudigweg te dik. Ze had een blubberend lichaam dat ze goed had weten te
verbergen met soepjurken die tot haar geluk juist in de mode waren, en dat nu
genadeloos aan het maanlicht kwam. Ik blubberde mee op die zachtheid. Ik voelde
me als een matroos op zijn eerste zeereis, opgewonden, maar tegelijkertijd
ontgoocheld. De zee was te kalm. Haar borsten kabbelden, haar buik kabbelde.
Lager durfde ik met mijn handen niet te gaan. Zij lag alles rustig af te wachten, leek
alles best te vinden. Ze was volkomen windstil en leek niet van zins storm te laten
oogsten. Toen ik aanstalten maakte om me in haar roefje te duwen, trok ze haar
benen op om het mij gemakkelijk te maken. Ik zat erin. Een wonderbaarlijk gevoel,
van zacht. Alweer zacht. Alles was zacht aan Tanya. Mijn opwinding slonk. Niettemin
maakte ik stootbewegingen, alsof ik door de natuur geïnstrueerd was. De natuur
zoals die behoorde te zijn.
Na een tijdje trok ik me terug. Het had geen zin. Wat er met oom Jannis te veel
was, was er met Tanya te weinig. ‘Did you come?’ wilde ze weten. ‘No.’ We praatten
nog wat en gingen toen slapen, al met al niet gedesillusioneerd want de romantiek
had er niet onder geleden. We waren ervan overtuigd dat we van elkaar hielden.
De week was intens en wreed in haar eindigheid: ze vloog om. Oma en oom Jannis
zagen we hooguit bij het ontbijt. We zwierven door Athene, bezochten musea,
kerken, terrassen, restaurantjes, cafés, discotheken, we gingen naar Piraeus, we
gingen naar zee, we gingen zwemmen en zonnebaden. We hadden veel plezier.
Onze seksuele oefening werd niet herhaald. Het was of we stilzwijgend hadden
geconcludeerd dat we daar nog niet aan toe waren en dat dat niet erg was. We
waren nog even verliefd. We raakten niet uitgezoend.
Aan het einde van die week maakte Tanya zich gereed voor vertrek naar Patras,
waar ze bij zakenrelaties van haar vader zou gaan logeren. Ik kon niet mee. Zij had
uitgelegd dat die familie ‘very rich’ en ‘very conservative’ was en raar zou opkijken
als ik meekwam.
Met onze bagage sjokten we naar het busstation. Ik verbaasde me over het
verkeer, de vrolijkheid van de toeristen om ons heen, de zon, de lichtheid van de
wereld, alsof er niets aan de hand was. Toen de bus kwam namen we afscheid:
veel zoenen, veel beloften, we zouden elkaar bellen, we zouden elkaar schrijven,
we zouden van elkaar blijven houden. Ik zag Tanya instappen. Zwaaien, kushandjes,
grimassen. En lang naar elkaar kijken. Kijken zolang het nog kon, zolang de bus
niet wegreed. De motor startte, zwol aan, de deuren gingen dicht en met het
optrekken van de bus scheurde haar gezichtje in het raam zich van mij los. Het deed
pijn. Ik stond een potje ongegeneerd te grienen: daar ging mijn vriendin, mijn liefde,
steun en toeverlaat, mijn veiligheid in den vreemde.
Nog drie weken vakantie te gaan. Ik vermande me en ik nam de boot naar
Mykonos.
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twee gedichten
Vrouwkje Tuinman
Stoel I
liggen op de vloer muziek luisteren
mijn hoofd in de speakers de muziek in mijn hoofd
zodat jij mijn blik aan het plafond proberen niet te kijken
maar toch zien onder de stoel de stoel
waaraan ik ‘menens’
vierkante letters onder de stoel dat ze het menen
potlood ik heb geen gum dit zal dan de waarheid zijn
maar wie wat wanneer ik weet het niet meer
kruipen door de kamer zoeken naar betekenis
meer betekenis een advies een beslissing
over ons uiteindelijk heel klein onder de tafel: ‘193’
ik denk daar nu over na

Stoel II
Je stoel stond voor mijn deur.
Vrijdag vuilnisdag en
ik met zak vijf trappen af. Stoel.
Ik was heel doelmatig bezig.
Terloops erlangs, ik doe nog ik zie niet
dacht ik. Zak gezet,
omgedraaid, stoel.
Je stoel wil bij mij blijven.
Zet zich in mijn kamer,
alles wijkt en breidt zich uit.
Bijna hoorbaar zeg ik nee,
jouw lichaam is te groot.
Voor je stoel voor hier, kijk wij zijn
klein hoor je, alles hier klein.
Te klein voor jou en ons,
dat past al helemaal niet.
Vertel hem wat.
Je stoel maakt hier vrienden.
Zegt, u woont al lang in mij. Al lang.
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Hensley Winterstroom
Herinneringen om nooit te vergeten

HERINNERINGEN OM NOOIT TE VERGETEN
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Onderweg zijn. Naar Polen. We razen met 185 kilometer per uur richting Gdansk,
maar het had ook Krakau kunnen zijn. Of Lodz. Ben Zoref, Sietze Holiday, Tom
Vekeman en ik, Hensley Winterstroom. De Mercedes ruikt naar weed en nergens
anders naar. We doen ons uiterste best om alles op te blowen. We willen geen
gezeik bij de grens.
Sietze, de levensgenieter, trekt een blikje bier openen kiepert een deel van de inhoud
over m'n kop.
‘Wakker blijven, eikel,’ schreeuwt hij in mijn oor.
Ik schrik op en geef een ruk aan het stuur. Bier kruipt in mijn oorschelp.
‘Wakker blijven,’ zegt Sietze nog een keer. ‘Jij bent vandaag de Bob.’
Ik knik. Ik ben vandaag de Bob. En Bob volgt een dieet van weed en
mineraalwater.
‘Geef nog maar wat mineraalwater,’ zeg ik.
Ben pakt een flesje van de achterbank, geeft het aan Sietze, en Sietze passt het
aan mij, vloeiend, alsof we het Nederlands rugbyteam zijn. Op tournee.
‘Wees blij dat je mineraalwater mag drinken,’ zegt hij. ‘Het bier van vandaag is
niet te zuipen.’
Hij drinkt de rest van het blikje in één teug op en klikt een volgende open.
Ik laat het stuur los om het flesje mineraalwater te openen.
‘En hou in godsnaam je handen aan het stuur,’ roept Sietze. ‘Ik wil niet doodgaan
in Polen.’
‘We zijn niet in Polen,’ zeg ik, en neem een slok water. ‘We zijn onderweg naar
Polen.’
‘Ik wil niet doodgaan in Duitsland, in een auto.’
‘Hoe dan?’ vraag ik.
‘Gewoon,’ zegt Sietze. ‘Thuis. In bed. Met een Marlboro bungelend aan mijn
lippen. Een glas Jim Beam on the rocks in mijn hand. En een bloedmooie vrouw die
net mijn hartslag tot 200 slagen per minuut heeft opgejaagd. Dàn wil ik sterven. En
mijn vrouw moet het niet erg vinden dat ik doodga. Dat komt omdat ik een klootzak
ben die de hele dag niets anders doet dan drinken en roken.’
Sietze krijgt een brede glimlach op zijn gezicht. ‘Ja, dat zou mooi zijn,’ zegt hij.
We rijden een kutdorp binnen. Een kutdorp met grijze huizen, grijze winkels en grijze
mensen.
‘Wat is dit voor kutdorp?’ roept Tom door de auto.
‘307,’ zegt Ben. ‘Kutdorp nummer 307.’ Hij zet een streepje op een bierviltje. ‘Ik
krijg er nou een beetje genoeg van.’
We zien de lokale bevolking staren. Tom begroet ze met 2 middelvingers. ‘Waarom
moeten we lijden om gelukkig te zijn?’
‘Wat wil je zien?’ vraag ik, ‘tropische vogels? vulkanen?’
‘Indianenstammen,’ zegt Tom, ‘ik wil woedende indianenstammen zien.’
‘Tom,’ zegt Ben. ‘We zijn in Duitsland. Niet Polen. Geen indianen hierzo.’
‘Karl May,’ zegt Tom triomfantelijk. Hij leunt weer achterover en neemt een flinke
hijs van z'n joint.
De gelukkigste momenten uit je leven - die ben je vergeten. Dat je met een glimlach
voor je uit zit te staren. Met een joint, een glas wijn of de muziek van Pulp fiction op
de stereo. Elke dag ben je een paar seconden de gelukkigste
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mens op aarde. Maar je merkt het niet. Op een gegeven moment hoor je in een
stille kamer de klok ook niet meer tikken.
Ik herinner me dat ik ooit een uitnodiging kreeg voor Sietze zijn bruiloft. Niemand
mocht een cadeau meenemen - alleen een fles champagne, want de volgende dag
zou het bruidspaar naar Klein Azië vertrekken.
Iedereen nam champagne mee. Maar er was geen bruid. Nergens te bekennen.
Sietze had de hele boel gefaked. ‘Ik had gewoon zin in een tuinfeest.’
Zijn moeder heeft nog nooit zoveel gehuild en zijn vader nog nooit zoveel
gedronken. Zijn vrienden lieten alle flessen champagne knallen. Binnen het uur was
iedereen zat en omhelsde men elkaar. Er werd gelachen en gedanst op het gras.
Het werd laat, het werd vroeg. De zon kwam op en de dauwdruppels fonkelden in
de zon. En iedereen was heel even gelukkig.
We staan stil in kutdorp 307.
‘Ik ga even wandelen,’ zeg ik. Zowel Ben als Tom als Sietze blijven zitten. Ze zijn
zo stoned als apen.
De Mercedes achter me latend loop ik door een klein steegje en kom uit bij een
plein met een stereotiep pittoresk kerkje. Ik laat mijn broek zakken, kijk naar de
kerkklokken hoog boven me, en richt een ferme straal op de kerkdeur. Ik denk dat
ik niet eens 100 ML heb laten lopen als het getik op mijn schouder al begint. Ik
verwacht een vette Duitser in lederhose, maar het is een vrouw.
‘Je bent snel,’ zeg ik.
Ze heeft piepkleine sproetjes op haar wangen. Haar ogen zijn groen. Het is een
vrouw waar je onmiddellijk mee zou trouwen als je van sproetjes en groene ogen
houdt. Ik ben er geen liefhebber van. Mijn laatste lief had een kop als een gootsteen,
rook naar een pond stront en kon zuipen als de beste.
De vrouw met de groene ogen begint in het Duits een betoog waar ik geen fuck
van versta. Waarschijnlijk over negers, en dat ze allemaal hetzelfde zijn. Ik plas
rustig door. Ze kijkt naar beneden en als ze mijn pik ziet, valt ze flauw.
Soms denk ik wel eens dat er chloroform op mijn pik zit.
Ik rits omslachtig mijn broek dicht, steek een peuk op, en loop terug.
In de auto tref ik Ben, Sietze en Tom in exact dezelfde toestand aan als waarin
ik ze heb achtergelaten. Ze kijken nog even stoned naar een weiland met twee
schapen. Drie seconden later scheuren we verder, naar kutdorp nummer 308
waarschijnlijk.
Ben was toch wel de stoerste van ons vieren. Hij was twee meter lang, had
melkboerenhondenhaar en keek uit zijn ogen alsof hij je ieder moment kon doden.
Maar zijn stem was toch wel het allermooist. Zijn stem eiste slachtoffers. Als hij naar
een bank ging en zou zeggen: ‘Ik wil zeven ton,’ zou hij het zo krijgen. En als hij
tegen een fenomenaal mooie vrouw zou zeggen: ‘Wij gaan trouwen,’ zou zij zich
de volgende dag in het wit hullen. En als Ben drie jaar later tijdens het lezen van
het Zaterdags Bijvoegsel zou zeggen: ‘Wij gaan scheiden,’ dan zou ze zonder zeuren
haar spullen pakken en verdwijnen.
We waren alle vier ongenaakbare helden, altijd onderweg naar nergens, maar
Ben Zoref was de stoerste. Hij was als een cowboy, maar dan zonder handgemaakte
Mexicaanse boots, vale jeans en een hoed. Hij was meer. Waar van een echte
cowboy niks overbleef als hij in zijn slip eenzaam op de prairie stond te bibberen,
daar zou Ben Zoref schitteren. Stoer naar de horizon kijken
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met de zon majestueus boven hem. Hij sorteerde nooit zijn sokken, liep altijd in
verschillende paren.
We rijden 183. We komen steeds dichterbij. Het landschap is een waas. Tom draait
aan de radio in de hoop er goede muziek uit te krijgen, maar het enige wat er te
horen is, is een liedje over verloren liefde. Wij haten liedjes over verloren liefdes.
Als een zanger ooit gedumpt wordt door een hemelsmooi lief meisje, dan moet hij
zijn gitaar aan stukken slaan en een degelijk touw kopen. In plaats van de hele
fucking ether te vullen met zijn verdriet.
Ik kan me überhaupt niet voorstellen dat je oneindig ongelukkig kan worden van
een meisje. Alhoewel, ik herinner me hoe ik op de basisschool een keer twee uur
heb gedaan over een pakje appelsap, toen Sarah zei dat ze niet meer verder met
me wilde. Misschien was ik toen ongelukkig - of had ik gewoon geen dorst?
Tom heeft het draaien inmiddels opgegeven. Hij begint te drummen op het dashboard
en mompelt af en toe ‘oh yeah’. Sietze valt hem ogenblikkelijk bij. En even later
klinkt het in koor ‘oh yeah’ door de Mercedes. Na een drumsolo van Tom van veertig
minuten vind ik het tijd voor een pauze. We stoppen bij een etablissement dat er
noch charmant, noch angstaanjagend uitziet. Volgens Tom is het een duur restaurant
en heet het ‘het verkrachte hert’. Tom is een talenwonder. Als Duits de taal van het
geluk was, had hij een 10 voor Duits gehad.
We vragen om de grootste tafel en om een fles Pol Roger. We lachen als we onze
glazen tegen elkaar klinken. We lachen altijd als we onze glazen tegen elkaar klinken.
Mensen die dat niet doen, moeten uit elkaar. Er moeten een heleboel mensen uit
elkaar. Sietze drinkt zijn champagne alsof het San Pellegrino is en hij in de Sahara
zit - zoals je champagne hoort te drinken, zeg maar. We bestellen alle vier verkracht
hert en verbazen ons over de verfijnde smaak.
Natuurlijk betaalt Tom de rekening. Hij is ooit wakker gebeld door een notaris uit
Chicago. Tom was de enige erfgenaam van een oud oom die het geluk in de
Verenigde Staten is gaan zoeken en het daar heeft gevonden in de vorm van
negenhonderdduizend dollar. Tom heeft de man gezegd ‘to fuck off’, omdat hij aan
het tukken was. Hij heeft de hoorn op de haak gepleurd en is verder gaan slapen.
Drie weken later puilde zijn postbankrekening uit. Vanaf die dag dronk Tom alleen
nog melk bij zijn ontbijt, de rest van de dag champagne. Hij heeft een tijdlang
geprobeerd om bij z'n cornflakes champagne te doen, maar dat was niet binnen te
houden. Het leven van Tom was één groot feest. Hij deed waar hij zin in had. Hij
sliep in hotels, reed in oude auto's, hij opende een winkel in geluk & liefde in Peking
waar je rode rozen en cd's van Marvin Gaye kunt kopen.
Ik zei het al: Hij was een talenwonder, onze Tom.
De maan ziet er ziek uit. Sietze blaast kringetjes door de auto. We blowen nog
steeds aan een stuk door. Volgens mij gaan we het niet halen - de Benz rochelt
onheilspellend. Tom en ik negeren de Benz standvastig. Ons favoriete onderwerp:
de ideale vrouw.
‘Die bestaat niet.’
Het is even stil in de auto.
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‘Ze moet mooi maar gek zijn,’ zegt Sietze. Tom laat een boer. Ik een scheet. ‘Als
we gaan trouwen,’ vervolgt Sietze, ‘en er gevraagd wordt of iemand tegen het
huwelijk is, moet haar moeder opstaan. En met tranen in haar ogen roepen dat haar
dochter bij haar moet blijven. Ze moet zich aan de benen van haar meisje
vastklampen, en over de marmeren vloer mee getrokken worden, naar buiten. Daar
schijnt de zon en staat een witte limousine voor. Kerkklokken luiden als we wegrijden.
Mama blijft alleen achter.’
De wazige gele grasheuvels zijn ver achter ons; overal waar we kijken zijn trieste
meren te zien. Met zwart kabbelend water, de zieke maan alert.
‘Haar dochter moet de eerste jaren van het huwelijk gelukkig zijn, maar daarna
moet ze gek worden. Ze moet geesten zien, net als Ophelia - ja dat is mooi,’ Sietze
lacht. ‘En ze moet whisky drinken en schreeuwen,’ roept Sietze. ‘Ze moet mij in het
gezicht slaan en van razernij niet meer weten wat te doen. En ze moet op haar 28ste
sterven, nog net zo mooi als op de dag dat we trouwden.’ Sietze lacht nog steeds.
Wij zijn stil.
Ik herinner me hoe ik ooit écht gelukkig was. Ik herinner het me door een kleur
groen, een zoete geur. Vroeger kon ik alleen maar ruiken. Mijn ouders namen me
naar Nederland mee toen ik vier was. Nederland was wit en reukloos. De winter
was een trip. Ik kan me nog herinneren dat ik aan het krijten was met Kees en Mark
en dat Mark toen riep: ‘Hensley! Er ligt ijs op de sloot!’ Het had één nacht gevroren.
Ik heb mijn groene krijtje op de stoep gegooid en ben richting sloot gerend. Daar
heb ik een halve seconde op het ijs gestaan.
Mijn moeder heeft me getroost en me voor de wasmachine gezet. Mijn favoriete
plek. Volgens mij heb ik mijn halve jeugd voor de wasmachine doorgebracht. Met
wijd open mond heb ik hele zondagen staan staren naar de was die al draaiend
schoon werd getoverd. Ik kon er maar geen genoeg van krijgen, van die magische
machine.
Zo werd Nederland toch mooi.
Sietze geeft me een stomp. ‘Wakker blijven,’ roept hij. ‘Hoe vaak moet ik dat nog
zeggen.’
Ik geef minder gas, neem een haal van de joint die Sietze me geeft. ‘Relax,’ zeg
ik, ‘ik ben klaarwakker.’ Volgens mij kijk ik erbij alsof ik al lig te slapen.
Sietze geeft me nog een stomp. ‘Ik wil niet dood,’ zegt hij. ‘Niet in Polen.’
‘Dit is Duitsland.’
‘Ook niet in Duitsland.’
De maan is verdwenen. Op de achterbank is het een drukte van jewelste. Filosoof
Tom en filosoof Ben lijken plotseling nuchter te zijn. Ze hebben het over de misvatting
van Shakespeare over onmogelijke liefde.
‘Dat heeft niks te maken met twee mensen uit verschillende families, of met
verschillende godsdiensten,’ zegt Ben. ‘Èchte onmogelijke liefde is die tussen een
bloedmooi meisje dat de denkcapaciteit heeft van een basilicumplantje en een
jongen die zijn studie econometrie in vier jaar heeft gedaan.’
‘Shakespeare zat er zo naast,’ zegt Tom, ‘met dat toneelstuk Romeo & Juliette.’
‘Kutstuk,’ beaamt Ben.
‘Die gozer, die moet een partij gelukkig zijn geweest die periode - dat wil je niet
weten.’ Tom laat een stilte vallen, denkt een moment, en gaat dan door met zijn
exposé. ‘Volgens mij is hij helemaal suf geneukt en is hij toen Romeo &
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Juliette gaan schrijven. Ik zie hem al zitten met een mega grijns achter z'n pc, terwijl
hij over rozen en regenbogen schrijft en z'n vrouw “William” roept. “William, kun je
nog een keer?”’
‘De geilheid en vrolijkheid druipen er vanaf,’ zegt Ben.
‘Maar het loopt slecht af.’
‘Loopt Romeo & Juliette slecht af?’ vraagt Ben, hij gelooft zijn oren niet.
Tom is ook geschokt. Na een halve minuut stotteren, verstaan we ‘echt?’
Ik knik. Vertraagd, gelukkig, in slaap gevallen.
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Over de medewerkers
Dennis Cooper (USA, 1953) is de schrijver van zes romans, waarvan My loose
thread (2002) de meest recente is. Hij publiceerde daarnaast diverse dichtbundels
en de verhalenbundel Wrong (1992).
Ed van Eeden (1957) is schrijver, journalist en vertaler. Hij schrijft over literatuur in
Het Parool en over misdaadboeken in Vrij Nederland. Naast een viertal
misdaadboeken, veel nonfictietitels en een groot aantal kinderboeken - onder diverse
namen - publiceerde hij twee romans: De vogelspin (1999) en Liefste litteken (2003).
Jan van der Haar (1960) is literair vertaler en dichter. Zijn meest recente vertaling
is Het laatste oudejaar van de mensheid van Niccolo' Ammaniti (Wereldbibliotheek).
Hij publiceerde gedichten in o.a. De Tweede Ronde, In 't schip en Bunker Hill. ‘De
grillen van Eros’ is zijn prozadebuut.
Jacoline de Heer (1982) volgt aan de Academie voor Beeldende Vorming te Tilburg
de lerarenopleiding, met als specialisatie illustratie. Ze won dit jaar de schrijfwedstrijd
Write Now! Rotterdam met gedichten.
Johan Hendrikx (1958) is filosoof, dichter en globetrotter. Hij studeerde tijdens de
staat van beleg in Warschau, woonde en werkte zes jaar in West-Afrika (Gambia &
Senegal), en verbleef in 2001 drie maanden als internationaal waarnemer in Israël
en de bezette Palestijnse gebieden (vooral de Gaza-strook). Voor een dichter is hij
iets te gefascineerd door haat en geweld.
Tjitske Jansen (1971) is geboren in Barneveld en woont nu in Utrecht. Ze werkte
als marktkoopvrouw, serveerster, administratief medewerkster en kok en studeerde
beeldende kunst en theater. Ze schrijft theaterteksten en poëzie. Haar gedichten
las ze voor van Terschelling tot Sicilië. Het moest maar eens gaan sneeuwen is
haar eerste bundel.
Barbara Stok (1970) is striptekenaar. In 1998 verscheen Barbaraal tot op het bot,
dat werd genomineerd voor beste Nederlandse stripboek van dat jaar. Eind 2000
verscheen Sex, drugs & strips, eveneens bij Nijgh & Van Ditmar. Momenteel werkt
ze aan haar volgende boek, dat eind 2003 zal verschijnen. Barbara Stok is ook
actief als drummer in trashduo De Straaljagers. Voor VPRO's internetradio maakt
ze een punkprogramma. Meer informatie: www.barbaraal.nl
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 als Hollands Maandblad, Krakatau,
De Brakke Hond en Passionate. Daarnaast organiseert ze festivals, en treedt ze
regelmatig op.
Engelbert van Utrecht (1974) zet de grootst mogelijke leugens op papier. Niettemin
publiceerde hij eerder in Passionate. Werkt rustig door aan zijn eerste roman, die als een harteloze vriendin - steeds dikker wordt.
Christina Vreeswijk (1973) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde in Leiden.
Ze is hoofdredacteur van het uitgaansmagazine Het Leids Verzetje.
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Christiaan Weijts (1976) is redacteur bij Mare, het Leids universitair weekblad. Hij
studeerde Nederlands en Algemene Literatuurwetenschap in Leiden. Weijts schrijft
columns in Mare en het studentenmagazine SUM, en verder freelance voor
verschillende bladen, waaronder Awater.
Hensley Winterstroom (1982) is fan van Evelyn Waugh en drinkt het liefst
champagne met aardbeien als hij aan het schrijven is. Zijn lijfspreuk is: lach harder
dan de rest.
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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
welkomstgeschenk de C.B. Vaandragerspecial.
□ Ik wil niet de C.B. Vaandragerspecial en betaal het eerste jaar €15,- per acceptgiro.
naam
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__________
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. verzendkoste Hieronder informatie
over de veertien meest recente nummers, informatie over oudere nummers op
bovenstaand telefoonnummer.
jaargang 10 | nummer 03 | mei/juni 2003

Gothic special: hoe duister is schrijvend Nederland en andere raadsels. Met een
interview met Renate Dorrestein; verhalen van Joyce Carol Oates, Steven Verhelst
en Suzanne Brink; artikelen van Rosemarie Buikema en Annemarie Opmeer; strip
van Mark Hendriks; gothic in film en mode.
jaargang 10 | nummer 02 | maart/april 2003

Career moves van: Esther Gerritsen met haar eerste gedichten; het prozadebuut
van Ingmar Heytze; de eerste verhalen van Mark Ritsema; Ronald Ohlsen over
alleskunners. Verder voorpublicatie nieuwe roman Thomas van Aalten. Column van
Abdelkader Benali. Voorpublicatie dichtbundel Arnoud van Adrichem. Verhalen van
Giuseppe Rapisarda.
jaargang 10 | nummer 01 | januari/februari 2003

Khalid Boudou en Said el Haji over raï-muziek. Voorpublicatie roman Thijs Kramer.
Verhalen van Sanneke van Hassel, Tonie Mudde en Engelbert van Utrecht. Columns
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van Mathijs Deen, Iris van Erve on Michael Persson. Gedichten van Marc
Robbemond en Samir el Gamal. Strips van Sandra de Haan.
jaargang 09 | nummer 06 | november/december 2002

New Journalism special, met artikelen van Jerry Goossens en Joost Niemöller over
New Journalism in Nederland en de V.S., en New Journalism stukken van Alex
Boogers en John Schoorl. Verder strips van Sandra de Haan, gedichten van Henk
Houthoff en Rob Passchier, aforismen van Peter de Groot en een verhaal van
Michelle Verheij.
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 poëzi. Verder interviews met Spinvis en Kamagurka & Herr Seele, gedichten 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
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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 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 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.
jaargang 08 | nummer 02 | maart/april 2001

David Kleijwegt over de teksten van dance en Underworld, poëzie van Hone
Tuwhare, voorpublicatie roman Thomas van Aalten, M.L. Lee, Ed van Eeden, Kees
Klok, Thijs Kramer, Kees Versteeg, Christina Vreeswijk, Johan Haspers de Man.
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De centsprent
Barbara Stok
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[nummer 5]
In den beginne
Iris van Erve
Wie gelooft in het goede van de mens, het mooie in het leven en de schoonheid
van de liefde en dat zo wil houden raad ik aan nu een prullenbak te pakken om
vervolgens deze Passionate daar ongelezen in te laten verdwijnen. Overigens raad
ik ook de overige lezers aan een prullenbak te pakken. Niet om zakdoekjes week
van tranen van ontroering in te gooien, maar om luidruchtig in te kotsen. Misschien
dat naast de prullenbak een lief huisdier geplaatst kan worden, iets van een goudvis
om kapot te knijpen, een klein poesje om te villen of een hond om de tong uit te
rukken. Dat is namelijk waar je zin in gaat krijgen. Dat is wat deze literatuur oproept.
Deze § laat je de wereld achter de doorkijkspiegel zien. Zoals Opperpadvinder
Baden Powell al zei, voordat hij tegen de Zuid-Afrikaanse Boeren ten strijde trok:
Be prepared.
Voor K. Sello Duiker bijvoorbeeld - een jonge Zuid-Afrikaan die zich bezighoudt
met de urban culture aldaar. Veelbelovend! Zijn romanfragment laat er geen gras
over groeien. Die urban culture in Zuid-Afrika is geen kattenpis. Bereid je dus voor
op een disturbed stomach of toch minstens een kloppend geslachtsdeel bij Duikers
met Zuid-Afrikaanse woorden bevlekte beschrijving van een verkrachting. En
verkrachtingen horen daar tot het culturele erfgoed. In geen land ter wereld wordt
er zoveel verkracht als in deze succesvolste staat van het Zwarte Continent. Een
interessante schrijver, die Duiker en voor de gelegenheid ook in Nederland in
september - niet te missen dus op GDMW, het jaarlijks terugkerende festival van
Passionate.
Toch beperken dood en ellende zich niet tot Zuid-Afrika. Dat bewijst Menno
Wigman die sensatie-belust schrijft bij beeld. Mooie woorden bij mooie beelden:
lijken. Uiteraard niet van in de slaap ontzielde lichamen, dat zou het maagzuur maar
in bedwang houden. Nee, het gaat hier om niets verhullende Rotterdamse politiefoto's
en tot de onderbuik sprekende gedichten. En daarmee is nog lang niet alles gezegd
over moord, doodslag en verkrachting. Denoo biedt ons namelijk schimmig
schaduwrijk proza, waarin, jawel, het bloed zich vermengt met rode wijn. En Kaganof
en Van der Kwast wijzen erop dat het leven hard is, de wereld slecht en dat vrouwen
dat niet begrijpen. Maar goed, mocht het je te veel worden, wijd je dan even aan
Gertjan de Jong, erg jong, die schrijft dat je altijd nog dood kunt.
De schaamteloosheid die uit deze Passionate spreekt, bewijst het eens te meer:
het woord gêne stelt tegenwoordig zo weinig voor dat het binnenkort uit de Van
Dale zal verdwijnen. Bij deze maak ik daarom ongegeneerd reclame voor
Passionates jaarlijkse festival GDMW, ook dit jaar weer de laatste donderdag, vrijdag
en zaterdag van september in de Rotterdamse Schouwburg. Lees de aankondiging
op de pagina hiernaast en volg de GDMW-stempels bij de bijdragen om je alvast
een beeld te vormen van wat je die dagen te wachten staat. Passionatelezers krijgen
trouwens vet korting. Dat is dan alvast één opsteker, tussen alle onderdrukking en
geweld in dit nummer. Want ook al zegt deze Passionate in zoveel woorden dat de
mens voor de mens een wolf is, gelukkig is er ook een woord van troost. Van onze
volksschrijver Gerard R., in een voorpublicatie van de gebundelde brieven aan Bram
P. Een hostie na het kotsen. De leegheid van het bestaan kan ook op andere
manieren effectief worden ingevuld dan alleen met bloed, dood en vuil.
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GDMW03

FESTIVAL VOOR DE NIEUWE LETTEREN 25, 26 EN 27 SEPTEMBER
ROTTERDAMSE SCHOUWBURG OPTREDENS VAN O.A.: WIM DE BIE HERMAN
BRUSSELMANS KAMAGURKA & HERR SEELE + MC BATTLE 2003 TICKETS
& INFORMATIE TEL. 010 411 811 0 - WWW.GDMW.NL
GDMW 2003
PASSIONATE
GDMW03 WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR: ROTTERDAM
FESTIVALS, MINISTERIE VAN OC&W, GEMEENTE ROTTERDAM,
ROTTERDAMSE KUNSTSTICHTING, PRINS BERNHARD CULTUURFONDS,
VSB FONDS EN LIRA FONDS.
SEPTEMBER IN ROTTERDAM
4 W E E K E N D E N K U N S T E N C U LT U U R
2003
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K. Sello Duiker ‘ontmaskert’ het nieuwe Zuid-Afrika
Robert Dorsman

In september verschijnt Het zachte geweld van dromen, de tweede roman van de
jonge Zuid-Afrikaanse schrijver K. Sello Duiker. In dit nummer een fragment uit deze
roman, plus een inleidend artikel door vertaler Robert Dorsman.
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En ineens is daar K. Sello Duiker (1974 - de K. staat voor Kabelo, wat ‘geschenk’
en ‘gave’ kan betekenen), opgegroeid in Soweto, die de Zuid-Afrikaanse literatuur
met een vuistdikke roman een nieuwe richting in duwt en adem geeft. Hij is de eerste
die erin slaagt een boek te schrijven over de urban culture in het nieuwe Zuid-Afrika,
en die ontmaskert. Een van de personages in Duikers roman The quiet violence of
dreams zegt dan ook over hoofdpersoon Tshepo, tevens het alter ego van de
schrijver (ook al ontkent deze dat in interviews met verve): ‘...en de maskers, die
interesseren hem.’ Waar komt dat explosieve talent vandaan?
Eerst een overzicht. Vanaf de vrijlating van Nelson Mandela in 1990 en de eerste
democratische verkiezingen in Zuid-Afrika in 1994 ‘mag’ dat land weer. Internationaal
bekende schrijvers als Nadine Gordimer (Nobelprijs), J.M. Coetzee (al jaren
genomineerd voor de Nobelprijs; tweemaal bekroond met de Britse Bookerprijs),
André Brink en Breyten Breytenbach kennen we al een tijdje. Maar sinds 1990, toen
Nederlandse uitgeverijen oog kregen voor andere, vooral blanke schrijvers uit
Zuid-Afrika, wordt een groot aantal ‘jongeren’ onder hen in het Nederlands vertaald,
allen geboren vlak voor of na 1950: Afrikaanstalige schrijvers als Eben Venter, Riana
Scheepers, Etienne van Heerden, Antjie Krog, en Engelstalige Zuid-Afrikanen als
Damon Galgut, Ian Kerkhof (die zich tegenwoordig Aryan Kaganof noemt) en Achmat
Dangor.
Het cruciale verschil tussen de jongeren en de ouderen is dat de laatsten
opgroeiden onder de invoering van de draconische apartheidswetten, vanaf 1948.
Zij maakten de groeiende onrust in het land mee, culminerend in het bloedbad bij
Sharpeville (1960) en de gevangenneming en berechting van Nelson Mandela en
vele anderen in 1963. Het ANC (African National Congress) dat al in 1912 was
opgericht om de vreedzame strijd van de zwarte meerderheid van de bevolking in
goede banen te leiden, werd verboden en verdween ondergronds. Schrijvers van
toen, jong nog, moesten machteloos toezien hoe de talloze strenge wetten de
blanken in een soort cordon sanitaire isoleerden van ‘Afrika’. Tegen de verstikkende
censuur konden ze nauwelijks iets uitrichten. In een aantal gevallen werden hun
boeken verboden. Ze moesten lijdzaam toezien hoe de rassenscheiding op alle
terreinen van het leven met harde hand werd voltrokken. Er kwam een einde aan
de levendige interraciale cultuur die in grote steden als Johannesburg en Kaapstad
bestond. Talloze zwarte schrijvers verlieten met een ‘exit-visum’ het land en
verkommerden veelal in ballingschap. De blanken verhieven zich tot heer en meester,
maar tegelijkertijd werden zij paria's, paria's in Afrika. Literatuur over Zuid-Afrika
werd geschreven voor een buitenlands publiek.

Een onontgonnen arsenaal
Heel anders ligt het voor de jongere generatie. Ik beperk me gemakshalve tot de
generatie van de Afrikaanstalige Tagtigers, waartoe Krog en Van Heerden behoren.
Van Heerden heeft deze generatie ooit betiteld als ‘de kinderen van Verwoerd’. Zij
stonden met vlaggetjes te zwaaien wanneer premier Hendrik Frensch Verwoerd
begin jaren zestig van de vorige eeuw Zuid-Afrika op verkiezingstournee doorkruiste.
Navrant detail: Verwoerd werd in 1901 in Amsterdam geboren en werd in 1966 door
de ‘kleurling’ Dimitri Tsafendas vermoord - Een mond vol glas van Henk van Woerden
behandelt Tsafendas' leven. Voor de schrijvers van ‘tachtig’ was de apartheid een
feit. Zij omzeilden de censuur, schreven boeken en gedichten die de apartheid op
literaire wijze aanklaagden, weigerden dienst, en als ze wel in het leger gingen, dan
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schreven ze over de wreedheden van de grensoorlogen die Zuid-Afrika op het
dieptepunt van de apartheid clandestien voerde tegen landen als Namibië, Angola
en Mozambique. Zij probeerden de verstikkende deken die apartheid heette van
zich af te slaan en gingen een dialoog aan met het ANC.
Antjie Krog (1952) en Etienne van Heerden (1954) zijn in Nederland het bekendst.
Van Heerdens magisch-realisme is op en top (Zuid-) Afrikaans. Het knappe van
Van Heerden is dat hij door zijn historische aanpak voortdurend nieuwe mythen
toevoegt. In Zuid-Afrika geen verwerking van WOII zoals in de Nederlandse letteren,
hoewel de Afrikaners zeker trauma's te verwerken hebben: de literatuur over de
apartheid moet nog worden uitgevonden en vooral: geschreven. Er ligt een
onuitputtelijk arsenaal aan verhalen uit het verleden klaar om te worden ontgonnen.
Sello Duiker neemt stelling tegen het verleden en richt zich op het heden - ben
benieuwd of hij zich aan dat arsenaal zal wagen, in staat is zoals Antjie Krog deed
in De kleur van je hart te schrijven over oude wonden, de wreedheden van de
apartheid, over waarheid en verzoening, de grote woorden waarmee Zuid-Afrika in
de jaren negentig probeerde in het reine te komen met het ontluisterende verleden.
Krog
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legt in haar poëtische werk getuigenis af van het gevecht van de vrouw-als-dichter
te midden van de rauwe Zuid-Afrikaanse werkelijkheid: ‘Ek skryf omdat ek woedend
is’. Zou Duiker dat motto onderschrijven?

Het nieuwe Zuid-Afrika
Vanaf 1990 wordt in Zuid-Afrikaanse literaire kringen gediscussieerd over de
mogelijkheid van een ‘nationale literatuur’. Kort gezegd: over de mogelijkheid om
de rassenscheiding ook in de letteren op te heffen en een ‘inhaalslag’ te maken:
een overkoepelende literaire geschiedschrijving die recht doet aan alle
bevolkingsgroepen. Een moeilijke klus, omdat de ‘rainbow nation’ niet minder dan
elf officiële talen kent. Het Engels en het Afrikaans hadden van oudsher een
infrastructuur van schrijvers, uitgevers, boekverkopers, bibliotheken en lezers. Maar
andere talen als het Sesotho, Xhosa en Zulu lopen met name door de gevolgen van
de apartheid (= verwaarlozing) hopeloos achter. Bovendien is 67 procent van de
Zuid-Afrikaanse bevolking analfabeet.
Maar geschreven wordt er nog steeds in Zuid-Afrika. En Sello Duiker is
onmiskenbaar een talent, getuige de kwaliteit die hij levert, de positieve ontvangst
van zijn boeken en de aandacht voor zijn persoon in de media. Iemand die, evenals
Coetzee, Gordimer en Van Heerden, in staat is de ‘Great New South African Novel’
te schrijven. En The quiet violence of dreams gooit wat dit betreft hoge ogen. Met
een fileermes legt Duiker het nieuwe Zuid-Afrika bloot en daarbij stuit hij op gevoelige
zenuwen. Bijvoorbeeld wanneer hij schrijft over de interactie tussen de personages
(blanken, zwarten, kleurlingen), en over de discriminatie door vrijwel alle
Zuid-Afrikanen van asielzoekers, de zogeheten Makwerewere.
Zou dat komen doordat Duiker een buitenbeentje is? Hij komt uit een welgesteld
zwart gezin, zat op kostschool, woonde in Groot-Brittannië en Frankrijk, doorliep de
posh Rhodes-universiteit in hartje Zuid-Afrika, waar hij journalistiek en
kunstgeschiedenis studeerde, ver weg van het tumult in de grote steden. Hij
debuteerde met Thirteen cents, over zijn ontmoetingen met een groepje dakloze
kinderen met wie hij door Kaapstad zwierf. Dat boek (bekroond met de
Commonwealth debuutprijs) wordt gevolgd door een vuistdikke roman die zich
opnieuw in Kaapstad afspeelt. We volgen een aantal personages in hun dagelijkse
doen en laten. De hoofdpersonen zijn zwart, Tshepo en Mmabatho. Ze hebben
elkaar in Kaapstad op de universiteit leren kennen. Steeds laat Duiker de personages
vanuit hun eigen perspectief hun relaas doen. Het knappe is dat niets geforceerd
overkomt. Hun leven kabbelt ogenschijnlijk voort, maar onder de oppervlakte bruist
het en is een grote spanning voelbaar van een land in verandering, waar geweld
een alledaags verschijnsel is en aids een probleem waar niemand aan voorbij kan
gaan.

Zonder ballast
Laat ik niet vervallen in een gortdroge samenvatting van het verhaal, dat doet het
boek geen recht. Het fragment spreekt voor zich. Na een aantal louterende
ervaringen (gekte, seks, en veel geweld, en ja, ook discriminatie) die Tshepo ervaart
als een rite de passage, keert hij terug naar de stad van zijn jeugd, Johannesburg.

Passionate. Jaargang 10

Wat maakt dit boek nu zo spannend en overtuigend, zo nieuw ook? Tshepo's
opname in het gekkenhuis wegens een ‘door marihuana veroorzaakte psychose’?
Zijn verkrachting door Chris en zijn kornuiten (zie het fragment)? Zijn ervaringen in
‘massagesalon’ Steamy Windows, waar hij zich prostitueert? De verstoorde omgang
met zijn vader, een zware crimineel en bovendien moslim? De herinneringen aan
zijn door geweld (en wat voor geweld) omgekomen moeder? Zijn vriendschap met
West, een Afrikaner ‘masseur’ die eigenlijk op meisjes valt maar zich door
‘omstandigheden’ door mannen laat neuken? Ik zou het niet goed kunnen zeggen.
Vaststaat dat dit boek een volledig nieuw beeld schetst van het nieuwe Zuid-Afrika
in al zijn even boeiende als huiveringwekkende facetten. Vaststaat ook dat dit boek
overeenkomsten vertoont met het werk van Michel Houellebecq en Arnon Grunberg,
die zonder opsmuk schrijven over het leven-zoals-het-is, over het menselijk tekort,
over wanhoop, verlies en verval en - in het werk van Houellebecq - het failliet van
de westerse samenleving. Met zijn microscopisch oog laat Duiker zien hoe het
nieuwe Zuid-Afrika reilt en zeilt, hoe de verhoudingen liggen. Zonder alle ballast
van het beladen verleden waarmee Brink, Coetzee en Gordimer het noodgedwongen
moeten stellen, onderhorig aan de geschiedenis als zij waren: where freedom is
absent, politics is fate. Duiker laat het begraven van de doden aan de doden over.
Bij hem voel je de hartenklop van het Zuid-Afrika van nu. En hij vertolkt die hartenklop
ook nog eens in mooie woorden. En dat is een grote verdienste.
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GDMW03
(voorpublicatie)
Het zachte geweld van dromen
Een nieuw geluid in de Zuid-Afrikaanse literatuur
K. Sello Duiker
vertaling: Robert Dorsman
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Chris
Hij vindt zichzelf niet meer beter, niet sinds hij zijn baantje kwijt is. Die glimlach op
zijn smoel is weg. Dankzij mij. En weet je wat? Het spijt me niks. Waarom ook? Ik
heb niemand vermoord. Ik deed wat ik moest doen. Ik word niet gezocht. Waarom
moeten mensen als hij altijd het beste, altijd alles hebben? Ik wil ook wel een beetje
zonneschijn. Ik wil niet voortdurend hoeven sappelen. Ik ben het zat arm en behoeftig
te zijn. En ik ben geen moegoe. Ik kan voor mezelf denken. Ik kan heus wel wat.
Daarom heb ik een plannetje gemaakt.
Ik heb hem goed te pakken gehad. Van hem heb ik geen last meer. En hij houdt
het huis schoon, zoals ik wil. Hij kan weg als hij wil, het doet er niet meer toe. Ik heb
een beter baantje en verdien meer geld. Ik kan een andere flat krijgen of een andere
huisgenoot. Maar ik weet dat hij niet zal verkassen. Hij heeft geen cent te makken.
Hij heeft niemand. Niemand kan hem helpen. Ook al heeft hij nog zoveel
boekenkennis, ik heb hem verslagen. Ik heb het beter. Wat baten hem die boeken
nou nog? Daar kan hij zijn maag niet mee vullen. Hij heeft niet eens geld om
tandpasta te kopen.
Maar ik heb het helemaal met hem gehad. Ik wil hem niet meer zien. Ik word
pislink van hem. Door hem word ik er voortdurend aan herinnerd dat ik me door de
achterdeur een weg naar binnen heb moeten vechten. Hij is zo aardig, zo verdomde
aardig, het is om misselijk van te worden. Om boos van te worden. Ik zou hem het
liefst mollen. Ik bedoel, wie denkt hij wel dat hij is? Dat sappelt maar en leeft maar
op brood en gebakken aardappelen maar hij blijft beleefd, ook al behandel ik hem
als een moegoe. Hij is niet kapot te krijgen. Ik word er naar van. Iedereen wordt wel
een beetje boos, vloekt wel eens een beetje, vecht wel eens een beetje, steelt wel
eens een beetje. Wat mankeert hem? Misschien schop ik hem wel voor oud vuil in
een hoek omdat ik wil zien wat hij zal doen. Ik wil meemaken dat hij een plan trekt
of dat hij blijft sappelen. Misschien wil ik meemaken dat hij niet zo sterk is als hij
denkt, niet zo goed als hij zich voordoet.
‘Hei, tsek jou naai, ik moet naar de wc,’ zeg ik en ik treiter hem de plee af. Maar
dwaas die hij is, houdt hij zich van de domme. Hij staat buiten met zijn washandje,
zeep op zijn bek terwijl ik lekker ga zitten schijten. Als ik klaar ben, was ik mijn
handen en doe Adrenalin Ego op m'n gezicht met de spuitbus. Ik spuit net zolang
totdat de hele badkamer lekker ruikt.
‘Als ik jou erop betrap dat je mijn spullen gebruikt, dan help ik je helemaal naar
de kloten, stuk vreten,’ zeg ik tegen hem als ik langs hem loop.
Nog houdt hij zijn bek.
Hij gaat terug naar de badkamer die zo lekker ruikt en spoelt z'n bek af met het
water in het fonteintje waarmee ik mijn handen hem afgespoeld. Het water waarmee
hij zich heeft gewassen.
Ik zet mijn stereo-installatie aan en luister naar Ou da Meesta. Ik zet hem lekker
hard en geef mijn goudvissen te vreten. Hij weet dat hij niet meer in mijn kamer mag
komen. Ik heb zijn klote-tv niet meer nodig. Als ik het voetballen wil zien ga ik naar
het Sports Caf, op het Waterfront. Wie zit er nou om zijn tv te springen? Die is toch
zwart-wit. En ik weet dat de tafel en de stoel van hem zijn maar krijg de rambam,
die geef ik niet weg. Laat hij zelf maar een plan trekken.
‘Hé, stuk vreten, heeft er nog iemand voor me gebeld vandaag?’ vraag ik hem.
Hij ligt op zijn bed, zoals gebruikelijk in een of ander stom boek te lezen.
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Maar ik merk dat hij op een houtje bijt. Hij eet nooit als ik in de buurt ben. Hij wacht
altijd tot ik ben vertrokken en als ik thuiskom ruik ik de olie en de gebakken
aardappelen maar de vaat is er niet meer. Hij heeft afgewassen, schoongemaakt
en alles, zoals ik het wil.
De huur moet over twee weken worden betaald. Wat gaat hij daaraan doen? Hoe
gaat hij die betalen? Denkt hij dat ik gek ben of zo? Ik ga dat bedrag niet helemaal
in mijn uppie betalen. En ik weet dat hij niemand heeft die hem kan helpen. Die
vriendin van hem, ik denk niet dat die hem geld zal willen lenen. Die griet ziet eruit
als een vrek, handig met geld.
Maar ik zal hem wel te grazen nemen.
Op een dag komt hij thuis van het zoeken naar een baantje en treft mij aan.
Brendan en Virgil zijn er ook. Hij komt binnen en kijkt opgewonden maar zegt niks.
Tegen mij praat hij niet meer. Wij gaan met zijn drieën naar zijn kamer en doen de
deur op slot. Hij staat daar bang te kijken.
‘Hé, stuk vreten, hoe dacht jij de huur te betalen deze maand?’ begin ik.
‘Ik heb een baantje. Ik kan morgen beginnen. Je krijgt je geld heus wel,’ zegt hij
tegen me.
‘Waar heb jij een baantje? Waar ga jij werken?’ vraag ik hem.
‘Uhh, dat hou ik liever voor me.’
‘Dat hou ik liever voor me. Wat is dat nou voor een reactie, stuk vreten?’ zeg ik
en ik geef hem een flinke mep. Hij valt op bed, met die stomme strontbange blik op
zijn gezicht.
‘Moeten jullie eens kijken waar deze moegoe mij voor aanziet,’ zeg ik en ik laat
mijn schouders rollen.
‘Tsek, sonnie. Salute! Salute! Fuck him up ek sê,’ zegt Virgil tegen mij.
‘Stuk vreten, weet je wie ik ben?’ vraag ik hem.
‘Nee,’ zegt hij en zijn stem trilt als die van een wijf.
‘Dit ben ik, stuk vreten,’ zeg ik en ik toon hem het Twenty-Eights-nummer op mijn
linkerhand. Ik geloof niet dat hij het ooit heeft opgemerkt. ‘Weet je waarom het op
mijn linkerhand staat, stuk vreten?’ vraag ik hem.
Hij schudt zijn hoofd.
‘Wacht hier. Ik zal het je laten zien,’ zeg ik en ik ga naar de badkamer en kom
terug met een kuipje vaseline.
‘Hei, jou, naai. Kleren uit,’ zegt Brendan en hij geeft hem een klap.
‘Nee, nee,’ begint hij maar Virgil pakt hem ruw beet en scheurt zijn T-shirt van
zijn lijf.
‘Wacht maar, dit zijn broers van mij,’ zeg ik en ze laten hem hun
Twenty-Eigths-nummers zien. Maar bij hen staat het op de rechterhand. En Virgil
heeft drie streepjes onder zijn nummer. Iedere keer dat hij zijn bek opentrekt om te
gaan schreeuwen geven ze hem een klap of stompen hem in zijn maag. ‘Niet in zijn
smoel. Anders haalt hij de politie er nog bij,’ zeg ik tegen hen. Uiteindelijk ontdoen
ze hem van al zijn kleren en hij ligt daar op zijn bed, met zijn ene hand bedekt hij
zijn pikkie en de andere houdt hij voor zijn gezicht.
Virgil doet een stap achteruit en geeft mij een teken. Ik doe mijn broek naar
beneden. Virgil en Brendan houden hem vast en doen zijn benen uit elkaar. Ze
houden zijn billen vast. Ik krijg een stijve en smeer een hoop vaseline op mijn pik.
Ik verschaf me met geweld toegang maar hij is te gespannen.
‘Hei, jou naai, tsek, tsek!’ zegt Virgil en hij begint hem hard op zijn rug te slaan.
‘Ontspan je, jou naai.’
Hij ontspant zich en ik dring bij hem naar binnen. Ik hoor hem grommen,
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kreunen, murmelen.
‘Vind je dit lekker, hè? Lekker hè, of niet soms? Nu weet je wat ik al die jaren in
Pollsmoor heb gedaan, zie je wel, jou naai, stuk vreten,’ zeg ik terwijl ik hem pomp
en op zijn billen sla. Ik ga een hele tijd door, met lekkere lange halen.
‘Ek gaan water breek!’ schreeuw ik en algauw zit zijn rug onder mijn sperma.
‘Oké, Brendan,’ zegt Virgil en ik verwissel met hem van plaats.
‘Doe alsjeblieft een condoom om,’ zegt hij, zijn bek zit onder het bloed.
‘Tsek, jou poes, man!’ Virgil geeft hem opnieuw een stomp en duwt zijn hoofd in
een kussen om zijn geschreeuw en gekreun te onderdrukken.
Brendan laat er ook geen gras over groeien. Hij pompt hem alsof hij lange tijd
geen vrouw heeft gehad. Hij trekt er gekke bekken bij.
‘Ja, je hebt hem lekker nat gemaakt,’ zegt Brendan, doelend op het bloed en
zweet dat langs zijn billen en dijen druppelt.
Hij houdt het een hele tijd vol, minstens een kwartier. Virgil wordt zelfs ongeduldig
en maant hem klaar te komen. Hij trekt zich juist op het moment dat hij klaarkomt
terug en beduidt ons dat wij Tshepo moeten omdraaien en spuit zijn zaad vervolgens
over zijn borst.
Ik trek mijn broek aan, grijp hem bij zijn nek en flikker hem de badkamer in.
‘Schoonmaken, stuk vreten,’ zeg ik en ik sluit hem op. ‘Geen nood, hij weet wat
hij moet doen. Mij belazert hij niet.’
Maar hij houdt zich rustig daarbinnen.
‘Hé, stuk vreten, moeten we je even komen helpen?’ zeg ik op de deur bonzend.
Even later hoor ik badwater lopen.
Terwijl hij daarmee bezig is, gaan wij door zijn spullen en zijn kleren.
‘Hij heeft geen geld. Ik moet aan geld zien te komen voor deze maand. We moeten
alles meenemen wat geld oplevert,’ zeg ik terwijl we zijn kamer plunderen.
Ik neem zijn verzameling van negen cd's. Nee, zijn boeken zijn waardeloos, laat
maar hier, zeg ik tegen de anderen. We nemen een paar leuke hemdjes mee, een
paar Levi's jeans, een Soviet-jasje, Chino's, een paar Nike-gympen, nette schoenen
van Crocket en Jones, twee nette overhemden, twee van die dingen die je bij je
pols draagt in een overhemd, een Swatch-horloge, een gameboy en drie navullers,
een zilveren halsketting, twee Bermudashorts, drie leuke boxershorts, twee leren
riemen, een blazer en een sjaal, een wekkerradio, een Casio-tikmachine, een
Fubu-petje, drie video's van Spike Lee, twee Speedo-onderbroeken en een hemd,
een pak condooms, een Malcolm X-hoed, een leren jasje, een suède jasje, een
Dolce e Gabbana-tas, een Benetton-tas, en al zijn zakdoeken. ‘En daai tv, vat dit,’
zeg ik hun. We stoppen de spullen in een van die goedkope grote canvastassen
die straatverkopers, vooral Makwere-were, gebruiken. We doen de spullen in de
auto maar laten wel wat kleren voor hem achter.
Virgil start zijn witte Granada en we rijden naar Woodstock waar een connectie
van mij als tussenhandelaar optreedt. Hij kent mensen die de spullen zullen kopen,
meestal tweedehandswinkels in de stad, maar soms krijgt hij zelf mensen. We treffen
hem thuis, alleen met zijn vriendin. We brengen de tas naar binnen en doen hem
in de gang open. Hij zegt tegen me dat hij wel wat kan bedenken. Maar ik ben niet
gek, ik vertrouw die kerel niet. Dus ik ga zitten en maak een lijst van alle spullen.
Het wordt een lange lijst.
Hij zegt dat ik de volgende dag moet terugkomen. Hij zegt dat hij dan geld
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voor me heeft, maar voor hem gaat er tien procent af. Ik vraag hem hoeveel hij kan
krijgen voor de cd's, alle negen. ‘Allemaal import,’ zeg ik. ‘Dat mannetje heeft een
dure smaak.’ Hij kijkt naar me en merkt wel dat de gevangenis mij niet heeft
veranderd, dat ik nog steeds dezelfde ben, nog steeds koppig en zuinig met geld.
‘Oké, je kunt minstens zevenhonderd rand krijgen voor de cd's,’ zegt hij.
‘Goed, dat is de helft van de huur,’ zeg ik opgelucht. ‘En de andere spullen?’
‘Chris, wil je dat ik je help of niet?’
‘Hangt ervan af wat voor soort hulp, bra, hij is gewoon op zijn hoede dat hij niet
beroofd wordt,’ zegt Virgil, en er vormt zich een frons tussen zijn ogen. Hij kan erg
leuk uit de hoek komen. We hebben samen in Pollsmoor gezeten. Ik weet hoe hij
kan zijn.
‘Oké, ik weet het goed gemaakt, ik zie je morgen rond twaalven,’ zeg ik tegen
hem.

Het zachte geweld van dromen van K. Sello Duiker verschijnt in september bij
uitgeverij De Geus, i.s.m. Novib.

De vrede moe
Menno Wigman
[Om privacyredenen is dit tekstgedeelte niet zichtbaar.]
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Paul Stekelenburg
Barts houding

BARTS HOUDING
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Bart zag hem voor de Albert Heijn staan, zonder slot. Alles wat hij hoefde te doen
was erop springen en hard wegfietsen. Bijna sloeg hij de eerste straat rechtsaf,
maar hij bedacht zich. Een bon voor diefstal van een fiets zonder slot was wel wat
voor zijn verzameling lullige bekeuringen. Hij fietste langzaam verder, maar er kwam
niemand achter hem aan, zelfs de eigenaar niet.
Bart dacht: ‘Blijkbaar was de rij langer dan verwacht.’
Het was een hele stabiele fiets, en sinds hij hem had, deed hij zijn best voor
met-losse-handen-fietsen. Hij kende niemand die daar gezeik mee gekregen had,
maar Bart was geen opgever. Daar kon hij niet aan beginnen want dan had hij in
no time niets meer te doen. Bart woonde in Eindhoven.
Soms, als hij even niet wist wat hij moest, ging hij naar de wereldwinkel. Hij was
er vanmiddag, en toen hij daar weg ging was het spits. Het verkeer zat zo goed
vast, dat hij van daar tot aan het station fietste zonder ook maar één keer de
handvaten aan te raken.
De topper uit zijn bekeuringencollectie was door-rood-lopen. Daar had hij ruim
een week aan gewerkt, elke middag tussen half één en zes. Hij had het kruispunt
bij het Philips stadion gekozen, omdat het daar zo lekker druk was. Bovendien lag
het hoofdkantoor van het politiekorps Brabant Zuid-Oost maar vijftig meter verderop.
Dinsdag om veertien uur vierendertig was het prijs. Dat had de agente, een jonge
blonde vrouw met flinke heupen, heel precies genoteerd. Ze hield hem op het fietspad
staande, een stap voor de stoep. Daar schreef ze zijn identiteitskaart over.
Ze vroeg: ‘Heb je nog boetes open staan?’
Hij dacht: ‘Alsof ik elke dag beet heb ofzo.’
En opeens stonden er twintig huichelaars rustig te wachten op groen licht. Het knopje
werd maar één keer ingedrukt. Ze waren echt één en al kalmte.
Er was maar één man, eentje met een pak en een koffertje, die wel gewoon door
rood liep. Dat wil nog niet zeggen dat het geen huichelaar was. Hij had zijn mobiele
telefoon aan zijn oor en was daar zo mee in de weer dat hij de hele situatie over
het hoofd zag.
Zijn gedrag bracht de jonge agente in grote verwarring. Haar prille politieinstinct
wilde de beller achterna, maar haar aandacht werd nog volledig geabsorbeerd door
de gegevens op Barts identiteitskaart. Toen ze bij haar positieven kwam was de
bellende man al aan de overkant, en de auto's begonnen net weer een beetje te
schuifelen.
‘Ja, dat is lullig natuurlijk,’ zei ze, ‘dat hij hetzelfde doet en er gewoon mee weg
komt ook nog.’ Haar stem leek op die van Frank de Boer na een oefeninterland.
Bart glimlachte zo vriendelijk mogelijk en zei: ‘Ach, u kunt ook niet beter dan uw
best.’ Meteen daarna keek de agente hem heel indringend aan, daar net voor die
stoep in Eindhoven.
Ze deed Bart denken aan zijn therapeut. Die keek ook vaak zo indringend, maar
dan met wallen in plaats van heupen en wijsvingers op zijn lippen. Ze deden samen
allerlei testjes, zoals die van Rorschach.
De therapeut zei: ‘En wat zie je...’ draaide heel snel een kaartje met een inktvlek
om, ‘...nu?’
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‘Een rare struik ofzo,’ zei Bart. Toen hij eenmaal in één van die vlekken een struik
had gezien, zag hij in al die vlekken een struik.
Na de twaalfde struik zei de therapeut: ‘Ja, zo werkt het dus niet.’
‘Maar ik kan toch moeilijk gaan liegen omdat anders die kuttest niet werkt,’ zei
Bart.
De therapeut wees een paar keer met zijn Mont-Blanc pen en zei: ‘Weet je wat
er mis is met jou?’
Bart had geen flauw idee wat er mis was met hem. Niemand had een flauw idee,
zelfs zijn ouders niet. Echt veel kon hun dat niet schelen. Ze vonden het alleen lastig
dat ze steeds naar school moesten komen. Ze hadden allebei een fulltime baan.
Mevrouw Ravennest, Barts mentrix, zei een keer: ‘We weten niet meer wat we
met dat joch aan moeten,’ alsof Bart er niet eens bij zat. Ze droeg kleren alsof ze
net niet ging paardrijden.
‘Maar wat doet hij dan?’ vroeg zijn vader. ‘Kattenkwaad ofzo?’ Hij had graag
concrete voorbeelden, daar kon hij tenminste mee overweg.
‘Tja, hij doet op zich helemaal niets,’ zei Ravennest.
Zijn vader vroeg: ‘Waarom moet ik dan godverdomme naar school komen?’ Tijdens
godverdomme sloeg hij op tafel.
‘Zijn aanwezigheid heeft een negatieve invloed op de hele klas.’ Die zin had ze
onthouden van de docentenvergadering. ‘We weten echt niet wat we ermee
aanmoeten.’
‘Had dan godverdomme,’ Barts vader sloeg nog iets harder op tafel, ‘wat beter
opgelet op de PABO.’
Ravennest begon te snikken.
Daarna hoefden zijn ouders niet meer op school te komen. Ze moesten dan wel
beloven dat Bart naar een therapeut zou gaan. Die therapeut wist uiteindelijk, na
de Rorschach test, wat er mis was met hem.
Bart vroeg: ‘Wat is er dan mis met mij?’
‘Je houding,’ zei de therapeut.
‘Mijn houding wat?’ vroeg Bart.
‘Tja, zo ongeïnteresseerd,’ zei de therapeut.
Bart stond al een tijdje te glimlachen, net voor de stoep bij het Philips stadion,
tegenover die blonde agente. Het voetgangersstoplicht tikte traag, waardoor het
allemaal nog veel langer leek. Hij voelde kramp in zijn lachspieren opkomen. Hij
zei: ‘Je kunt ze toch nooit allemaal pakken,’ om zijn kaken wat beweging te geven.
De agente ging er alleen maar indringender van kijken, dus hij glimlachte maar weer
verder, voor zover dat nog ging.
Het voetgangersstoplicht sprong op groen, maar er staken maar twee mensen
over. De rest bleef liever even staan. Bart zei: ‘U kunt natuurlijk niet overal tegelijk
zijn.’
De agente vond het gênant worden. Ze gaf hem zonder oogcontact te verliezen
zijn id-kaart terug, aarzelde even, en zei: ‘Is er nou iets grappig ofzo of hoe zit dat?’
Ze had geleerd dat er niet gespot mocht worden, met ordehandhaving.
Bart zei: ‘Ik heb geen flauw idee waar u het over heeft,’ en hij bleef maar
glimlachen.
Hij dacht: ‘Zolang ik glimlach kan ze me niet neerknuppelen.’
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Dat is wat Bart had gedaan, tijdens al die gespijbelde uren. Later deed hij het alleen
nog maar als hij toch met iets anders bezig was, want het ging een beetje vervelen.
Na die bon voor door-rood-lopen had hij een hele tijd niets meer gescoord. Hij had
maar één andere in zijn collectie, voor
op-de-verkeerde-dag-de-vuilnisbak-buiten-zetten. Het was de eerste bon die hij
kreeg, en eigenlijk, helemaal per ongeluk.
De vuilnisbak was één van zijn taken thuis.
Op de dag dat hij zijn nieuwe fiets voor de Albert Heijn vond had hij een slot gekocht.
Een stalen ketting met een discusslot van het merk Moon. Hij had een junk horen
zeggen: ‘Discussloten zijn moeilijk, behalve als er moon op staat.’ Bart ging ook af
en toe naar het station als hij zich verveelde, en dan ving hij weleens wat op.
Het slot van Moon kostte 12 euro 99.
‘Weet je het zeker?’ vroeg de verkoper.
Bart probeerde hem aan te kijken, maar de verkoper bleef maar heen en weer
schommelen. ‘Natuurlijk weet ik het zeker,’ zei Bart.
‘Het is namelijk geen echt héél erg goed slot,’ zei de wiegende verkoper, ‘dan
kun je beter eentje van Axa hebben, die zijn van gehard staal, die heb ik zelf ook.’
‘Als er maar fietsen met slechtere sloten zijn,’ zei Bart, ‘om die van mij naast te
zetten.’
Dat durfde de verkoper te betwijfelen.
Bart fietste aan de verkeerde kant van de straat naar de wereldwinkel. Hij dacht:
‘Even kijken wat ze in de derde wereld hebben uitgespookt.’
Hij zette zijn fiets tegen de gevel van de wereldwinkel, onder het
hier-geen-fietsen-plaatsen bordje.
Aan de muren van de wereldwinkel hingen nog steeds dezelfde Grand Foulards,
hangmatten en babydraagdoeken. Hij keek maar even naar de bamboe placemats
en de onderzetters. Hij liet de doos met portemonnees die uit slechts één vakje
bestaan links liggen. Hij liep deze keer ook langs de djembees, didgeridoo's,
duimpiano's en de sambaballen. Hij kwam zelfs niet aan de stoffige Boeddhabeeldjes
en Afrikaanse maskers in het niet-aanraken rek.
Vandaag trok het enorme assortiment autootjes van blik hem het meest. Er lag
een briefje bij. Er stond: ‘In Madagascar worden door oud en jong model-auto's
vervaardigd. Het blik wordt gekocht op de markt van mensen die blik verzamelen
bij hotels, restaurants of bij het vuilnis. Het zijn voornamelijk Franse auto's die model
staan, maar uit reclamefolders worden ook andere modellen gehaald.’
Bart dacht: ‘Aha.’
Opeens stond de wereldwinkelvrouw naast hem. Ze zei: ‘Hier gooien we het weg
maar daar maken de kinderen er speelgoed van. Knap hè?’ Ze wees hem speciaal
op de details. ‘Vroeger zaten er nog weleens scherpe randjes aan. En toen hadden
ze ook nog geen echt draaiende wieltjes.’ Ze glimlachte heel weeïg en het was goed
te zien wat er gebeurde als je geen goede tandenborstel gebruikt. Ze drukte een
wagentje in Barts hand, en stond erop dat hij er even goed aan voelde.
‘De consument heeft veel baat bij concurrentie,’ zei Bart. Hij zette het
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wagentje weer terug waar het vandaan kwam.
Een vrouw op vrolijk gekleurde sandalen bemoeide zich er ook maar even mee.
Ze zei: ‘Doet het altijd goed als cadeautje.’
‘Het is ook heel leuk voor als decoratie,’ vulde de wereldwinkelvrouw aan, ‘ik heb
ze zelf thuis ook.’
Bart pakte een deux-chevaux van de plank. Het was helemaal gemaakt van
Coca-Cola blik, en daardoor had het een grotere aantrekkingskracht dan de rest.
De wereldwinkelvrouw pakte het meteen uit zijn handen. ‘Die maar doen,’ zei ze.
‘Die maar doen,’ zei Bart, en ze liepen naar de kassa.
Ze vroeg: ‘Zal ik het voor je inpakken?’
Hij zei: ‘Nee, ik gooi het zo wel weg.’
De wereldwinkelvrouw verstilde een moment na deze opmerking. Alles was weer
normaal toen Bart een briefje van tien euro uit zijn portemonnee haalde. Hij kreeg
twee euro terug, en nog een flyer van een multi-culti festival. Hij stopte alles in zijn
portemonnee en liep de deur uit. De sandaalvrouw liep achter hem aan, ze had het
daar binnen ook wel weer gezien.
Bart stond bij zijn fiets en de zon scheen opeens heel fel en hij moest zijn slot open
maken, maar het schoot niet op met dat wagentje in zijn hand. Hij dacht: ‘Uiteindelijk
gooi ik het toch weg,’ dus hij gooide het maar meteen op straat. Het knutselwerkje
lag nog geen seconde op het asfalt of er reed een zwarte BMW overheen. Bart vond
het wel wat hebben, maar de sandaalvrouw niet.
Ze riep: ‘Asociale,’ en ze wilde er nog iets achteraan schreeuwen, maar het
scheldwoord dat ze zocht kwam niet.
Bart dacht: ‘Nee jij dan,’ want zij had niets gekocht.
Hij sprong op zijn fiets en reed het hele stuk tot aan het station zonder handen.
En niet op een lullig slakkentempo, hij trapte echt goed door, met zijn handen op
zijn rug, als een schaatser. Bij het station flikkerde hij zijn fiets tegen een andere en
rende het dichtstbijzijnde perron op, helemaal door tot aan het
verboden-voor-onbevoegden bordje. Daar ging hij voor de witte stippellijn staan.
De trein van vijf over half zes richting Tilburg en met als eindstation Den Haag
Centraal had vijf minuten vertraging, dus hij moest even wachten.
Hij dacht: ‘Het leven gaat heel traag en uiteindelijk gebeurt er niks.’
Net voordat de trein met een haastig vaartje het station binnen reed voelde Bart
een hand op zijn onderrug. Er stond een meisje van ongeveer zijn leeftijd achter
hem. Ze had het blondste haar dat hij ooit had gezien. ‘Het is hartstikke gevaarlijk,
hoor,’ zei ze, ‘voor die stippellende lijn.’
Dat vond Bart leuk, dat ze stippellende lijn zei.
Hij dacht: ‘Ik kan altijd nog dood.’
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GDMW03
Bart Vantieghem
Pesten op het werk

Passionate. Jaargang 10

24
In september verschijnt Brieven aan Bram P., de gebundelde brieven van Gerard
Reve aan Bram Peper. In dit nummer de eerste brief uit deze bundel plus een
inleidende column door Bram Peper.

Reve en Rotterdam
Bram Peper
Het kwam zo. De uitreiking van de Anjerprijs vindt traditiegetrouw plaats in het
stadhuis van Rotterdam, aan de Coolsingel. In die traditie past ook dat de
burgemeester - immers gastheer - een woord van welkom spreekt. Of het toen meer
was dan dat, weet ik niet meer. Wat ik wel weet is dat het toen - herfst 1987 - de
eerste keer was dat ik Gerard in levende lijve ontmoette. Joop (Schafthuizen, Reve's
partner, red.) was er ook bij. De reden van Gerards aanwezigheid was de lofrede
die hij zou uitspreken voor de winnaar van de prijs, de beeldend kunstenaar Paul
Beckman, een vriend van Gerard en Joop.
Op de receptie na de prijsuitreiking raakte ik in gesprek met Gerard (en Joop). Ik
vond het wel mooi om met iemand te spreken die ik - om allerlei redenen bewonderde. Dit vriendelijk verlopende gesprek moet - gelet op het begin van de
(eerste) brief aan mij - ongetwijfeld zijn uitgemond in de uitnodiging eens een
vaartochtje te maken met de gemeentelijke boot (van het Havenbedrijf) om kennis
te nemen van de haven van Rotterdam. Over die haven wordt veel gesproken, maar
weinigen kennen de betekenis ervan, of hebben de grootste haven van de wereld
nooit grondig met eigen ogen bekeken.
Ik was en ben trots op die haven - wist er inmiddels het nodige van -, en deel mijn
kennis graag met mensen van allerlei achtergrond die - bij toeval of niet - mijn pad
kruisen. Lering en vermaak gaan samen. Met Gerard en Joop aan boord is geen
ander belang gediend dan het louter samenzijn en het uitwisselen van gedachten
en kennis. In latere jaren - na mijn vertrek als burgemeester - is dit als nutteloos
(niet functioneel varen, op kosten van de gemeenschap) gekwalificeerd. Een
stijlbreuk.
Gerard en Joop genoten van die tocht. Wat er besproken werd, weet ik niet meer.
Maar het was wél het begin van een vriendschap die tot op de dag van vandaag
voortduurt. Gerard en Joop woonden toen in een vale, sombere straat in Schiedam,
waardoor wij elkaar - wel met aanmerkelijke tussenpozen - wat gemakkelijker in
persoon konden ontmoeten. Zo herinner ik mij dat wij ook nog eens een bezoek
aan Boijmans van Beuningen hebben gebracht, rondgeleid door de minzame en
bekwame adjunct-directeur, Dr. Johan ter Molen. Deze precieze man moet aan de
rondleiding met Gerard bijzondere herinneringen hebben overgehouden. Gerard
voorzag nl. elk schilderij van een kwalificatie, waarbij - als ik mij goed herinner maar drie klassen aan de orde waren: a) wel goed; b) kan er mee door; en c) rijp
om op te stoken in de open haard. De fraaiste doeken ontkwamen niet aan de
c-categorie. De voorkomende en dienstbare Ter Molen begon dan schaapachtig te
lachen, maar trok tevens wit weg bij zoveel helderheid. De vriendelijkheid tekende
ook dit bezoek.
Gerard gaf zich gewonnen aan Rotterdam. Hij had - dat hielp - nog een appeltje
te schillen met Amsterdam, dat hem in de ban had gedaan vanwege
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zijn opvattingen over Zuid-Afrika, die ook in deze eerste brief (en niet voor het eerst)
naar voren komen. Hij wilde graag dat het grote interview dat Koos Postema (ook
een bewonderaar) ter gelegenheid van zijn 65-ste verjaardag zou houden, in
Rotterdam voor de televisie zou worden opgenomen. Ik bood hem het stadhuis aan,
waar in de zgn. eerste klas trouwzaal (een intieme ruimte) dit fameuze interview
eind 1988 werd afgenomen en opgenomen.
Die voorkeur voor Rotterdam is gebleven. Voor de start van een reizende
tentoonstelling over zijn werk en leven - die langs vele bibliotheken zou voeren koos hij de fraaie Gemeentebibliotheek van Rotterdam. Dit was n.a.v. zijn 70-ste
verjaardag. Ik mocht hem inleiden, de grote rede werd uitgesproken door de
toenmalige minister voor Cultuur, Hedy d' Ancona. De fotograaf Serge Ligtenberg
(Het Parool) maakte wonderschone foto's.
Intussen bleven Gerard en ik elkaar schrijven. Dat waren niet zoveel brieven om
de eenvoudige reden dat ik meestal (te) lang wachtte hem terug te schrijven. Ik
wilde dat zorgvuldig doen, en dacht dat ik het druk had. Toen ik in augustus 1998
minister werd - een terugval in de ogen van Gerard (zie de brief) - heb ik in het zicht
van de 75-ste verjaardag van Gerard (14 december) het Ministerie voor Cultuur van
dit heuglijke feit op de hoogte gesteld, met het verzoek Gerard te bevorderen tot
Ridder in de Nederlandse Leeuw. Dat mocht wel na 25 jaar, sinds hij zijn eerste
Koninklijke Onderscheiding ontving (1974, Oranje Nassau). Deze keer was Den
Haag de plaats van handeling, bij zijn toenmalige uitgever op Het Plein, en dichtbij
de staatssecretaris voor Cultuur, Rick van der Ploeg, die samen met mij de
versierselen opspeldde. Wij hadden een mooie bijeenkomst, met een beperkt aantal
intimi. Theodor Holman zong het gedicht ‘Droom’ van Gerard.
Vannacht verscheen mij in een droomgezicht mijn oude moeder
eindelijk eens goed gekleed:
boven het woud waarin zij met de Dood wandelde
verhief zich een sprakeloze stilte.
Ik was niet bang. Het scheen mij toe dat ze gelukkig was
en uitgerust.
Ze had kralen om die pasten bij haar jurk.

Gerard was blij, omdat de onderscheiding uiteindelijk van de koningin kwam. En
die houdt van kunst en kunstenaars.

Gerard Reve
Brieven aan Bram P.
De Bezige Bij
(Voorpublicatie)
[Om privacyredenen is dit tekstgedeelte niet zichtbaar.]
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Joris Denoo
Encyclopaedia Britannica

ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA
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VANDAM, James ( Windhoek, 1953, sedert 1966 in België woonachtig). Gedreven
kunstenaar. Na performances en land-art legt hij zich toe op het ongrijpbare en het
onzegbare. Fluctuerende werken aangekocht door en in het bezit van Waterstaathuis
Nederland, Kuuroord Esterhàzy Hongarije, privé-collectie Aquavit, Maffia Memorial
House Chicago, Zeemachtmuseum ministerie van Defensie Oostende, privé-collectie
Villa Tuscolana Frascati, Italië en Church of Noise L.A. Prijs van Edinburgh 1999
voor multidisciplinair project Windy City/Life Underground/(No-)Noise
Shadowaddywaddy.
Boekpublicatie: Beyond Things & People: Noises, Shadows, Submarine Art. Sec.
Lit.: prof. Dr. P. Bellemans, De Dali in Vandam, uitg. Au Secours, Brussel, 1992.
Er kwam veel volk afgezwommen op de onderwaterexpositie van de beeldende
kunstenaar James Vandam. Op de vernissage waren de glazen altijd vol. Uit de
monden van de gelegenheidssprekers ontsnapten bellen. Persmensen snorkelden
ijverig heen en weer. De daaropvolgende dagen liep het stedelijk zwembad zowat
over van de belangstelling. Vooral in de ‘drie meter’, zoals de dieperik in de
volksmond werd omschreven, was het een borreling van jewelste.
Vandam exposeerde ruimtelijk werk (op de bodem), schilderijen (aan de
zwembadwanden), aquarellen (ondersteboven op het wateroppervlak drijvend) en
juwelen (zwevend). Een flink deel van zijn oeuvre was dus permanent in beweging.
Iedereen ging tevreden en badnat huiswaarts, een enkeling spuugde onderweg nog
een klodder verdunde verf uit.
Twee volle manen na deze geslaagde manifestatie broedde James Vandam al
op een vers idee. Hij zou schaduwen en geluiden etaleren. Oorspronkelijk wou bij
geuren tentoonstellen, maar in een magazine had hij een artikel gelezen over een
geurkunstenaar ter gelegenheid van de Zomer van Watou - dat compartiment was
al bezet. Als je er niet als eerste bij was, kon je het schudden.
Vandam begon met het opschrijven van vragen, een zijns inziens interessante
vorm van hersenhozen.
1. Heb ik altijd licht nodig om schaduwen te veroorzaken?
2. Zo ja, hoe veel soorten licht zijn er?
3. Kunnen schaduwen onzichtbaar zijn?
4. Worden geluiden altijd door beweging veroorzaakt?
5. ... ook al is die beweging soms onzichtbaar...?
6. Kunnen schaduwen schrikken van geluiden?
7. Is stilte gelijk aan ontstentenis van geluid?
8. Zijn er soorten van stilte?
9. Hoe verkoop ik dit alles?
Na deze negenproef kwam James Vandam tot de slotsom dat hij voor een bijzonder
moeilijke opgave stond.
Lawaai & Donkerte
Gerucht & Deemstering
Muziek & Aura
Was zij hier nog maar.
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Waar bijvoorbeeld hield muziek op en begon lawaai? Vanaf wanneer kon je geluiden
muziek noemen? Was een vochtvlek op een muur een schaduw met een
voorgeschiedenis, een nagelaten voorwerp of een contour? Waren silhouetten
familie van schaduwen? Welke duistere figuur kwam in aanmerking om zijn expositie
voor geopend te verklaren? Welke geluiden mocht die dan wel voortbrengen?
Zouden de bezoekers bij aanschaf van een werk niet geneigd zijn alleen maar met
de klank van muntstukken of het geritsel van bankbiljetten te betalen? (In het
zwembad hadden ze met zwevende munten en watermerkbiljetten betaald, maar
nu had James graag klinkende munt gehad.) James Vandam zuchtte zo diep dat
de overgordijnen meebewogen. ‘Ik heb wat anders dan kutschetsen of
houtskooltekeningen aan mijn fiets hangen,’ gromde hij grimmig, terwijl hij een halve
jaargang Weekend Knacks in de open haard bonjourde. Het vuur doofde
ogenblikkelijk, maar daar sloeg de kunstenaar geen acht op.
‘Er zijn ook schaduwen onder water.’
‘Zet dat water nu even uit je kop. Hebben we dus al gehad.’
James spoelde een slaappil met een half glas wodka door en zapte naar National
Geographic Channel op zijn breedbeeldtreurbuis. Een toeristenschip naderde de
zuidpool. Een luxesloep werd uitgezet. De gegadigden gingen even aan land, namen
een foto van de stank van pinguïnuitwerpselen en keerden met flappende
oorbeschermers vlug terug.
‘Nonnen ruiken naar nootmuskaat,’ mompelde James met lui articulerende lippen.
‘Russen pletten hun frambozen in spierwitte melk. Hoera, de wereld een feest.
Het is gezien. Het is niet onopgemerkt gebleven.’
Daarop ging de kunstenaar slapen. Hij tuimelde in fluctuerende dromen. Het
werden nachtmerries bevolkt door vaststaande dingen. Hevig zwetend werd hij
wakker, omdat hij dacht dat hij modder in zijn mond had. Hij had drie kwartier
geslapen. Toen sliep hij weer in, droomloos.
Iemand uit de Encyclopaedia Britannica sliep droomloos weer in. Een vrouw naast
zich had J.V. al lang niet meer. Vandam, James: noise (snurkend). Een schaduw
schrok zich een bult.
‘Aan de schaduw leest men het karakter af.’
‘En de voorwerpen dan? De dingen?’
‘Die bewegen ook, als de mensen het niet zien. Onbewaakte ogenblikken.
Wanneer de mens weer opduikt, houdt het voorwerp zich gedeisd.’
‘Noem je dat karakter?’
‘Je moet karakter hebben om onzichtbaar te bewegen.’
‘Was jij hier nog maar.’
De gesprekken die James hardop met Vandam voerde, vormden na de
vragenhersenhoos een tweede voorbereidende fase op een project. Zo ook nu.
‘Het schaduwkabinet heeft de touwtjes in handen.’
‘Schimmen bij nacht en ontij.’
‘De schaduwbokser vechtend tegen zichzelf.’
‘Alleen heiligen werpen geen schaduwen af. De eerste mens zonder schaduw
moet nog geboren worden. Dode mensen wordt hun schaduw afgepakt.’
‘Des nachts zijn alle dingen zwart of onzwart. Kleuren ontwaken door licht.
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Zijn die ook als familie van de schaduwen te beschouwen?’
‘Genoeg zo, Vandam.’
James stak een Sherlock Holmespijp op die hij nooit buitenshuis mee durfde te
nemen. Hij vond dat er al genoeg artiesten waren met de kleren van de keizer. Ze
probeerden allemaal door één dingetje op te vallen. Zat God in het detail? De grootste
egotrippers trokken godverongelukt naar Tibet, waar het godverongelukt net de
kunst was je ego wég te cijferen. Of neem New York. Of pakweg de Romeinse
heuvels. Ach. Bah.
Vandam wrikte het deurtje van de kooi van Vandam open. Vandam hield zijn
kopje even schuin en koos onmiddellijk daarna de vrijheid. Hij fladderde tegen de
wandspiegel op, monsterde zichzelf ondersteboven en landde even later op de
linkerschouder van baas Vandam. ‘Goeiemorgen, Vandam. Beter een tevreden
vogel op de schouder dan een ontevreden vogel in een kooi, pakweg een slavink.’
‘Evelien! Evelien!’ kwetterde het beest.
‘Evelien is dood. Al een heel eind,’ riep Vandam. ‘Tien jaar!’
‘Evelien! Tien! Evelien! Tien!’
‘Tien.’
James blies barokke rookwolken voor zich uit.
‘Huispluimvee,’ mompelde hij. ‘Nog net geen ongedierte. Maar het brengt wat
leven in de brouwerij.’
De gedreven kunstenaar J.V. zette een schijfje Rachmaninov op en begon aan
zijn dagtaak, na eerst nog enkele pastilles ginseng, look en biergist doorgeslikt te
hebben.
Het was mei 2000, tweeëndertig jaar nadat de verbeelding aan de macht kwam.
Het donderde en bliksemde. Eric hoopte dat het zo bleef. Maar dat kon niet. Het
zou jammer genoeg Vlaams weer worden en blijven: weinig wind, weinig regen,
weinig zon, geen lange hittegolven, geen avontuurlijke koudefronten, van tornado's
geen sprake, aardverschuivingen evenmin. Regen op een dinsdag in Rome beklijft
meer dan een heel jaar Vlaamse weerberichten.
In Erics auto lagen een rode badhanddoek en een fles rode wijn. Hij was op weg.
Maar eerst zou hij nog even halt houden. Hij monsterde zijn hoofd in de
achteruitkijkspiegel. Het was het zijne niet. Maar het kwam wel bekend over: tien
jaar lang had hij kunnen oefenen, zwaarbewaakt maar ongestoord. Wennen hoefde
niet meer.
Eric, 45. Er was al zo veel in zijn leven gebeurd, dat hij het gevoel had twee levens
geleefd te hebben. Vanavond, mei 2000, voor hij naar hier reed met zijn rode
handdoek en zijn rode wijn, zag hij een meisje in een café worstelen met zo'n
ellendige, hedendaagse puzzelkubus. Haar man, haar kinderen (2,8 per Vlaams
huisgezin, het klopte) en haar schoonouders (statistieken hieromtrent ontbraken)
waren al voorgegaan naar huis. Zij bleef koppig zitten. Doorbreek die sleur! Gun
jezelf elke dag een cadeau, hoe klein ook! ‘Je moet nooit iets zoeken,’ zei ze op
een bepaald ogenblik, terwijl ze net wel aan het zoeken was. Ze vond het niet, met
die klotekubus.
‘Alles komt vanzelf.’
Even later flankeerden twee jonge mannen haar, toevallig binnengewaaid. Maar
Eric verliet het café. God zat in het detail. De duivel ook. De verbeelding kon geen
tweeëndertig jaar lang aan de macht blijven.
Zouden ze zijn nummerplaat en zijn auto kennen? De rode draad in hun
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herinnering weer opnemen? Eric zocht een parkeerplaats onder de boomkruinen
op het Conscienceplein. De in de handdoek gewikkelde fles bonkte omdat hij over
een boomwortel reed die door het asfalt omhooggeduwd werd. ‘Godverdomme!’
Een laatste bliksem doorkliefde de lucht. Conscience? Daar dacht Eric niet over na.
Daar dacht hier nooit meer iemand over na. Stel dat iemand over pakweg honderd
jaar op een naar hem genoemd plein zou...
‘Alles is ijdelheid,’ mompelde Eric. Hij ontgordelde zich en stapte uit. De fles en
de handdoek had hij nog niet nodig. Het was zeven minuten stappen naar cultureel
centrum 'tYserleiepand. Hij zoog zijn longen vol met na-onweerslucht. Iemand moest
er vanavond aan geloven, maar Eric vertoonde een zekere bereidheid tot uitstel.
Het slachten van varkens en passionele meimoorden hield hij voor straks, voor in
zijn dromen.
Want heden liep hij los. Hij was vrij, na tien jaar. Hij had zeer intens geleefd,
samengebald op vier bij vier. Hij had geen graffiti gepleegd, tenzij dit ene: Evelien.
Voor het overige waren zijn muren gedecoreerd met schimmen en schaduwen uit
het verleden. Een decennium lang hokte Eric tussen vier muren, terwijl de rest van
de wereld leed aan het motherfuckingcomplex (had hij gehoord, vernomen, gelezen).
Evelien was al tien jaar niet meer van deze wereld. Eric had daar toen daadwerkelijk
zelf de hand in gehad. Zijn vrouw was niet meer.
Tweeëndertig jaar nadat de verbeelding aan de macht kwam, vond in cultureel
centrum 'tYserleiepand de expositie Schimmen & Schaduwen van de bekende
kunstenaar James Vandam plaats. Vlak voor de vernissage donderde en bliksemde
het drie kwartier lang. 'tYserleiepand was, zoals gebruikelijk in Vlaanderen, een
‘polyvalent complex’. Je kon er zowel voor kiekens kaarten als een postmodern
gemompeld stuk theater met drie keer hetzelfde Engelse woord in de titel bijwonen.
Er liepen oude jonge mannen rond met kunstzinnige sjaaltjes om hun nek, klaar
om gewurgd te worden door vrouwen en vriendinnen die ze als aanhangwagentjes
met zich meevoerden. James Vandam luisterde met een half oor naar wat de
bekende kunstherkauwer Jan Lunet, drie dagen opzettelijk ongeschoren, articuleerde.
Steenkoolfilosofie, lammetjespap. Daarna bestudeerde hij de hem omringende
aura's en schaduwen, abstractie makend van de tegen elkaar opbotsende parfums
van de kunstkippetjes die een plaatsje in de pikorde hadden veroverd. Toen,
plotseling, overviel het hem, dit besef: hij had beter voor de geurkunsten gekozen.
Zijn aanvankelijke idee was het beste geweest. Want hoe meer James Vandam de
Schimmen & Schaduwen bestudeerde, hoe intenser hij moord rook. Moord met
voorbedachten rade. Moord zo rood als bloed. James inhaleerde diep. Zo rook het
in de vitrine bij de slager. Hij werd bevangen door een gevoel van vage angst. Het
werd hem vreemd te moede. Hij verkende de aanwezigen met chirurgische blik.
Schimmen, schaduwen. Konden schaduwen onzichtbaar zijn? James Vandam
plukte een glas van een blad, het startsein voor nog menig ander. Bewonderaars
van zijn ongewone werk benaderden hem na de toespraak.
Toen de hanen op de mestvaalten het eerste gregoriaans uit hun strot persten,
en de conciërge van CC 'tYserleiepand alle restjes grondsop uit de flessen naar
binnen klokte, dreef James Vandam op baren van welbehagen huiswaarts. Hij
gooide een handdoek over de kooi van James Vandam en ging, vermoeid tot in zijn
ruggenmerg, in de sofa zitten.
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Waren er soorten van stilte? Had stilte een kleur? Konden schaduwen schrikken
van geluiden? ‘Aan de schaduw leest men het karakter af.’ En de voorwerpen dan?
Konden die zonder tussenkomst van de mens in beweging?
Een arm rees, een arm daalde: KRAK!
Als een Rode Zee spleet de schedel van James Vandam open. De donkerrode
wijn vermengde zich met het kunstenaarsbloed. Schedelsplinters en glasscherven
gulpten mee op rode golven over de rugleuning van de sofa, over het sneuvelende
lijf van Vandam, op de grond. Net als bij zijn eerste moord een decennium geleden
sloeg Eric nogmaals toe, om het karwei af te maken. Hij dreef, voorovergebogen
over de rugleuning, de kapotgeslagen buik van de fles met beide handen diep in
het gelaat van de kunstenaar en liet dan los.
De vogel kwetterde angstig.
‘Evelien! Tien! Evelien! Tien!’
Verbaasd keek Eric naar de handdoek over de kooi.
‘Godverdomme.’
Hij grabbelde onder de handdoek, opende het deurtje en greep de vogel beet.
Die verhuisde naar een nieuwe bestemming. Eric duwde op enkele knoppen van
de magnetron en haastte zich dan naar de badkamer. Daar onderging hij een
metamorfose. Hij kalefaterde zich grondig, droogde zich zorgvuldig met de rode
handdoek af en propte die in zijn jaszak bij de pruik en de ontschminker. Op een
snipper papier paste hij de biografie van de kunstenaar aan: VANDAM, James
o

( Windhoek, 1953 - Kortrijk, 2000). Toen verdween hij in de meimorgen.
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Liever hamburgers dan peterselie - MC Battles in Nederland
Aafke van Hoof

MC Battle GDMW 2002
foto's: Fred Ernst © Rotterdam Festivals

MC Lange Frans tegen Ahab, een rapper met één arm:
't Is allemaal cool, snap wat ik bedoel
iedereen in het publiek chillt voor mij, weet hoe het voelt,
jij niks - ik: ben alles,
mijn voet links rechts, kijk es wie er aan de bal is,
ik ga t niet hebben over je arm, dat kan me niets schelen,
ik wimpel je af zonder hoofd en zonder fucking benen.

(Spitt, 11-7-2003)
11 juli was de eerste voorronde van de MC Battle Spitt, georganiseerd door Paradiso,
Universal films, Stichting GRAP en Kees de Koning. Voor Passionatelezers behoeft
deze reeks namen misschien toelichting: Kees de Koning is van VPRO radio en
hiphoppionier van Nederland, Universal bracht afgelopen jaar de film 8 Mile uit, met
de populaire rapper Eminem en Stichting GRAP en Paradiso houden zich bezig met
alle soorten muziek, dus ook met hiphop. Opvallend is wel dat Passionate - een
stichting ter bevordering van de letteren en niet van de hiphop - de eerste was die
met een goed georganiseerde battle kwam. Dat ze bij Paradiso nog nooit van
Passionate's festival GDMW gehoord hebben doet daar niets aan af.
In september is de derde battle van GDMW, in november de finale van Spitt.
Spelen die battles zich in verschillende circuits af? Wat is een MC Battle, moeten
literatuur en hiphop wat van elkaar hebben en wat is nou eigenlijk het doel en de
lol van die battles? Ik opende het vragenvuur op Def P, De Klopdokter, Junte van
de Zwolse rapgroep Opgezwolle, op MC Gumshoe van The Proov en Paradiso.
Moet dat zo agressief? Eh ja, dat hoort zo...

Klieren & schmieren
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MC Battles komen net als hiphop uit Amerika, waar rappers het verbaal tegen elkaar
op begonnen te nemen. Live, improviserend je kunsten tonen is de grootste uitdaging
voor een rapper. Thuis voorbereide metaforen zijn uit den boze: het gaat er dus niet
om hoelang je het kan volhouden of om hoe slim je bent, maar om hoe alert en
gevat. Een rapper die een half
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uur achter elkaar zijn rhymes weet te spuwen, valt door de mand en krijgt kritiek
van zijn tegenstander, de jury of het publiek.
De MC's rappen in een vooraf vastgestelde tijd (vaak 45 seconden) of aantal lines
(regels) of bars (kogels!), en in een vastgesteld aantal rondes, ieder op dezelfde
beat die door de dj wordt ingezet. De host roept de rappers naar voren en op dat
moment pas weten ze wie hun tegenstander is. Door middel van loting wordt bepaald
wie er mag kiezen: zelf beginnen of de ander laten beginnen. En dan barst het los.
Verwensingen, gemene opmerkingen over het uiterlijk, de stijl, skills, vermeende
geaardheid; het mag niet alleen, het moet. Ook vriendinnen en moeders moeten
het vaak ontgelden, want je pakt de tegenstander waar je hem pakken kan, hoe
gemener hoe beter, opdat het publiek zal loeien van verontwaardiging. De rappers
onderbreken elkaar niet maar staan stoer, cool, gelaten of geslagen te wachten tot
ze ook wat in mogen brengen, op hun beurt.
Het gaat erom wie het meest overtuigend overkomt, het grootste reactievermogen
heeft, het meest origineel en vindingrijk is qua rijm en om wie het beste ‘vloeit’ op
het ritme. Meestal wijst een jury de winnaar aan, soms ook het publiek. Op het
publiek afgaan is volgens Bas (alias De Klopdokter, de winnaar van GDMW's MC
Battle 2002) minder leuk, want dan wordt het een kwestie van achterban meenemen.
De achterban speelt bij Amerikaanse rap een grote rol, daar was het van oudsher
gang tegen gang. En of dat nu wijk tegen wijk, stad tegen stad, of Eastcoast tegen
Westcoast was, voor en na de optredens heerste altijd een sfeer van ongezonde
competitie die vaak uitliep op geweld.
In Nederland heb je dat niet zo in hiphopkringen, want 1) vuurwapens zijn hier
niet zo voorhanden, 2) Nederland is er te klein voor, of om met De Klopdokter te
spreken ‘je ontmoet elkaar toch altijd overal in het land dus je kan niet met iedereen
ruzie gaan maken’, 3) Nederland heeft een eigen stijl ontwikkeld waarbij het meer
gaat om originaliteit en humor in het afbekken, dan agressiviteit in de trant van ‘ik
schiet je neer, ik steek je dood’, zodat het voorkomt dat fans van de één, klappen
voor de ander. Gezonde zelfspot, maar wel bloedserieus.
Toch zijn de nieuwe Nederlandse battles, die sinds één jaar ‘echt als paddestoelen
uit de grond schieten’ volgens De Klopdokter, allemaal gemodelleerd naar het
concept van 8 Mile. Zoals Spitt het onlangs deed, met een heuse boksring, had het
nog het meeste weg van een freefight, weliswaar zonder handdoekjes en met een
paar regels, waaronder: ‘Alles mag, mits stijlvol en zonder fysiek contact; Bij fysiek
contact volgt onmiddellijke diskwalificatie; De host, dj en organisatie hebben het
recht de battle te stoppen wanneer de zaken op het podium en/ of de zaal uit de
hand dreigen te lopen.’ Overdreven, nodig of part of the show...?

Freestyle
De MC Battles zijn hier waarschijnlijk zo populair geworden, omdat de hiphop zo
algemeen is doorgedrongen in Nederland. De redactie van het boek Van Brooklyn
naar Breukelen, 20 jaar hiphop in Nederland (2002) stelt dat in twintig jaar ‘ook in
Nederland hiphop is uitgegroeid van subcultuur naar dominante jongerencultuur’.
Vanaf de introductie van de rap in Nederland zijn er verschillende stromingen
geweest: Engelstalige rap die wel of niet leunt op de Amerikaanse traditie,
cross-overs tussen rap en pop, rock of dance die al dan niet tot de hiphop gerekend
worden, Nederlandstalige hiphop en Nederhop, underground en commercieel.
Hiphop is van jongeren, van scholieren, van werkende jongeren, en soms van
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studerende jongeren, al luisteren die gemiddeld liever naar Acda en de Munnik of
andere ‘pop in je moerstaal’ gruwel. Maar nu hiphop zo mainstream is geworden,
en de top 40 ermee vol staat, is er ook weer behoefte gekomen aan ‘pure, eerlijke,
niet-commerciële’ hiphop. ‘De echte shit’. Woorden op kale beats, precies zoals
hiphop ooit begon. Vrije, ruwe hiphop zonder platencontracten, poenige ambitie en
sterrenstatus. Back to the old school - hiphop voor de ware geuzen, en niet als de
nieuwe old-schoolschoentjes van Puma en Adidas voor de losers.
Eerst kwamen de dj-wedstrijden, maar naarmate hiphop in de Nederlandse taal
begon te leven ook de battles. De battles zijn een jaar of vijf geleden ontstaan uit
het freestylen, iets wat iedere zichzelf respecterende hiphopgroep probeert tijdens
een optreden: het publiek geeft een onderwerp aan, vaak iets uit de actualiteit of
wat die dag nog in de krant stond, en de MC rapt er al improviserend op los. Het
freestylen was de kroon op zo'n optreden en oogstte altijd het meeste applaus omdat
een goeie freestyle aangeeft dat de groep capabel is en meer kan dan de cd
narappen op een muziekband. Een stapje verder is het bij elkaar zetten van de
voormannen van de groepen, en je hebt een battle. Maar volgens Sven (MC
Gumshoe) van The Proov waren er eind jaren '80 ook
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al battles: ‘In sommige gevallen ging dat nog wel eens gepaard met fysiek geweld.
Bussen vol aanhang kwamen om de battle ter plekke te ondersteunen... tja, en dat
lokte nog wel eens een twistje uit.’ Die Nederlandse stijl van zelfspot en relativering
moest kennelijk nog groeien eind jaren negentig.
Voor Junte, van Opgezwolle, is de lol er al wel weer een beetje vanaf. Hij doet
niet meer mee aan battles, of het moet zijn dat hij echt wordt uitgedaagd. ‘Hoe langer
je bezig bent met schrijven, hoe persoonlijker je wordt. Dan heb je geen behoefte
meer aan competitie.’ Het kan hem niet zoveel meer schelen wat andere rappers
van hem vinden, ook al hoort het spel van het tegen elkaar opnemen en de
egoklopperij nog zo bij de rapcultuur. ‘Ik heb het vijf jaar gedaan en heb niet meer
de behoefte.’ Ook wil hij wel even duidelijk hebben dat ze niet naar Spitt zouden
komen, zelfs al werden ze er door publiek en organisatie nog zo verwacht. Iedereen
kent iedereen. Ook MC Gumshoe doet eigenlijk nooit mee aan georganiseerde
battles, omdat hij het leuker vindt om onderling te battlen, tegen mensen die je kent
en waar je dus veel van weet dan in georganiseerd verband. Inside jokes komen
dan vanzelf in je teksten terecht.
Voor Def P komen de georganiseerde battles te laat: hij hoeft zich na ruim vijftien
jaar rap niet zo nodig te meten met beginners. Hij vindt battles wel leuk, maar dan
moeten ze spontaan ontstaan: ‘Als je dan uitgedaagd wordt kun je ook meteen
reageren op wat er gezegd wordt, in plaats van dat je op commando direct de aanval
moet openen op iemand die je nooit eerder gezien hebt. Als ik iemand afzeik, dan
wil ik wel menen wat ik zeg! Maar evengoed respecteer ik de deelnemers wel, omdat
er toch de nodige moed en vaardigheden voor nodig zijn.’
De Klopdokter heeft geen groep, maar doet wel optredens met zijn dj, Fader, die
voornamelijk bestaan uit freestyles. Hij heeft genoeg nummers, genoeg teksten,
maar geen haast met het uitbrengen van een cd. Ook hoeft hij niet beroemd te
worden, liever niet zelfs, al geniet hij inmiddels veel naamsbekendheid als ‘die gast
die Raymzter versloeg’ vorig jaar op GDMW. Sindsdien treedt hij vaak op, in
Rotterdam maar ook op andere podia in eigenlijk het hele land. Wat hij belangrijk
vindt in rap is humor, zijn stijl is cynisch en hij vindt dat iedere rapper zichzelf moet
zijn: ‘Ik sta daar ook gewoon als Bas, maar dan op rijm.’ Pas nog heeft hij getourd
met VSOP (Rotterdam) en The Proov (Leeuwarden/ Nijmegen) en binnenkort komt
een nummer van hem uit op cd van Extince - toch wel zijn Nederlandse voorbeeld
- samen met Opgezwolle, Raymzter en Kiddo C, en daarna een nummer met IJsman,
op ADHD van Brainpower. Allemaal vriendjes? Allemaal vriendjes!

Woord Kunstenaars & Snel Dichters?
Kees Heus, Paradiso, beaamt dat de Nederlandse hiphopscene een hecht clubje
is. Dat merkte hij opnieuw met het organiseren van Spitt. Eerder hadden ze in
Paradiso ook al wel battles, tijdens het Double Talk festival. Die werden gedaan
door mensen van de NFL: de Nederlandse Freestyle League, en soms ook tegen
de Amerikanen die voor het festival over waren, maar die battles waren nooit zo
succesvol. Sinds de film 8 Mile is er veel meer publieke belangstelling, terwijl het in
het hiphopwereldje al zo lang leeft en iedere stad zijn plaatselijke helden heeft,
jongens die de hele dag op straat, onder elkaar, niets anders doen dan rijmen en
freestylen.
Hij kent GDMW niet, maar als hem duidelijk wordt dat Passionate het meer vanuit
de letteren en als woordkunst of zelfs als dichtkunst benadert, klinkt hij in eerste
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is name-

Raymzter (l.) en De Klopdokter
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lijk een van de moeilijkste dingen die er zijn, en als mensen dat weten te waarderen
is dat alleen maar goed.’ Of, zoals Def P het zegt: ‘Het maakt mij niet uit hoe mensen
mijn werk noemen en/of labelen. Als ze het maar waarderen. “A rose would smell
as sweet by any other name”.’
Een kritische kanttekening die Kees Heus nog plaatst, is dat het niet zo moet
gaan als bij bijvoorbeeld graffiti, ook een onderdeel van de hiphopcultuur die door
de kunstwereld ontdekt en ingepikt werd omdat men er geld in zag. Volgens hem
zijn de jongens die optreden echt absoluut niet bezig met de vraag of wat ze doen
misschien literatuur of kunst is. ‘De MC Battle is echt een hiphopding.’
De noemer kunst of literatuur kan De Klopdokter inderdaad gestolen worden. Wat
hij doet is hiphop. Het is dan wel met woorden, maar het gaat om de combinatie
met de muziek. ‘Ik vind rap zonder beats niks aan en beats zonder rap ook niet. Het
is als met een hamburger zonder broodje: het is apart ook lekker, maar het hoort
echt bij elkaar. Ik zou mezelf geen dichter willen noemen.’ Hij wekt de indruk dat hij
ook geen dichter genoemd wil wórden, want hij trekt er een héél vies gezicht bij. Hij
is wel eens bij een Poetry Slam geweest, ja. En hij kent wel ‘van die dichters, ja die
hebben het dan over peterselie. Ik ben misschien niet zo literair onderlegd, maar ik
vind het vaak ook gewoon een ballon met lucht. Hiphop is niet zo zweverig. Het is
strak, en dat komt mede dankzij de muziek.’
Ook volgens Kees is een Poetry Slam gewoon een dichtprogramma, waarbij
dichters weliswaar in competitieverband optreden, maar niet moeten improviseren
en reageren op de ander, de belangrijkste eisen van de battle.
Al met al lijkt het er op dat de Nederlandse battles gewoon vanuit de eigen traditie
ontstaan zijn en niet vanuit het meer literatuurgerelateerde spoken word, stand-up
comedy, of de Amerikaanse battles. Bas en Junte hebben geen idee hoe battles er
in Amerika aan toe gaan en hebben (net als ik) alleen de Eminemfilm als
referentiekader, die pas vorig jaar verscheen. Zelfspot zou volgens Junte inderdaad
een typisch Nederlands battle-trekje kunnen zijn en waar Def P (Osdorp Posse) in
1988 nog naar Amerika toog om zijn raps te laten horen en te verstaan kreeg:
‘Waarom doe je ons na en rap je niet in je eigen taal?!’ antwoordt De Klopdokter op
mijn vraag of hij niet eens een Amerikaanse battle zou willen meemaken: ‘Dat hoeft
toch niet? Die heb je hier genoeg.’ Een waarheid als een Nederlandse koe, die maar
weer aangeeft hoe de Nederlandse hiphop zich geëvolueerd en geëmancipeerd
heeft. Om maar eens twee woorden te gebruiken, waarmee ik de battle niet zou
winnen.
* GDMW MC Battle: 25-26-27 september in Rotterdam. De Klopdokter staat
als winnaar van vorig jaar geplaatst voor de finale.
* Spitt voorrondes: 20/9 in 013, Tilburg - 3/10 in Nighttown, Rotterdam - 4/10
in Paradiso, Amsterdam
- 10/10 in Simplon, Groningen. Finale: 14 november in Paradiso.
* Opgezwolle treedt op op de Amsterdamse Uitmarkt, 29 en 30 augustus.
Saul van Stapele e.a. (red.) Van Brooklyn tot Breukelen. 20 jaar hiphop in
Nederland, Nationaal popinstituut (i.s.m. uitgeverij Het Spectrum, Virgin en
Nieuwe Revu), 2002 (met cd).
Met dank aan: Def P, Bas Ockeloen (De Klopdokter), Junte Uiterwijk (Opgezwolle),
Sven Willemsen (MC Gumshoe) en Kees Heus (Paradiso).
Citaat Lange Frans via www.spitt.nl
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Just you and a mic, of: slammen voor dummies
Maarten Das
Laat het voor eens en voor altijd geschreven staan: poëzie IS performance. Zoals
vuur pas lekker brandt als je een raam open zet en het zich kan laven aan frisse
lucht, zo willen woorden hun vleugels uitslaan en een wind doen opsteken die onze
oren doet klapperen. Gedichten zijn immers het summum van alfabetische acrobatiek,
dichters niets anders dan lyrische stylisten. En als lezen al sexy is, is poetry slam
heuse porno.
Maar pas op, aanstormende Idols der letteren! Zonder waarschuwing zou jullie
jongensdroom(m/v) wel eens jammerlijk in honderdduizend leestekens uiteen kunnen
spatten... Edoch, niet gewanhoopt. Om jullie in deze barre tijden van vlijmscherpe
concurrentie en niet mis te verstane juryrapporten bij te staan, presenteer ik bij deze
alle kneepjes, tips en trucs om binnen de kortste keren de pennenlikkende groupies
van uw vege lijf af te moeten slaan...
Om met het eerste en meest belangrijke te beginnen: schrijf retegoeie gedichten.
Dit is de meest voor de hand liggende tip alsook de meest genegeerde. Zelfs als
poëzie performance is, kan geen struisvogelverencape of zoetgevooisd
achtergrondkoor verhullen wanneer de woorden zelf, die machtige wapens waarbij
zwaarden horen te verbleken, tekortschieten. Zorg dat ze de luisteraar meenemen
naar een plek die we allemaal kennen maar waar nog nooit iemand geweest is.
Schrijf besmettelijk, schrijf radioactief. Verbaas jezelf. Verleid en vernietig en verstom.
En verover.
En áls je dan zonodig je geliefde aan wie je je serenade in zestien delen hebt
opgedragen (je hebt nu, pogen vrienden je wijs te maken, een heuse cyclus
geschreven!) mee moet nemen, vergeet dan dat je haar hart (m/v) al gewonnen
hebt. Nu de zaal nog.
Dan: wees zeker van jezelf. Die drie minuten zijn jóuw drie minuten en schitteren
zul je. Weet dat ook en straal het uit. Geloven in je eigen woorden betekent geloven
in hoe jij de wereld ziet betekent geloven in het bestaansrecht van een unieke wereld
betekent
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Maarten Das
foto Lotje Laan

geloven in de betovering die jij alleen teweeg kan brengen. Dat is het geheim, en
je staat op het punt dat openbaar te maken.
En natuurlijk is alle begin moeilijk. Niets of niemand kan je voorbereiden op de
slangenkuil die je maag langzaam maar zeker is geworden op het moment dat je
de ontmaagding van je eerste slam ondergaat; een ware vuurdoop die tere zieltjes
nooit helemaal te boven komen. Het gerucht dat de dichters met de meeste bravoure,
die hun woorden luidkeels brullen laten, diep van binnen blozen en bibberen mag
wat dat betreft slechts een povere opluchting heten. Maar voor wie van tevoren
extra lef nodig heeft of na afloop juist vergetelheid zijn er altijd nog de
consumptiebonnen.
Tot slot: zo lang als het lijkt te duren voor je eindelijk mag, zo snel is het voorbij.
Alles eindigt, alles verdwijnt en alles lost op. Maar voor even ging de hemel open.
Just you and a mic. En een handjevol hopeloze dromers die weer eens
samendromden om te horen wie we nu in godsnaam écht zijn en wat er ondanks
al dit veel te weinige licht toch nog voor fraais en afschuwelijks te zien valt. Daarna,
hopelijk, applaus. Een schouderklop. Nog een rondje. En de thuisreis. Volgende
keer beter. Toch uit je hoofd en dan niet die mooiste zin vergeten. En daarna je
eerste bundel: de cover heb je al. En signeersessies en backstagepasjes en wie
weet wel emigreren...
Maar eerst de pen in, kinders! Houd moed, hou vol, en hou van dit leven. Eet,
slaap, adem poëzie. En kom het ons daarna allemaal lekker vertellen. Opnieuw en
opnieuw en opnieuw.
Perform jubelend wonderen.
Maarten Das eindigde als tweede op de Landelijke Poetry Slam finale in mei 2003
te Doornroosje, Nijmegen.
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Aryan Kaganof en Ernest van der Kwast
Kwast vs. Kaganof

KWAST VS. KAGANOF
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This is a work of fiction. All of the characters, incidents and dialogue are imaginary
and are not intended to refer to any living persons.
Op sommige dagen maakt het niks uit of het stortregent, de lucht een groot grijs
gordijn is, de wereld er droeviger uit ziet dan ooit. Je voelt je de Koning van de
Wereld. Er raast een energie door je lijf waarmee je in drie tellen duizend rozen kunt
plukken èn ze bij tachtig meisjes in het haar kunt steken. Je bent opgewassen tegen
alles. Maar soms is de zwarte lucht in combinatie met de eeuwige regen een fatale
combinatie.
Ah you you fucken arse. You with your roses and your rain and your King of the
World bullshit. Fuck you man. You were supposed to be my friend. You were
supposed to be that simple clean ingredient in the tragedy that made it all bearable.
I trusted you motherfucker. I spent months of my fucken life listening to your stories
and even went as far out of character as to believe you. I thought you were worth
something asshole. You chickenshit two-timer with your cheesecake smile and all
those nights full of literature. All that sweet talking was just camouflage, your tactical
methodology, a means to ingratiate yourself into my trust. What do you mean King
of the World? Oh yes, you're the King all right, but only if the world is a shrunken
shrivelled ball sac. That's all you're king of my friend, one hairy little conquest, one
grisly notch extra on your sad totem pole. I LOVE HER MOTHERFUCKER AND
SHE LOVES ME! Who the fuck are you with your post-modern shirt sleeves and
your endless Homeric quoting? You said you were my friend. That's not a four letter
word. That's supposed to mean something. O Jesus. Ah fuck. This is all so vulgar.
And it hurts. Do you understand that O learned one? It hurts.
We dronken bier en lagen in de zon. We waren jong, we hoefden niks en wilden
niks. Kortom: vrouwen? Alles was goed. We staarden hele dagen naar de horizon.
Tenzij het bewolkt was, dan keken we niet. Dan dronken we alleen.
‘Wat zou er later van ons terechtkomen?’
‘Niet veel,’ zei Kaganof en dronk zijn blikje bier leeg.
Ik liet een boer. Daarna viel het stil.
‘Als we geluk hebben, worden we drugsbaron.’
‘En als we geen geluk hebben...?’ vroeg ik.
‘Dokter of bankmedewerker.’
‘Dat is klote.’
Kaganof knikte, dat wil zeggen, dat hij het ermee eens was. Het was klote om
geen geluk te hebben later.
Her name was Jade. A makeup artist. I met her on the set of a short film I was doing
for the NPS for the money. The script didn't mean much to me, it was written by
some vegetarian who was against violence. There was a campaign going on in
Holland at the time about ‘Zinloos geweld’. It was all a load of bullshit. Geweld is
altijd zinvol. But Jade agreed with the sentiments in the script. That's why she was
working for a reduced salary. It was absurd, all the cast and crew were working for
reduced salaries because they believed in the ideals of the script and all of the
money the producer saved on their salaries was being used to pay my salary. And
I didn't care about any of it but the
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producer knew he could make more profit out of the film with my name on the credits
than with the name of some left-winger who believed in the project. Crazy shit. But
Jade had these soft green eyes and millions of floating bubbles on her face called
freckles and at the end of the day when she loosened the bun holding her hair up
and that red avalanche came cascading down I was, obviously, lost. Falling in love
was not my mistake. My mistake was introducing her to Kwast.
Mijn hart stond in de fik. Het probleem met verliefd worden is dat je al je idealen
ogenblikkelijk overboord zet. Schreeuwde je ooit: ‘Vrouwen zijn onnozel, ik wil geen
kinderen, ik blijf altijd alleen!’ Als je de prinses met het lieve zachte gezichtje hebt
gezien, kun je niks meer roepen. Fluisteren en fluiten en verlegen lachen. Dàt doe
je, de hele dag. En je pik achterna lopen. Noem het liefde, noem het lust, noem het
Het Mooiste Wat Er Is. Idealen heb je in ieder geval niet meer. Het liefst zou je,
terwijl je zeesterren in de handen van je geliefde drukt, een tweeling willen maken
onder de maan in een witte gondel en een aria uit Turandot zingen (samen met de
ganzen, eendjes, kikkers, krekels). Idealen?
Het fenomeen lange benen in de lenteregen kreeg een geheel nieuwe betekenis
toen ik haar voor het eerst voorbij zag lopen. Jade was haar naam. Ik denk dat ze
2% Zweeds was, 8% Frans, 3% Japans, 21% Mexicaans, 5% Peruaans, 12% Pools,
17% Indiaas, 16% Spaans, 9% Siberisch, 7% Nieuw-Guinees.
Het was een lange kus. En daar was een lange avond aan vooraf gegaan. Het
was in de Lava Lounge. Ze stond te dansen. En ik probeerde te dansen. God heb
ik die avond meerdere keren in stilte bedankt dat er een kale vent was die alle kanten
op stond te springen, zodat ik niet de slechtste danser was. Ze kwam af en toe
dichterbij. Ik maakte dan wat bewegingen met mijn houten heupen en liep daarna
teringsnel naar de bar. ‘Whisky.’
Ik kon mijn ogen niet van haar af houden, haar bewegingen in die strakke zwarte
krijtstreep broek gingen gewoon te ver. Mannen dansten om haar heen. Werden
gek. Sommigen liepen op haar af, maar konden gelijk weer vertrekken. Had ze al
een vriend? Viel ze op vrouwen?
Toen de DJ een nummer opzette dat danstechnisch niet al te moeilijk klonk, begaf
ik me weer tussen de springende menigte. Maar waar was zij? Was ze al naar huis?
Lag ze misschien al te slapen? Met een oude knuffel onder haar arm. Plots kwam
er een glimlach op mijn gezicht. Ze stond voor me. Heel dichtbij. Ik probeerde wat
danspasjes. De kale man was al naar huis, nu was ik de slechtste danser. Mijn
glimlach groeide. Volgens mij stond ik de polka te dansen op techno. Ik heb een
half uur in haar groene ogen gekeken en een half uur harkerige bewegingen gemaakt
en een half uur kaakpijn moeten doorstaan: mijn glimlach liep van mijn rechteroor,
via mijn borst, naar mijn linkeroor.
Toen sprak ik haar aan.
‘Ik wou dat ik zo kon dansen,’ schreeuwde ik in haar oor. Ze viel zowat neer op
de vloer. Ze greep naar haar oor om te kijken of dat er nog zat. Ik zei zachtjes in
haar andere oor: ‘Sorry.’
Zij zei tegen mij: ‘Ik wou dat ik zo kon lachen.’
Toen hebben we gekust.
Als ze een paar eeuwen geleden had geleefd was er een oorlog om haar gevoerd.
Dit was een vrouw waar om gestreden moest worden.
So we sat there, the three of us. My baby Jade and my buddy Kwast. I had told
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Jade what an ok guy he was. How well read he was but not a snot-nose like most
kids of his age. I had told her about the translation he did of Homer into Dutch and
how good it was, I had told her about his excellent taste, he was smart enough to
recognize me, shining in the shitheap. And of course I had told Kwast about Jade,
about that incredible trick she could do with her agile body that put her pussy and
her mouth on the same plane and the training she had done in Thailand that gave
her supreme control of her feet, how she could jack me off with them. In short, I had
given everything away. I was the fall guy in a set-up scenario of my own making.
Oh yeah, I was the stumper all right. There we sat, the three of us, and I suppose
that both of them knew it right away. Me? I just sat there, buying them both drinks.
Doubles! I tell you I was not feeling very pretty the next day when Jade told me what
had happened. Nor was I feeling very smooth when Kwast denied what had
happened. And after the whole ugly incident was over, guess what? The producer
had to fire me from the Geweld is zinloos production because it didn't look kosher,
all of the crew and cast working for half salary or nothing while the director gets
arrested for gross bodily harm on a weazel called Kwast. Which means ‘brush’.
Yeah. My brush with Kwast.
Ik weet niet wat meer pijn deed: de gebroken rib die Kaganof mij had geslagen of
Jade die mij verlaten had. Ik had haar gesmeekt om bij me te blijven, maar ze zei
nee.
Iedereen die vanaf die dag ‘nee’ tegen mij zei, begon ik hartgrondig te haten. Ik
kon het niet meer horen. Hoeveel was er al kapot gemaakt door dat kutwoord?
Er zou vaker ‘ja!’ moeten worden gezegd.
Het leven is hard. De wereld is slecht. Vrouwen begrijpen dat niet. NEE vrouwen
begrijpen dat niet. Ik besloot niet bij de pakken neer te zitten, maar me te bezatten.
Dat is heel goed half gelukt.
In alles wat ik deed, dacht ik aan Jade. Jade. Jade. Misschien ademde ik haar
naam zelfs. Toen ik twee eendjes zag neuken op een grasveldje, wilde ik ze uit
elkaar halen. Ik wilde dat niemand elkaar meer pijn deed. Ik pakte het bovenste
eendje met allebei mijn handen en zette het in de sloot. ‘KWAAK KWAAK KWAAK’.
Mensen keken me vreemd aan. Ik voelde me slecht. Thuis hing ik voor de teevee
en wilde ik dood.
I took Jade with me to see Kwast. In order to punish him. The beating had been
nothing more than an admission of pain on my part. But I revelled in the look in his
eyes as we sat in his shitty little third storey apartment and drank the last of his
beers. Jade understood it all. Quite honestly I think she was enjoying it. She'd had
her little fling. I had rescued my pride by flaunting her in front of my ex-buddy Kwast.
He lay there with his bandaged ribcage and his ugly bottle of Grolsch and I felt like
telling him that only schorem drink Grolsch but at that moment a swelling of pity
erupted in me and I could hear God and the Devil laughing at the both us while Jade
looked on at the brothers who had fallen for her and fought for her and lost each
other; and I held back my harsh words and I kneeled before broken little Kwast on
his single bed and I took his hand in mine and I kissed it. I looked up at him but his
eyes were locked into Jade's, he did not see mine, that were shining with tender
tears. I thanked him for his hospitality and that night Jade and I made love until we
were unconscious.
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Kaganof verliet mijn huis met Jade aan zijn hand. De tweepersoonsbank voelde
kouder dan ooit; ik liet mijn eten staan; zelfs de Ilias en de Odyssee hielpen niet.
Toen ik met m'n tandenborstel voor de spiegel stond, probeerde ik een glimlach.
Een traan sprong uit mijn oog. In bed werd het er allemaal niet beter op.
De volgende ochtend lachte nog steeds niemand in de spiegel. Ik probeerde een
mop over een kanarie die werd overreden door een trein, maar ik werd er alleen
maar verdrietiger van: arme kanarie. Toen ging de telefoon. Het was Kaganof, hij
wilde even checken of ik geen zelfmoord had gepleegd.
Ik pleurde de hoorn op de haak.
Direct daarna belde ik naar Jade.
‘Hi,’ klonk het zachtjes en hees en geil en lief door de telefoon.
Ik kon niks meer uitbrengen. Was ik zojuist nog vastberaden om haar uit te
schelden, nu liet ik me al vallen op de bank. Zelfs haar stem eiste slachtoffers.
‘Hi...’ klonk het weer zachtjes.
‘Wil je met me trouwen?’ vroeg ik.
‘Wie is dit? Ben jij dit Kaganof?’
Het was drie uur later toen ik van de bank opstond. Al die tijd had ik de hoorn
vastgehouden en voor me uit gestaard. Met mijn telefoon in mijn hand liep ik naar
buiten, het snoer achter me aan trekkend. Het blauw uit de lucht was verdwenen.
Er waren twee opties: of ik ging een fantastisch feest geven, zodat er weer werd
gelachen, gedronken, gedanst, geneukt en over Homerus gediscussieerd. Of er
ging nu een dode vallen. Maar wie? Jade? Kaganof? Of ikzelf? Ik liet mijn telefoon
los. En nam een beslissing.
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Ruud van der Aa
Prospectief
Weet je,
steeds vaker leef ik jullie vooruit,
niet ver, zo maar een stukje,
tot aan de rand van het plein,
de hoek van de straat,
maar nooit verder dan de brug
naar de andere kant van het spoor,
waar ik de weg minder goed ken.
Gek, dat ik papa meestal het eerst uit het oog verlies.
Misschien omdat hij ouder is.
De zon schijnt steeds meer door hem heen.
Tijdloos komt hij tot stilstand,
in nerven haarscherp uitgetekend.
Zwijgend probeer ik bij de les te blijven,
alsof ik van elk moment nog moet leren.
In de late middagzon scherm ik tegen jullie
als overbelichte wajangpoppen
die zich nog slechts houterig weten te verweren.
De kinderen dollen met bladeren en pas gemaaid gras.
Zij bevestigen wat is en straks was.
Jullie zwaaien ons na, terwijl wij de straat uit fietsen.
Angstvallig hou ik dit vast,
bang om te verdwalen.

Chevrolet Impala
Papa ging in Duitsland werken
en eens zouden wij volgen
om er te gaan wonen.
Een nieuwe auto moest er komen,
eentje met vleugels, zodat hij in
de weekends naar huis kon vliegen.
Papa sprak over geld, mama over de stilte
en wij alleen nog maar over
paardenkrachten en maximumsnelheden.
Ome Jaap moest natuurlijk weer over de oorlog
beginnen. Hij wist wat dromen konden betekenen
maar blijkbaar niet wat die van ons kon breken.
Collega's kwamen hun solidariteit betonen.
Ook zij wilden graag groter rijden
om misschien zo eindelijk een lief te winnen.
Toch nog onverwacht sprong de zeepbel uiteen,
op een donderdagavond werd opslag bedongen.
Over de Chevrolet is nooit meer gesproken.
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Adriaan Krabbendam, literair redacteur bij uitgeverij Vassallucci, reageert op de
column ‘Abdelkader, Katja, Oscar en het grote geld’ van Christina Vreeswijk uit het
juli-aug 2003 nummer van Passionate.

Uitzicht door wijnglas
Adriaan Krabbendam
Je wordt gebeld dooreen literair agente met wie je niet alleen werkt maar met wie
je ook bevriend bent. En daaronder versta je meer dan het glas wijn of de saag
paneer die je geregeld samen nuttigt. Ze weet dat je goede contacten onderhoudt
met literair tijdschrift Passionate. Een van de auteurs die zij vertegenwoordigt heeft
een interview én een voorpublicatie in dat blad. En heeft haar gevraagd uit te zoeken
wat-voor-blad-dat-is-of-het-wel-oké-is-en-geen-vreselijke-troep-of-anderszins. Oké.
Dat wil ik hem graag uit de doeken doen. En dat doe ik ook. Mijn agente krijgt een
lovend e-mail-epistel over de literaire en baanbrekende merites van Passionate en
wat een aardige jongens en meisjes dat zijn, daar in Rotjeknor. Absoluut betrouwbare
boel, daarginds. Daden zowel als woorden. Of andersom. Ik prijs ze helemaal de
hemel in.
De stagiair komt de post brengen. Zeventien ongevraagde manuscripten over het
thema Jantje-mist-zijn-vriendinnetje, drie fake
derde-generatie-Turken-en-hun-ontboezemingen, zevenentachtig
ontspoorde-zielen-die-Lucebert-dan-wel-Johnny-van-Doorn-verkeerd-begrepen-hebben,
een alleraardigste brief van een door-Palestijnen-verweesde-Israëliër, een
alleraardigste brief van een door-Israëliërs-gemartelde-Palestijn, een vod van
iemand-die-denkt-dat-hij-Said-El-Haji-is-terwijl-hij-Kees-Strijd-heet, een
verzoek-om-de-vertaalrechten-van-Mustafa-Stitou-maar-die-zit-niet-meer-bij-ons-want-is-weggelopen,
vijf
regionale-dagbladen-met-misprijzende-recensies-van-een-van-de-best-lopende-titels,
een verlate
felicitatie-met-het-winnen-van-de-Libris-Literatuur-Prijs-door-Abdelkader-Benali,
een eerste-opzet-van-de-coming-out-roman-van-Katja-Schuurman, de nieuwe
Passionate en m'n salaris-strook.
Ik toon een magere interesse bij het openritsen van meeste enveloppen, weet
opnieuw dat ik de uitvinders van het nietje, de multoband en het tweezijdig bedrukken
van A-4-tjes op een dag een proces ga aansmeren, leg alles terzijde en stort me
op de laatste twee items. Sterker: met die twee poststukken ben ik blij. Maar
aangezien ik al bekend ben - hoop ik - met de inhoud van het laatste, leun ik
achterover en blader door het blad dat ik zojuist naar het Nirwana heb verwezen.
Ja, die ontroerende Dennis Cooper staat erin. Mooi interview. Sterke vertaling.
Weemoed bekruipt me als ik me realiseer dat de insteek zo veel doet denken aan
Charles Perry's onvergetelijke (en onovertroffen) Portrait of a Young Man Drowning,
dat we hier een aantal jaar geleden tevergeefs in vertaling aan de man probeerden
te brengen. Ik hoop dat het Cooper beter gaat.
What else is new? Hé, daar heb je Abdelkader! Nee - een stuk óver Abdelkader.
Of althans, zoiets -
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het gaat niet alleen over hem.
En ik lees. En lees. Er gebeurt iets met mijn wenkbrauwen. Wat is dit voor quatsch?
Wie is die gek? Christina? Vreeswijk? Wat doet dit in Passionate? Ah, ik begrijp,
mevrouw zegt het hier zelf: ze heeft een wijntje op. Kan gebeuren. Je bent mislukt,
kan niet schrijven, bent verongelijkt, of jaloers, wat maakt het uit, je drinkt een glaasje,
klimt in de pen, doet wat je niet laten kunt, kalkt je waanzin neer. De tv staat aan,
Katja huppelt voorbij, en wat klotst daar kinderen, shit ik wou dat ik het had. Maar
't is zo duur, hè. Zappen. Hé, de Libris, dat is zo'n prijs, die zou ik ook wel willen
hebben, shit, dat is die Abdelkader, kijk daar gaat ie, je snapt het niet, dat kan ik
ook, zeker met zo'n wijntje op, moet je zien wat ik nu alweer heb gepresteerd...
Komt natuurlijk allemaal door die Oscar. Shit, nou ben ik de draad kwijt... En toen
moest Christina dus aan Katja Schuurman denken. Begrijpelijk. Snel teruggezapt.
Maar shit, m'n glas is alweer leeg, de fles ook, zouden de buren wat hebben, o nee,
die van gisteravond staat er nog, in slaap gevallen tijdens het schrijven van m'n
vorige prijswinnende column. Maar shit waar haalt die slet van een Katja die tieten
vandaan en hoe kan zo'n Abdelkader nou zo'n prijs winnen en ook nog eens zo'n
leuke vriendin hebben en zo'n vette portemonnee en zo'n uitgever weet je wat ik
schrijf het allemaal op en stuur het naar zo'n blad Passievrucht of nog wat weet ik
veel kut nou is die fles ook al weer leeg En zo kwam het dat Mejuffrouw Vreeswijk, die nog nooit een fatsoenlijke tekst bij
elkaar had weten te harken, plotseling geïnspireerd raakte en zich aan het
toetsenbord vergreep. En zo kwam het dat haar dronkemansnonsens werd
gepubliceerd Want Mejuffrouw Vreeswijk heeft meer verstand van alcohol dan van literatuur.
En dat is niet erg, daar zal ze wel mee kunnen leven. En de redactie van Passionate
vond het wel lollig deze oprisping af te drukken. Ze weten daar op de redactie ook
niet wie het is, maar misschien maakt het wel iets los of zo of misschien is het wel
een man of die klojo van een Benzakoer. Je kunt het toch ook ironisch opvatten?
Ga ik nog eens proberen met een glas wijn erbij.
Maar Mejuffrouw Vreeswijk zal wel nooit het zo begeerde grote geld binnenhalen
met ‘haar’ schrijverij. En Abdelkader Benali zal dat wellicht wel. En daar zonder
‘haar’ toestemming prijzen voor krijgen. Dat is de makke of het voordeel van de
literatuur: implantaten helpen niet. En een glaasje te veel al evenmin.
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Gertjan de Jong
Slaap zacht

SLAAP ZACHT
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's Avonds hoorde Olaf zijn huisgenote gitaar spelen. Ze sliep in de kamer rechts
van de keuken en hield van Bob Dylan. Dat speelde ze dan ook, Bob Dylan. En
Bruce Springsteen. Dat soort mensen.
Ze was behoorlijk knap, wist Olaf. Ze had lange donkere, bijna zwarte haren en
een lief rond gezichtje. Mooie ogen ook. Bruin en groot. Niet heel bruin, ook een
beetje groen of iets dergelijks. Maar erg mooi. Als hij met haar praatte, tijdens het
afwassen, keek hij graag in die ogen. Dan liet hij haar vertellen, over volleybal of
zo, en dan kon hij kijken in haar ogen. Geweldig vond hij dat.
Haar naam was Annabel. En dat was ze ook, een echte Annabel. Zachtmoedig
en dromerig. En lief. Heel lief. Hij vond het knap dat haar ouders het zo goed hadden
aangevoeld dat het een Annabel werd. Vast leuke mensen, haar ouders. Dat moest
wel met zo'n kind.
Nee, het woord kind paste eigenlijk niet bij Annabel. Immers, Annabel was een
meisje. En dat was heel wat anders dan een kind. Annabel was zelfs het ultieme
voorbeeld van een meisje. Nee, Olaf kende niemand die zo erg een meisje was als
Annabel. Zelfs Laura kon niet aan Annabel tippen. Niemand kon aan Annabel tippen.
‘Je hebt mooie ogen,’ had hij haar willen zeggen bij de afwas. Maar hij zei, nee
hij vroeg: ‘Heb je een leuk weekend gehad?’
Annabel knikte. Heel soepel, zoals alleen Annabel dat kon doen. Ze moest wel
goed gesmeerde gewrichten hebben, om zo soepel te kunnen knikken.
‘Ja, ik ben naar het strand geweest,’ antwoordde ze.
‘O leuk. Alleen?’ Stomme vraag natuurlijk, maar de opzet was duidelijk.
‘Nee, met Roy.’
Roy?
‘Roy? Wie is Roy?’
‘Een jongen die bij me op volleybal zit.’
‘Ah.’
‘We wilden ook gaan beachvolleyballen, alleen Roy was de bal vergeten.’
‘O, dat is dom.’ Nee, hij vond het niet dom, hij vond het oliedom. Ridicuul, ziekelijk.
Als je naar het strand gaat om te volleyballen en je volleybal vergeet, hoor je in een
gesticht thuis. Minstens.
‘We hebben wel gezwommen. Het was wel koud joh, het water.’
‘Dat geloof ik graag.’ Die zin gebruikte hij niset vaak. Hij voelde dan ook een beetje
onwennig aan, net als een nieuw paar schoenen dat nog niet helemaal was
ingelopen. En bovendien: waarom zou hij dit ‘graag’ geloven?
‘En jij? Heb jij nog wat leuks gedaan?’ Ze zette zijn Charlie Brown-theeglas op
het onnatuurlijk groene vaatdoekje dat als afdruiprek fungeerde. De mok zat nog
helemaal onder het sop, want afspoelen deed ze nooit. Vond ze waterverspilling.
En misschien had ze ook wel een beetje gelijk. Alleen maakte dit de taak van af
droger niet gemakkelijker.
Iets leuks gedaan? ‘Mwah...’ Wat had hij ook alweer gedaan dit weekend? O ja:
‘Ik ben uit eten geweest met postbodes.’
‘Met postbodes?’
‘Ja, ik ben zelf ook postbode. Zaterdagpostbode. Vandaar.’
‘Een etentje van de zaak?’
‘Zoiets.’
Hij probeerde het sop uit de koffiefilter te blazen. Dat lukte niet echt.
‘Was het gezellig?’ vroeg ze toen.
‘Een beetje. Alleen het eten was goor.’ Goor. Ja, dat was de juiste typering.
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‘Wat voor eten was het?’
‘Chinees. En de tomatensoep smaakte hetzelfde als de saus bij Foe Yong Hai.’
En hij kreeg er diarree van, maar dat vond hij te gênant om Annabel te vertellen.
Annabel en diarree waren twee werelden die onmogelijk waren te verenigen. Annabel
had vast nooit diarree. En ze liet ook nooit winden. Nee, daar wilde hij eigenlijk niet
eens over nadenken.
Genoeg over zijn weekend, hij wilde Annabel horen praten: ‘Ben je alleen naar
het strand geweest?’
‘Dat vroeg je net ook al.’
‘Nee hoor.’
‘Taalgrapje.’ Ja, nu zag hij het, ze lachte. Heel subtiel. Om te schilderen zo mooi.
Annabel maakte wel vaker taalgrapjes. Alleen meestal was het niet nodig om dat
er bij te zeggen.
‘Ja, ik ben ook naar een rommelmarkt geweest van een muziekvereniging,’ ging
ze verder. Weer serieus. ‘Excelsior.’
‘Zit jij bij een muziekvereniging?’
‘Nee, een vriend.’
‘Roy?’
Ze glimlachte. Om flauw van te vallen.
‘Nee, een andere vriend. Gerben. Een trompetter.’
‘Ah, een trompetter.’
Een trompet, dat vond hij een raar instrument. Eigenlijk vond hij alle
blaasinstrumenten raar. Met name de tuba. De meeste geluiden die je daar mee
produceerde, kun je immers ook met behulp van je handen maken. Alleen zag dat
er wat minder professioneel uit. Maar verder klonk het hetzelfde. Net zo belachelijk.
En misschien klonk de tuba zelfs nog wel belachelijker.
Toen Annabel het bestek afgewassen op het onnatuurlijk groene vaatdoekje had
gelegd, liet ze Olaf alleen achter. Ze ging naar de wc. Om te plassen. Ja, dat was
duidelijk, want de zitting duurde maar een halve minuut. Poepen deed je niet in een
halve minuut. Daarna ging ze naar haar kamer en draaide het liedje ‘All I need’ van
Air. Mooi liedje. Om te huilen zo mooi.
Op zijn kamer schreef Olaf een gedichtje voor Annabel. Een heel lief gedichtje. Een
gedichtje waarvan hij hoopte dat Annabel het ooit zou lezen en hij tegelijk wist dat
dit waarschijnlijk wel nooit zou gebeuren. Dat was absoluut ondenkbaar. Immers,
dan zou hij het haar moeten geven, en daar was hij te bang voor. Nee, zover zou
hij zichzelf nooit kunnen krijgen.
Maar er was nog een optie. Een optie die wat minder lef van hem vroeg. Hij zou
het gedichtje op een plek kunnen neerleggen waar Annabel het wel moest lezen.
Aan de binnenkant van de wc-deur bijvoorbeeld. Naast de stripjes van Calvin and
Hobbes.
Nee, de wc-deur was bij nader inzien toch geen geschikte plek voor zijn gedichtje.
Daar was het gedichtje veel te romantisch en fijngevoelig voor. Zoiets plakte je niet
op een wc-deur. Je lijstte het eerder in en hing het boven je bed. En je zou er een
kaars bij in de buurt zetten, zodat het gedichtje wanneer het donker was meteen
vage flikkering werd belicht. Hij zag het al helemaal voor zich. Op Annabels kamer.
Met dat wonderschone liedje van Air op de achtergrond. De gedachte alleen al was
om te huilen. Ja, het was werkelijk om te huilen. De telefoon ging. Het was de KPN.
Mevrouw Neusdriel van de KPN. Die had Olaf pas ook al aan de lijn, herinnerde hij
zich. Net als toen stak mevrouw
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Neusdriel nu wederom een verhaal af over een acceptgiro. Ze opperde de
mogelijkheid om de KPN te machtigen om het geld automatisch van zijn rekening
af te laten schrijven. Maar daar zag hij weinig heil in. Daarvoor was zijn
verstandhouding met de KPN nog veel te fragiel.
Nee, zo'n machtiging was werkelijk geen serieuze overweging waard. De laatste
tijd had hij al zo weinig grip op zijn bestaan, en nu wilde hij het laatste beetje dat hij
nog over had niet in de handen geven van zoiets als de KPN. Dat zei hij tegen
mevrouw Neusdriel. Deze zei dat hij dan voortaan wel op tijd moest zijn met het
opsturen van zijn acceptgiro's. Ze klonk een beetje pissig. Ingehouden pissig, alsof
het toilet was bezet. Maar toegegeven: ze had een punt.
Olaf legde de hoorn neer en pakte een pen. ‘Acceptgiro zoeken’ schreef hij in zijn
agenda. Hij zette er een uitroepteken achter. Het zou weinig uithalen, maar dat
besefte hij pas later: hij zette overal uitroeptekens achter.
De nacht was lang. Hij voelde zich niet echt optimaal. Er spookten allerlei gekke
gedachten door zijn hoofd en zijn mond was droog. Kurkdroog. Hij stond op, pakte
een wit plastic bekertje en vulde het met water. Er bleek een opgedroogd theezakje
in het bekertje te zitten. Nu was het natuurlijk nat, het theezakje. Eigenlijk had hij
nu gewoon thee gemaakt. Koude thee, en erg slap, dat wel, maar toch: wel thee.
Uiteindelijk gooide hij het maar weg, deze koude, slappe thee, spoelde het bekertje
om, vulde het nog een keer en dronk het op. Vier bekertjes achter elkaar. Dat hielp.
Hij legde zijn hoofd weer op zijn kussen. Het kussen was te plat, hij vouwde het
dubbel, ook dat hielp. Zijn mond was alleen wel weer snel droog. Spijtig. Maar hij
had geen zin om nog meer water te drinken. Ja, wel om het drinken, maar niet om
het te halen. Dat was het probleem. Het halen. Het opstaan en lopen en zo. Misère.
Het was geen nacht om vrolijk van te worden. Nu waren nachten sowieso niet
om vrolijk van te worden, maar deze was wel heel erg deprimerend. Hoewel,
deprimerend, dat was het woord niet echt. Het was meer verwarrend. Verwarrend
en vaag. Ontzettend vaag. Eigenlijk is de nacht altijd vaag, maar meestal sliep hij,
en dan had hij het niet door. Maar goed ook eigenlijk.
Olaf zette zijn wekkerradio aan. Zijn witte wekkerradio van het merk Akai, die hij
van zijn ouders had gekregen. Er kwamen vonkjes uit het snoer, daar waar het de
radio inliep. Dat kwam omdat hij een week of twee geleden een harde schop tegen
zijn radio had gegeven. Dat had hij beter niet kunnen doen, bedacht hij nu. Maar
ja, nu was het te laat. Nu lag hij op bed met een droge mond, gekke gedachten in
zijn hoofd en een radio waar vonkjes uitkwamen. Ze draaiden een liedje van Phil
Collins. Dat ging dan weer wel, om drie uur 's nachts. ‘In the air tonight’, zo heette
het liedje. Aardige titel. Vast ook wel een aardige man, Phil.
Zou hij heel hard Annabel gaan schreeuwen? Ja, zou hij dat gewoon doen? Zou
ze hem horen? Zou dat helpen tegen deze verwarring? Vast wel. Ze zou wakker
worden. En misschien zou ze daarom ook wel boos worden. Of gewoon een beetje
gepikeerd, maar dat is ook niet leuk. Maar niet doen dus, gewoon liggen en rustig
zijn. Rustig zijn, niet nadenken over concrete dingen. Ook niet over Annabel. Niet
nadenken over morgen. Je laten meevoeren met die vage, bedwelmende
gedachtestroom. Mee de nevels in. Daar waar de werkelijkheid vervaagt en de
droom begint. Op een luchtbed drijvend op zacht golvend water. Laat Phil en de
radiocommercials je vooruitblazen. Morgen is niets en alles is een droom. Een drug.
Zoiets. Slaap zacht.
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Over de medewerkers
Ruud van der Aa (1960) staat op zijn werk bij een adviesbureau bekend als een
veelschrijver. In zijn gedichten zoekt hij het in kwaliteit. Hij publiceerde eerder in
Passionate en was ooit dichtbij succes in een schrijfwedstrijd van de SKVR
Schrijversschool.
Maarten Das (1980) studeert Taal- & Cultuurstudies aan de Universiteit Utrecht.
Hij publiceerde in diverse tijdschriften en won verschillende publieksprijzen bij poetry
slams, de eerste prijs in de schrijfwedstrijd van Smaragd (poëziecollectief te Utrecht),
de tweede plaats in de Wintertuin Grand City Slam van 2003 en was winnaar seizoen
2002-2003 van de poëzieslag in Festina Lente (Amsterdam).
Joris Denoo (België, 1953) publiceert poëzie (5-jaarlijkse G. Gezelleprijs 1999),
essays (Millennium-essayprijs 2001 & Essayprijs 1997 Kon. Acad. Ned. Taal- en
Letterkunde), toneel (Toneelprijs 2002 id. dito), jeugdboeken en proza.
www.jorisdenoo.be.
Robert Dorsman (1955) vertaalt Zuid-Afrikaanse literatuur. Met Adriaan van Dis
stelde hij een bloemlezing samen met Zuid-Afrikaanse gedichten, O wye en droewe
land. Momenteel stelt hij voor uitgeverij Contact een grote bloemlezing samen met
korte verhalen en romanfragmenten uit 125 jaar literatuur in het Afrikaans. Dorsman
recenseert Zuid-Afrikaanse literatuur voor dagblad Trouw.
K. Sello Duiker (Zuid-Afrika, 1974) publiceerde twee romans: Thirteen cents (2000)
en The quiet violence of dreams (2001). Zie ook p. 6-8.
Aafke van Hoof (1975) is parttime redacteur, organisator van literaire podia en kok
in een theatercafé in Utrecht - en fulltime hiphopliefhebber.
Gertjan de Jong (1983) studeert journalistiek. Hij schrijft regelmatig verhalen en
gedichten voor het jongerenblad Kivive. Zijn inspiratiebronnen zijn vooral muziek
(Air, Beatles, Skik) en leuke schrijvers als Jack Kerouac en J.D. Salinger.
Aryan Kaganof (1924) schrijft al haiku sinds hij drie kilo weegt. Hij heeft er inmiddels
6,1 miljoen op zijn naam staan. Hij was nooit goed in discuswerpen en wist alleen
een studie Politieke Stilte te voltooien. Hij houdt van goede wijn en Duitse worst.
Zijn roman Hectisch verscheen vorig jaar bij Podium.
Adriaan Krabbendam (1955) is literair redacteur bij uitgeverij Vassallucci.
Ernest van der Kwast (1981) schrijft al sinds z'n derde haiku. Hij heeft er inmiddels
1,6 miljoen op z'n naam staan. Zijn beste prestatie met de één kilo discus is 42,38
meter. Ernest studeert verder economie (‘een ongelofelijk saaie trage naïeve
rukstudie waar je later geluk mee kunt kopen, en een snelle auto’) en houdt van
goede wijn en rust. Volgend jaar verschijnt bij Nijgh & Van Ditmar zijn debuutroman
Espresso.
Bram Peper (1940) was onder meer burgemeester van Rotterdam (1982-1998) en
minister van Binnenlandse Zaken (1998-2000). Momenteel is hij deeltijd hoogleraar
public management aan de Universiteit Nijenrode.
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Gerard Reve (1923) wordt door velen beschouwd als de grootste na-oorlogse
Nederlandse schrijver. Hij publiceerde onder meer romans, dichtbundels en diverse
brievenboeken, waarvan Brieven aan Bram P. (sep. 2003, De Bezige Bij) de nieuwste
is.
Paul Stekelenburg (1976) studeerde om copywriter te worden, maar stopte omdat
hij schrijven serieus wilde nemen. Publiceerde sindsdien in o.a. PIM en De Brakke
Hond, trad op tijdens o.a. Nur Literatur. Zijn grote angst: eindigen als de man die
de teksten achterop shampooflessen schrijft.
Bart Vantieghem ziet het levenslicht op vrij jonge leeftijd en vraagt om het
onmiddellijk weer uit te doen (Gent, 1967). In 1976 loopt hij zijn eerste jeugdtrauma
op als vader tijdens het omspitten van de tuin zijn geliefkoosde cavia in tweeën
spietst. Vantieghem begon als free-lance illustrator voor De Morgen en werkte
sindsdien onder andere voor De Standaard, Teek, Vacature, Job@, Cover en Humo.
Album: De Cavia die rood kreeg (uitgeverij Van Halewyck, 2001).
Menno Wigman (1966) is dichter en vertaler en liet zich voor deze Passionate
inspireren door een reeks politiefoto's uit het fotoboek Moord in Rotterdam 1905-1967
(Duo/Duo, Rotterdam 1994). Volgend jaar verschijnt de hele reeks in zijn nieuwe
bundel. Het eerste gedicht, ‘Oud verhaal’, verscheen eerder, zonder foto, in Het
Liegend Konijn.
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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 voar 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
welkomstgeschenk de C.B. Vaandragerspecial.
□ Ik wil niet de C.B. Vaandragerspecial en betaal het eerste jaar €15,- per acceptgiro.
naam
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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. verzendkoste Hieronder informatie
over de zeven meest recente nummers, informatie over oudere nummers op
bovenstaand telefoonnummer.
jaargang 10 | nummer 04 | juli/augustus 2003

Dennis Cooper mini-special, met een fragment uit zijn nieuwe roman My loose
thread, een kort verhaal en een interview; plus Ed van Eeden over Coopers oeuvre.
Verder voorpublicatie dichtbundel Tjitske Jansen, strip van Barbara Stok, verhalen
van Engelbert van Utrecht, Jan van der Haar, gedichten van Jacoline de Heer en
Vrouwkje Tuinman.
jaargang 10 | nummer 03 | mei/juni 2003

Gothic special: hoe duister is schrijvend Nederland en andere raadsels. Met een
interview met Renate Dorrestein; verhalen van Joyce Carol Oates, Steven Verhelst
en Suzanne Brink; artikelen van Rosomarie Buikema en Annemarie Opmeer; strip
van Mark Hendriks; gothic in film en mode.
jaargang 10 | nummer 02 | maart/april 2003

Career moves van: Esther Gerritsen met haar eerste gedichten; het prozadebuut
van Ingmar Heytze; de eerste-verhalen van Mark Ritsema; Ronald Ohlsen over
alleskunners. Verder voorpublicatie nieuwe roman Thomas van Aalten. Column van
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Abdelkader Benali. Voorpublicatie dichtbundel Arnoud van Adrichem. Verhalen van
Giuseppe Rapisarda.
jaargang 10 | nummer 01 | januari/februari 2003

Khalid Boudou en Said el Haji over raï-muziek. Voorpublicatie roman Thijs Kramer.
Verhalen van Sanneke van Hassel, Tonie Mudde en Engelhart van Utrecht. Columns
van Mathijs Deen, Iris van Erve on Michael Persson. Gedichten van Marc
Robbemond an Samir el Gamal. Strips van Sandra de Haan.
jaargang 09 | nummer 06 | november/december 2002

New Journalism special, met artikelen van Jerry Goossens en Joost Niemöller over
New Journalism in Nederland en de V.S., en New Journalism stukken van Alex
Boogers en John Schoorl. Verder strips van Sandra de Haan, gedichten van Henk
Houthoff en Rob Passchier, aforismen van Peter de Groot en een verhaal van
Michelle Verheij.
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, gedichten
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
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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.
[advertentie]
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Bart Vantieghem
Gay cavia
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[nummer 6]
In den beginne
Richard Dekker
Microsoft sluit zijn chatrooms. De softwaregigant kan de bagger die mensen
uitwisselen niet meer aanzien. Het is een vergaarbak van porno en racisme geworden
volgens de eigenaar. Duw het volk een microfoon onder de neus en al wat je krijgt
is LPF-gereutel. Die van totale afgunst doorrookte reacties die je hoort in de obligate
winkelstraatimpressies van bijvoorbeeld 2 Vandaag. ‘Ja kaaik, ik seg nie da alle
buitenlanders curiminelu saain, maar alle curiminelu saain onder-dehand wel
buitenlanders. Zo is het toch? Het is gewoon goed dat het eens gesjegd wordt.’
Dat het verdomme eens gezegd wordt?! Hoe vaak per dag moet ik de radio
uitdrukken om aan die verbitterde stem te ontkomen? Hoeveel talkradio kan een
mens verdragen? Nu heeft ook het Radio 1 Journaal een dagelijks item waarin
luisteraars kunnen reageren. Ze hebben de lat hoog gelegd door het onbegrijpelijke
telefoonnummer van de reactielijn heef snel uit te spreken, maar toch weten de
beroepsklagers haar altijd weer te vinden. Eigenlijk stoor ik mij niet eens zo zeer
aan wat ze zeggen, hoe griezelig sommige uitspraken ook zijn, maar vooral hoe ze
spreken. Op radio en televisie horen professionals thuis: mensen wier talent het is
om in het openbaar te praten, zoals de jockeys en de presentatoren, en hun
geïnterviewden moeten er op z'n minst een paar dagen mediatraining op hebben
zitten. Ik wil zuivere taal horen, mooie volzinnen en een precieze timing.
Bij het eerste het beste radiospelletje gaat het al mis. Gehakkel, geleuter, een
hoge pieptoon doordat de beller z'n radio nog heeft aanstaan (dertig jaar van die
debiele telefoonspelletjes op Radio 3 en nog weten de deelnemers niet dat het
geluid dan gaat rondzingen), of het gekraak van een mobiele telefoon. ‘U belt zeker
vanuit de auto?’
Professionals nemen de hun gegunde zendtijd tenminste serieus. Die nemen
plaats in de studio of in de studio van een regionale omroep in de buurt. Op z'n
minst zoeken ze een rustige plek voor een goede verbinding. Wat bezielt een
ondeskundige sterveling om tijdens het autorijden de studio te bellen om te reageren
op een stelling? ‘StandpuntNL, goeiemiddag.’ - kkkkgggkk - ‘StandpuntNL,
goeiemiddag!’ - kkkgggkk ‘Ja. Hallo? Ik hoor niks hoor. Hallo?’ ‘StandpuntNL,
goeiemiddag.’ ‘Ja hallo. Ten Kaat hier. Meneer Ten Kaat. Ben ik nu in de uitzending?’
‘Ja, meneer Meneer Ten Kaat. Zegt u het maar.’ - kkkkgggkk ‘Ja. Nou, ik wil reageren
op de stelling, want uh -’ ‘Dat komt goed uit meneer Meneer. Daar zitten we hier
voor.’ ‘Wat? Ja. Ik zit in de auto, vandaar. En ik hoor u slecht. Maar wat die ene
meneer daarnet zei, ja, van die uitkeringen. Nou. Ja. Nou, daar ben ik het dus niet
mee eens, hè. Ik heb dertig jaar hard gewerkt, ja. En nooit nergens mijn handje
hoeven ophouden, ja. En nu’ - kkkggkk. ‘StandpuntNL, goeiemiddag.’ En zo zijn er
weer een
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paar kostbare etherminuten verstreken. Zendtijd die beter benut had kunnen worden.
Met duiding. Met poëzie. Met reclame voor Passionate.
Publieksparticipatie. Sla de cultuurnota's van de verschillende overheden van het
afgelopen decennium er maar op na: het publiek moet meer en vooral actiever
betrokken worden bij de kunst. Of je bij Google nu ‘publieksparticipatie’ of
‘kunstsubsidie’ invult, je krijgt nagenoeg dezelfde lijst met hits. In dezelfde volgorde.
Dat hebben we geweten. Je kunt tegenwoordig geen tentoonstelling of voorstelling
meer bezoeken of je wordt geacht ‘mee te doen’. Dat hangt ook samen met het
weer groeiende engagement onder kunstenaars. De bezoeker wordt rechtstreeks
aangesproken, meestal om het effect van de maatschappijkritische kunst te
vergroten. Ga je naar een stuk over slavernij, dan zal je bij binnenkomst eerst zelf
slaafje moeten spelen. Een hoop serieuze gezichten, maar geen ander effect dan
ergernis. Het publiek heeft er namelijk niet voor gekozen acteur te zijn. Bezoek je
de tentoonstelling ‘Sex sells’, over seks & taboes, dan wordt van je verwacht dat je
ter plaatse foto's van jezelf maakt in een doe-het-zelf-hok. Resultaat: kiekjes van
gekke bekken en andere ongein. Het publiek heeft er namelijk niet voor gekozen
kunstenaar te zijn.
Het kan ook subtieler. En doordringender. In het ‘Sprookjesbordeel’ van Peter
Verhelst onderga je de intiemst mogelijke voorstelling, 1:1, één bezoeker en één
acteur of actrice die je aanraakt en een hypnotiserende tekst in de oren fluistert. De
centrifugerende werking van intimiteit. Ook dagen later nog laat het je niet los. Want
het publiek heeft er niet voor gekozen hoerenloper te zijn. Dit is het verschil: in het
Sprookjesbordeel is de bezoeker wel betrokken, maar er wordt van hem tenminste
geen scheppende rol verwacht. Hij blijft eigen aan zijn natuur: de consument blijft
consument, zij het op een veel intensere manier.
Bij schrijfwedstrijden, bijvoorbeeld zoals die van Passionate: Write Now!, blijven
de deelnemers ook eigen aan hun natuur. Ze zijn weliswaar (nog?) geen
professionals, maar ze hebben er wel voor gekozen producent te zijn in plaats van
louter consument. Van veel deelnemers denk je: was jij maar consument gebleven,
letterlijk, je kunt beter nog veel lezen voordat je denkt te kunnen schrijven. Uit andere
inzendingen blijkt dat de schrijvers inhoudelijk weinig te zeggen hebben, maar dat
het in elk geval prettig leesbaar is. En ze zijn allebei belangrijk, maar stijl net iets
meer dan inhoud. De echte winnaars hebben iets te melden én hebben daar de
juiste vorm bij gevonden. En dat is het fijne van Passionate: wij vervelen je niet met
loos gereutel, of met gehakkel en gekraak. Geen verspilling van je leestijd. Wij
filteren. In dit nummer vind je alleen maar winnaars, de jonge helden van Write
Now!.
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Winnaars
Ernest van der Kwast
Het was het Rick van der Ploeg tijdperk, het was 1999, het was december. De
Rotterdamse Kunststichting had geld over dat naar jongeren en allochtonen moest.
Ik was 18 en sprak vloeiend drie woorden Hindi. Mijn Indiase moeder schreeuwde
die altijd naar mij als ze in een pan roerde en ik de keuken binnenkwam met snoep
in mijn mond. Ik was dus de perfecte kandidaat waar het geld naar toe kon. Maar
wat moest ik ermee doen?
Als er iets op het gebied van kunst gebeurde in Rotterdam, gebeurde dat nooit
in Rotterdam-Zuid. Daarom was het plan opgevat om er een schrijfwedstrijd te
organiseren. Ik was op dat moment nog maar twee keer in mijn leven in
Rotterdam-Zuid geweest, een keer op doortocht en de andere keer per ongeluk.
Soms vraag je je af of je sommige mensen niet gewoon met rust moet laten. De
schrijfwedstrijd was bedoeld voor jongeren tot en met 24 jaar. Jongens en meisjes
die de hele dag naar hiphop luisterden. Breakdansers en blowers. Vroeger werden
missionarissen opgeknoopt, dat had een reden. Ik was benieuwd.
Het subsidiegeld werd gestort, ik ging op vakantie en de winnaar werd... iemand
in Rotterdam-Noord.
Michelle van Dijk (inmiddels: Michelle Verheij) was de eerste winnares van Write
Now!. Ze woonde ten tijde dat ze het verhaal schreef in Zuid, maar verhuisde naar
Noord toen de jury de inzendingen aan het lezen was! Dat was een half uur werk,
want er waren niet meer dan zeven deelnemers. De mensen bij de Rotterdamse
Kunststichting begrepen er niets van, Rick van der Ploeg kwam onder vuur te liggen.
Ik was jong en allochtoon en haalde mijn schouders op.
De volgende editie van Write Now! besloten we te verleggen naar de regio
Rotterdam. Michelle van Dijk kwam de jury versterken. Ik was tot dan toe de enige
jongere, ik voelde me alleen. De andere juryleden waren oude mannen. Michelle
was mooi, jong en had talent. Ze had na Write Now! voorgelezen op Lowlands,
Geen Daden Maar Woorden, ze was te gast geweest bij De Avonden van VPRO
radio en de KRO tv had een portret van haar uitgezonden. ‘En,’ fluisterde ze me in,
‘ik ben op de thee geweest bij Joost Nijsen.’ Wow! De uitgever van Ronald Giphart.
Ze hadden haar gevraagd om een roman te schrijven. Michelle had gezegd dat ze
daar nog niet aan toe was. En had nog een thee gevraagd. ‘Het was koud,
december.’
We besloten met Michelle reclame te maken. Als je Write Now! won dan zou de
eeuwige roem spoedig volgen. Inclusief optredens, fotosessies en interviews. We
wezen de potentiële deelnemers ook op het alternatief. ‘Je kunt natuurlijk ook thuis
voor de buis op je luie reet blijven zitten en nadenken over wat voor miskend genie
je bent.’
We hoopten dat iedereen die een idee voor een verhaal, gedicht, filmscène, rapof toneeltekst in zijn hoofd had zitten meedeed: ‘Ga niet zitten wachten totdat je je
briljante idee na drie weken non-stop blowen weer vergeten bent. Maar stuur het
op naar de uitzonderlijk deskundige jury van Write Now!’ 55 inzendingen was het
resultaat. De jury was iets meer kwijt dan een half uur.
Winnaar werd Yusef el Halal, een Marokkaan met humor. Hij had alle flyers op
de universiteit meegejat om potentiële concurrenten uit te schakelen. Hij deed mee
om te winnen. In een kort gesprek na afloop had hij het over zijn twee goeroes, W.F.
Hermans en Gerard Reve. ‘De beste schrijvers van de vorige eeuw,’ zei Yusef. ‘Die
voorbeelden wil ik evenaren. Ik wil de beste schrijver worden van déze eeuw.’
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Een nieuwe Hermans of Haasse ontdekken is prachtig, maar daar ging het ons
niet om. Write Now! moest ervoor zorgen dat jonge mensen gestimuleerd werden
te schrijven en ermee naar buiten te treden.
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Iedereen onder de 25 kon inzenden, er was geen drempel. Wij hoefden geen
tijdschrift te maken, geen boeken uit te geven. Bij ons kwam niets op een enorme
stapel te liggen of werden afwijsbrieven aan de lopende band verstuurd. We wilden
dat er meer geschreven werd door jongeren. Okay, de winnaar werd beloond met
eeuwige roem.
Een voordeel is dat als je een wedstrijd voor jongeren organiseert, je nog ruwe
ongepolijste teksten voor ogen krijgt. Teksten die nog niet perfect zijn, maar wel
potentie hebben. Je leest werk van schrijvers die de mogelijkheden van hun stijl,
thema en tempo nog aftasten. Die hun zee van ideeën in één verhaal of een aantal
gedichten willen krijgen. In alle teksten lees je nog een gedrevenheid, een ferme
wilskracht. Ik heb ooit de uitreiking van de Libris Literatuurprijs op de televisie gezien.
Aan de vermoeide kop van juryvoorzitster Winnie Sorgdrager was te zien dat zij
minder enerverende kopij onder ogen kreeg dan wij.
Omdat de inzendingen van Write Now! niet over een bepaald onderwerp hoeven
te gaan was de variatie aan inzendingen groot. Van sprookjes tot porno. Van
dierenverhalen tot science fiction. Toch ging het merendeel van de inzendingen
over De Liefde. Maar dan niet de liefde met confetti, champagne en condooms met
aardbeiensmaak. Nee! De deelnemers van Write Now! waren kapot. Verlaten. Alleen.
Als lezer kreeg je het idee alsof de deelnemers hun lichten dimden alvorens achter
hun computer te kruipen. Deathmetal klonk door de speakers, en op het bureaublad
lag een mes voor het geval ze het echt niet meer zagen zitten.
De literatuur die werd opgestuurd was heel persoonlijk. Soms werden gedichten
voorafgegaan door een aanhef, bijvoorbeeld: Lieve Esther. De deelnemers schreven
over hun eigen leven. Er was bijna geen sprake van fictie. De diepste gevoelens
werden gedeeld met juryleden. Soms slikten we, soms dachten we: ‘Ach jongen
toch.’
Tranen en harten, buikpijn en slapeloosheid, de zon achter de wolken en de rails
van de spoorwegen kwamen vaak voor in de poëzie. Ook het proza werd gekenmerkt
door onoplosbare ongelukkigheid.
De winnaars van Write Now! waren niet verlaten. Het waren helden, titaantjes,
mensen aan het zwembad. Ze waren verliefd, droomden van meisjes met krullen
of van jongens met bruine ogen. Maar ze hadden geen harpoen in het hart! Een
winnaar kreeg na afloop een visitekaartje van Tom Harmsen (redacteur Anthos);
een winnaar kreeg brieven van een meisje dat hem bewonderde; een winnaar
dumpte zijn vriendin zodat hij optimaal kon genieten van de roem. Winnaars van
Write Now! werden gepubliceerd in tijdschriften en kregen e-mails van uitgevers.
En voorjaar 2004 is het dan zover! Twee winnaars komen uit met een boek.
Maurice Buehler met de dichtbundel Grasaap te water. En Yusef el Halal met de
verhalenbundel Man zoekt vrouw om hem gelukkig te maken.
Ik heb zelf nog nooit wat gewonnen. En Hermans was ook een loser toen hij voor
het eerst meedeed aan een schrijfwedstrijd. Dat zeg ik altijd na het daverende
applaus voor de winnaar. Veel indruk maakt het nooit.
Na afloop van een uitreiking blijft de meest voorkomende vraag: ‘Waarom heb ik
niet gewonnen?’ Vaak staat er dan een vriendje of vriendinnetje achter de deelnemer
met een blik in zijn ogen van ‘ja, eikel, waarom heeft hij niet gewonnen? En wel die
pus-fabriek met glimlach?’
De wereld is oneerlijk, de literatuur ook. Winnaars winnen vaak met hun schrijfstijl;
er zijn maar heel weinig mensen met een prachtige stijl.
Sinds twee jaar wordt aan potentiële deelnemers de mogelijkheid geboden een
gratis workshop schrijven te volgen. Soms zijn de deelnemers erg jong. Soms zijn
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ze ouder dan ik. Van mij nemen ze in ieder geval niet meer aan dan dat je ‘ik werd’
niet met -dt schrijft. In elk juryrapport verwijs ik wel even naar het kofschip. Tijdens
zo'n workshop kun je, voordat je je tekst instuurt, feedback krijgen op je inzending.
Gelukkig ben ik geen winnaar en sta ik aan de kant van de verliezers. ‘Blijf
meedoen,’ breng ik vaak uit zonder op mijn bek te worden getimmerd. ‘Blijf schrijven!’
Volgens mij zijn er maar twee manieren om beter te worden in schrijven: 1) meer
lezen; 2) meer schrijven.
Als je niet wint, wil dat niet zeggen dat je je moet verhangen. Mensen die
wedstrijden organiseren zijn afhankelijk van deelnemers en talent. We hopen dat
zoveel mogelijk mensen blijven meedoen èn dat er schrijftalent tussen zit. Inmiddels
wordt Write Now! in zeven regio's georganiseerd. Van Eindhoven tot Groningen.
En staan nog meer edities gepland, in andere regio's.
Mulisch heeft ooit gezegd dat je geen schrijver wordt, maar dat je er een blijkt te
zijn. Dat geldt niet voor winnaars. Je wordt een winnaar. Bij Write Now! is er hoop,
steeds meer.
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Tonie Mudde
‘Een goed plot schud je niet zomaar uit je mouw’
Interview met Yusef el Halal en Miquel Veldkamp

foto Fred Ernst

naam

Yusef el Halal (Winnaar Write Now!
Rotterdam 2001)

leeftijd

25

studie

Economie

thema's

Alle soorten vrouwen. (‘Maar wel netjes
gewassen en geschoren.’)

inspirator

Reve en Hermans.

sterilisator

Herman Brusselmans. (‘Hij is de favoriete
schrijver van mijn vriendin. Ze besteedt
meer tijd aan het lezen van zijn boeken
dan aan die van mij. Maar ja, ik heb er
ook nog geen.’)

quote

‘Ik rook twee pakjes Marlboro per dag,
hou van babi pangang en gebruik de
Koran thuis als onderzetter voor hete
pannen, maar ik ben en blijf een moslim.’
(Uit: ‘Rambo's’, gepubliceerd in Hollands
Maandblad.)

debuuttitel

Man zoekt vrouw om hem gelukkig te
maken. (Verhalenbundel, verschijnt in
april 2004 bij Nijgh & Van Ditmar.)
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foto Frank Hanswijk

naam

Miquel Veldkamp (Winnaar Write Now!
Rotterdam 2002)

leeftijd

20

studie

Autonome Kunsten aan de Willem de
Kooning Academie

thema's

Nog geen patroon in te ontdekken.

inspirator

Elsschot, Nescio, Wolkers, Charlie
Kaufman.

sterilisator

Jeroen Brouwers. (‘Volgens mij nummert
hij zijn scènes en tekent hij er op de muur
een spanningsboog bij.’)

quote

‘Sometimes I see something so moving
I know I'm not supposed to linger. See it
and leave. If you stay too long you wear
out the wordless shock. Love it and trust
it and leave.’ (Uit: Underworld van Don
De Lillo.)

potentiële
debuuttitel

De kweekvijver. (‘Klinkt wel
veelbelovend. Heeft ook iets ontroerends,
zo'n klein vijvertje met lelies en kikkers
die allemaal “kwaak” zeggen.’)
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Yusef El Halal en Miquel Veldkamp: twee jonge Rotterdammers met drie in het oog
springende overeenkomsten. Ze verhuisden op jonge leeftijd naar Nederland (Yusef
op zijn derde vanuit Marokko, Miquel op zijn zesde vanuit Suriname), gingen schrijven
en wonnen Write Now! Rotterdam.
Na het winnen van Write Now! Rotterdam in 2001 nam de schrijf carrière van de
toen 23-jarige economiestudent El Halal een hoge vlucht. Hij publiceerde in diverse
literaire tijdschriften, waaronder De Brakke Hond en Hollands Maandblad. Natuurlijk
kwamen er ook optredens: in augustus dit jaar las hij voor uit eigen werk op
Lowlands. Voor april 2004 staat een nieuw literair hoogtepunt gepland. Dan verschijnt
bij Nijgh & Van Ditmar zijn verhalenbundel Man zoekt vrouw om hem gelukkig te
maken. Toeval of kosmisch complot: met de achternaam El Halal belandt hij in de
boekenschappen niet meer dan een paar decimeter naast W.F. Hermans, één van
El Halals favoriete schrijvers.
De vijf jaar jongere Miquel Veldkamp lijkt minder snel de hemel te bestormen. De
derdejaars student autonome kunsten won vorig jaar Write Now! Rotterdam (een
jaar eerder werd hij derde en won El Halal), publiceerde in de literaire tijdschriften
Passionate en Renaissance, en las voor op GDMW02 in de Rotterdamse
Schouwburg. Een roman in wording is er nog niet op zijn computer te vinden.
Veldkamp: ‘Die roman komt er wel een keer. Morgen of als ik veertig ben. Dat maakt
me eigenlijk niet zoveel uit.’
Een gesprek met twee jonge schrijvers: over schrijven, en over vrouwen natuurlijk.

Hoe belangrijk is schrijven voor je?
Veldkamp: ‘Als het moet dan moet het, soms heb je die drang. Maar ik wil ook,
naast mijn opleiding, tijd overhouden voor mijn vrienden, mijn vriendin. Ik dwing
mezelf nooit om te gaan schrijven, behalve als ik ergens voor gevraagd wordt, dan
moet het natuurlijk wel. Als ik een idee heb, is discipline makkelijk op te brengen.
Een idee kan zomaar ontstaan, onverwachts: een kleine onbelangrijke gebeurtenis
of iets wat je hoort. Bijvoorbeeld: iemand trok zich eens af naast me in bed, omdat
hij dacht dat ik sliep. Heel begrijpelijk, alleen een beetje vies, maar goed. Ik ben
toen een verhaal gaan schrijven over een jongen met veel seksuele energie, maar
niet de moed er iets mee te doen. Dat verhaal heb ik nog steeds aan niemand laten
lezen, want er zit teveel van mezelf in.’ El Halal: ‘Als je mijn computer neerzet tussen
een rij blote wijven, dan zal ik schrijven heel onbelangrijk vinden. Maar zet diezelfde
computer temidden van een horde flikkers, tja, weet dan dat schrijven het
allerbelangrijkste in mijn leven is. Mijn cultuur is niet zo op homo's afgesteld. Ik kan
me het verhaal nog herinneren van mijn neef Adilla. Hij had een oogje op een
padvindertje. Adilla heeft een imam over zijn gevoelens voor jonge jongetjes verteld.
Dat is in Marokko zoiets als in Botswana zeggen dat negers een IQ hebben van
een platte steen. Arme Adilla.’
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Wat maakt het schrijven moeilijk?
Veldkamp: ‘Twijfels, daar heb ik moeite mee. Soms twijfel je aan alles. Dan is
alles wat je schrijft slecht en lijkt zelfs je oude werk hopeloos in retrospectief. Je kan
geen beslissingen nemen en je komt niet op ideeën, want je wil alleen nog maar
antwoord op de vraag: kan ik het wel? Het wordt helemaal erg als die twijfels
uitzaaien naar het echte leven, als je allerlei dramatische conclusies gaat trekken
uit het feit dat je niet kunt schrijven. Niet dat ik dan suïcidaal word of zo, maar het
kan lastig zijn.’
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El Halal: ‘Een goed plot is altijd heel moeilijk. Die schud je niet zomaar uit je mouw.
Tenzij je Harry Mulisch heet, die schijnt plots uit zijn mouw te kunnen schudden. Ik
heb hem een keer de hand geschud maar toen zag ik geen plots uit zijn mouw
komen.’

Wat betekende de Write Now! Rotterdam overwinning voor je?
Veldkamp: ‘Geld, boekenbonnen en interviews. Voor mijn ontwikkeling is het
weinig van belang geweest. Het jaar ervoor - toen Yusef won - werd ik derde. Dat
had wel een grote impact op me. Ik was toen achttien, middelbare scholier en wist
niet eens dat er tijdschriften waren die korte verhalen publiceerden en dat er een
circuit bestond waarin jonge schrijvers hun werk ten gehore brachten. Toegegeven:
Ik deed een beetje mee om indruk te maken op een meisje. Ze las veel, dus ik
dacht... Maar ook om commentaar te krijgen op mijn geschrijf. Ik had nog nooit iets
aan iemand laten lezen, zelfs nog nooit echt aan iets gewerkt. Ik hield alleen zo'n
puberdagboek bij. De spanning voor die eerste Write Now! uitreiking was dan ook
ontzettend groot. Ik was helemaal verlamd van tevoren. Uiteindelijk werd ik dus
derde. Ik mocht voordragen en de reacties achteraf waren ontzettend positief.’
El Halal: ‘Door het winnen van Write Now! ben ik doorgegaan met schrijven.
Anders was ik er misschien wel mee gestopt. Uitgevers ontdekten me doordat ik
publiceerde in tijdschriften als Hollands Maandblad, Passionate en De Brakke Hond.
Op een gegeven moment had ik vier uitgevers achter me aan lopen. Uiteindelijk
heb ik voor Nijgh & Van Ditmar gekozen. Bij de andere uitgevers werkten vrouwen
als redacteurs. Dat zag ik niet zo zitten, dat is toch niet zo normaal in mijn cultuur.’
Trotse familie op de eerste rij bij de prijsuitreiking?
Veldkamp: ‘Mijn familie vindt het leuk dat ik een schrijfwedstrijd heb gewonnen,
dat wel. Maar het schrijven op zich interesseert ze verder niks. Ze lezen ook nooit.
Mijn vrienden ook niet, op eentje na. Er is gelukkig dan ook geen sprake van
bewondering of zoiets. Eerder het tegendeel.’
El Halal: ‘Mijn familie weet niet dat ik schrijf. En als ze het al zouden weten, konden
ze het toch niet lezen. En bovendien: mijn moeder zou sterven van verdriet als ze
te weten kwam wat ik allemaal schrijf.’
Plannen voor de toekomst?
Veldkamp: ‘Ik wil een roman schrijven, een project waar ik een lange tijd in op
kan gaan. Het maakt me niet uit wanneer het gebeurt. Morgen of als ik veertig ben.
Misschien begin ik ooit eens met schrijven en hou ik op na driehonderd pagina's.
Schrijven is voor mij iets wat je in je eentje doet, waar niemand iets mee te maken
heeft. Tenminste, dat is wat me aanvankelijk aantrok aan het vak: het zolderkamertje.
Van een beetje aandacht op zijn tijd ben ik inmiddels niet meer vies, dat lijkt me wel
duidelijk. Ik zou geen fulltime schrijver willen worden. Je kan nooit alle aspecten
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van je karakter in één ding kwijt, hoe veel je er ook mee bezig bent. Je moet er altijd
nog iets naast doen. En dan heb ik het niet per se over schilderen. Vrijwilligerswerk
of professioneel volleybal kan net zo goed. Je moet toch wat?’
El Halal: ‘Van studeren komt weinig meer, eigenlijk ben ik al fulltime schrijver. Ik
heb een voorschot gekregen voor een roman. Daarin wil ik meer van mezelf
blootgeven. Werktitel: De verloren geit.’
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Yusef el Halal
De stem van mijn moeder
Vannacht had ik een gekke droom. Ik was verdwaald in de woestijn en hoorde
vrouwenstemmen die Yusef, Yusef fluisterden. Aan de horizon, in de trillend hete
lucht, zag ik een wit paleis. Ik begon er naartoe te rennen, maar viel na verloop van
tijd uitgeput op de grond. Even later boog een vrouw zich over me heen. ‘Yusef?’
Badend in het zweet werd ik wakker, met een enorme erectie. Ik pakte mijn
teddybeer, Hafid, en begon tegen 'm aan te rijden. Ik was geil. Twee minuten later
ging mijn wekkerradio af. Radio 4 schalde door mijn slaapkamer. Schoenberg, niet
echt muziek om op klaar te komen. Mahler lukt me nog wel, Brahms en Beethoven
ook, maar Schoenberg was een afknapper. Piepklein werd mijn pik van Schoenberg.
Teveel koperwerk. Teveel dissonanten.
Ik legde Hafid terzijde en moest denken aan de vrouw die ik in mijn droom
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had gezien. Ze was beeldig, het leek alsof ze net uit de zee was gekomen. Ze had
dezelfde donkere ogen als ik. En dezelfde brede glimlach. Ik kende haar ergens
van. Was het Nine, de juf op de basisschool die was komen invallen voor mevrouw
Kooiman? Mevrouw Kooiman was overleden tijdens het lesgeven; we hadden het
niet eens door. Het arme oude mens.
Leek deze vrouw op onze invaljuf? Ik kan me niet herinneren dat Nine ook zulke
grote borsten had. Maar misschien keek ik daar nog niet naar toen ik zes was. Ik
had andere dingen aan mijn kop: hoe kon het dat Heleen zó scheel kon kijken dat
ze twee mensen tegelijk aan kon kijken die recht tegenover elkaar stonden? Ik werd
altijd een beetje misselijk van Heleen. De invaljuf had wel prachtige ogen. Hoe
zouden haar ogen eruit zien als ze net uit de zee zou komen? Ik heb ooit een foto
gezien van een vrouw op het strand. Water droop van haar af, kippenvel stond op
haar bovenarmen. Haar ogen schitterden. De foto was zwart-wit en gekreukeld. Ik
heb 'm in mijn jeugd gezien. Het is een van de vreemde dingen die ik me herinner
van vroeger.
Op de basisschool kwam er in groep zeven een nieuw jongetje bij ons in de klas.
Hendrik-Jan heette hij. Hij was klein en helemaal zwart. De juffrouw vroeg wie er
graag wilde dat Hendrik-Jan naast hem kwam zitten. Ik stak mijn vinger op. Bertine
keek me boos aan. Ze was mijn vriendin. En als je verkering had bij ons op school
moest je altijd naast je vriendinnetje zitten. Bertine kwam mij na twee dagen verkering
al behoorlijk de keel uit. Dus duwde ik haar weg en kwam Hendrik-Jan naast me
zitten.
We hadden vier negers in onze klas zitten. Hensley, Wesley, Winston en
Hendrik-Jan. Toen de bel van de eerste pauze ging, liepen we naar het schoolplein.
Er vormde zich een kring om Hendrik-Jan. De hele school ging om hem heen staan.
Hendrik-Jan moest huilen, zijn tranen waren echt, zijn trillende benen, zijn huidskleur.
Hij stond recht voor ons, echt en geloofwaardig. Toch klopte er iets niet. Toen zijn
moeder hem kwam halen, viel mijn mond open. Zijn moeder was helemaal wit. Die
middag heeft Bertine het uitgemaakt. Het is compleet langs me heengegaan.
Als ik beneden kom, zit mijn vader op de bank de krant te lezen. Ik vraag hem naar
onze fotoalbums. ‘Die hebben we niet,’ bromt hij.
‘Wat?’
Mijn vader kijkt weg van zijn krant en staart naar buiten. ‘We hebben geen
fotoalbum,’ zegt hij luid.
Ik geloof er niets van. Er zijn drie dingen die iedereen heeft. Vier. Een auto, een
schotelantenne en de Koran. En een fotoalbum dus.
‘Ik maak nooit meer foto's,’ zegt mijn vader. ‘Alles zit hier.’ Hij tikt met zijn wijsvinger
tegen de zijkant van zijn hoofd. ‘Herinneringen zijn echter dan welke foto ook.’
Herinneringen zijn vreemd. Ze vervormen. Ze zijn maakbaar. Als ik bij mezelf blijf
herhalen dat ik een gelukkige jeugd heb gehad in Marokko, dan is dat na verloop
van tijd ook zo. En als ik me het tegenovergestelde inprent, dan is dat ook zo. Feit
is dat ik niks meer weet van Marokko. Ik ben naar Nederland gekomen toen ik vier
was. Dat zeggen mijn ouders tenminste. Maar wie zegt dat ze de waarheid spreken?
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Ik heb mijn vader altijd gewantrouwd. Hij heeft geen wallen. En wast elke week zijn
auto.
Een echte man heeft wallen. Dat komt omdat hij de hele nacht seks heeft en
vervolgens naar zijn werk moet. In het weekend moet hij doodop zijn en geen zin
hebben om zijn Ford Escort te wassen, waxen, poetsen, zemen en stofzuigen.
‘Zal ik de auto wassen?’ vroeg ik vroeger wel eens op zaterdagochtend, hopend
op meer zakgeld.
Mijn vader stond fluitend in de keuken emmers met water te vullen en schudde
zijn hoofd. ‘Dat doe ik zelf wel.’
Volgens mij hebben mijn ouders nooit seks gehad.
Mijn ouders zijn nogal lelijk. Misschien dat ze daarom nooit foto's maken.
Het was me trouwens al vaker opgevallen dat mijn ouders er een beetje eng
uitzagen. En ik niet.
Op mijn tiende heb ik het zelfs tegen mijn ouders gezegd. We aten Chicken Tonight
en keken naar Het Klokhuis. Ik zei: ‘Pa, hoe komt het dat jij kaal bent, puisten op je
hoofd hebt en ook nog eens scheel kijkt?’
Hij verslikte zich in een stukje kip. Mijn moeder sloeg op z'n rug.
‘En ma,’ ging ik verder, ‘waarom is jouw neus zes keer zo groot als de mijne?’
Ik was op jonge leeftijd al erg bijdehand.
‘Yusef,’ riep mijn moeder, ‘naar bed!’
‘Maar ik heb mijn eten nog niet op!’ Ik nam een hap rijst. Toen kreeg ik een klap.
Hij was van mijn vader. Ik kreeg tranen in mijn ogen en moest huilen. Als ik later
met mijn droomvrouw trouw, zal ik nooit kinderen nemen. Maar mocht ze mijn haren
grijs zaniken dat ze zo graag allemaal kleine Yusefjes van me wil, dan zal ik zwichten.
Maar nóóit zal ik mijn kinderen slaan. Een vader slaat zijn kind niet.
Ik hoor een zacht gezoem wanneer ik naar buiten loop. Mijn vader is zijn wagen
aan het stofzuigen. Ik loop hoofdschuddend de straat uit. Op weg naar Khalid. Hij
is gisteren met de auto van zijn vader tegen een paard aangereden, in z'n achteruit.
De bumper eraf en het paard kreupel. Khalid beweerde dat hij niks in z'n
achteruitkijkspiegel had gezien. Het meisje was woedend. ‘Niets gezien!?’
schreeuwde ze. ‘Hoe bedoel je? Ik stond gewoon stil. Debbie was aan het poepen.’
Khalid pakte een briefje van honderd uit zijn portemonnee.
‘Wat moet ik daar mee?’ krijste het meisje.
‘Een nieuw paard kopen. Of leuke kleding.’
Het meisje heeft een stok gepakt en is op de ruiten van de auto gaan slaan. Khalid
heeft haar beetgepakt en met haar hoofd in de verse drol van Debbie geduwd.
Khalid heeft nog altijd heimwee naar Marokko. Elk uur van de dag mist hij de cultuur.
Hij heeft hier nooit kunnen aarden. Elke zomer gaat hij naar Marokko. Om zijn oma
te zien, en zijn opa. En z'n ooms, tantes, neven en nichten. Later wil Khalid in
Marokko gaan wonen.
Wij gaan nooit naar Marokko. Toen ik naar de brugklas ging, heb ik mijn moeder
weken lang aan haar kop gezeurd waarom wij nooit op vakantie gingen naar
Marokko.
‘Omdat je vader en ik van Zweden houden.’
‘Gaan we alweer naar Malmö?’ zuchtte ik. ‘Ik wil ergens anders heen.’
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Die vakantie gingen we naar de Ardennen. Survivallen. Dat was nog minder leuk
dan veertien dagen Malmö. Mijn moeder kan niet fietsen en mijn vader is bang voor
water.
Mijn moeder heeft tegenwoordig fietsles in een gymzaal in de wijk, gegeven door
twee vrouwen in trainingspakken. Mijn vader vindt het maar niks. Volgens mij is hij
bang voor feministische praatjes.
‘Yusef!’ roept mijn moeder, als ik thuiskom van Khalid. ‘Wil je m'n fiets repareren?’
Het wordt tijd dat mijn moeder ook les krijgt in banden plakken.
In de kelder is het een grote puinhoop. Ik zoek de planken af naar het doosje met
bandenplakspullen. In de hoek staan drie kartonnen dozen opgestapeld. De cellotape,
waarmee ze waren dichtgeplakt, heeft losgelaten. In de bovenste doos zitten boeken
- allemaal in het Arabisch. Ik pak de tweede doos en maak 'm open. Weer boeken.
Ik wist niet dat mijn vader zoveel had gelezen. Normaal leest hij alleen de krant.
In de derde doos vind ik een groot, dik boek met een vergeelde kaft. Er zitten
foto's in. Een man in een zandkleurig pak. Naast hem staat een vrouw. Een mooie
vrouw.
Wie zijn dit? denk ik. Waarom liggen deze foto's in onze kelder? Er staan geen
onderschriften bij.
Op de volgende bladzijde staat de man in zwembroek aan zee. Gespierd. Golvend
haar.
Als ik wat vaker naar de sportschool ging, denk ik, zou ik er ook zo uitzien. Dan
kon ik net zo'n mooie vrouw krijgen als op die foto.
Ik sla om. Palmbomen. Een hotel. In een hotelkamer ligt de vrouw naakt op bed,
haar borsten verbergend in haar handen. Ze lacht en smacht. Voorzichtig haal ik
de foto los.
‘Yusef,’ klinkt de stem van mijn moeder bovenaan de trap. Vlug sla ik het boek
dicht, en stapel de dozen terug op elkaar.
‘Ik had de spullen al klaargelegd,’ zegt mijn moeder als ik weer boven kom. Ze
wijst op het metalen blikje.
Ik til haar fiets ondersteboven en leg haar uit dat je eerst de buitenband eraf moet
halen. Ze begrijpt het niet. Mijn moeder heeft het wiel niet uitgevonden.
Zelf ben ik de meest legendarische bandenplakker van de stad. Vroeger had ik
een crossfiets en sjeesde ik altijd met Khalid door de buurt. Dat waren nog eens
tijden. De wereld was zo groot als de Reestraat en de Kipstraat. Koningen waren
we, te BMX. Maar we reden elke week lek. Bij Khalid op de hoek stond een glasbak.
Die hebben we een keer uit frustratie in de fik gestoken. Dat was nog een hele klus.
Gelukkig bezorgde de broer van Khalid een huis-aan-huis-blad. Toen de bak vol
kranten zat, staken we het zooitje aan. Er gebeurde weinig. Alleen van de rubberen
flappen steeg zwarte rook op. Khalid begreep er niets van en ging polshoogte nemen.
Plotseling sloeg er een steekvlam uit de opening van de bak. Khalid was zijn
wenkbrauwen kwijt. Ik moest lachen. Khalid werd woedend. Sinds die dag moet je
geen Sambuca in de buurt van Khalid bestellen.
Toen de politie er aan kwam, probeerden we nog weg te komen, maar onze
banden waren lek.
‘Er zitten twee banden om een fietswiel,’ leg ik mijn moeder uit. ‘De binnenste
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is lek, maar de buitenste zit eromheen.’ Ik tik met mijn vinger op de band. ‘Die moet
er dus af.’
Bij de bandenplakspullen zit niets wat op een bandenlichter lijkt, maar met een
zakmes zal het ook wel gaan. Ik haal m'n vlindermes uit mijn broekzak en geef het
aan mijn moeder.
Zelf ga ik naar de keuken om een emmer water te halen. Ik trek het gootsteenkastje
open, maar zie geen emmer staan. Ik kijk naar buiten. Mijn vader is z'n auto aan
het wassen. En hij glimlacht erbij.
Dan maar een pan. Ik pak de pan waarin mijn moeder altijd kippensoep maakt.
‘Bij Khalid trekken ze soep van een geitenkop,’ zei ik een keer tijdens het eten.
We keken weer Het Klokhuis.
Mijn vader verslikte zich. ‘Daarom heeft z'n vader ook een kop als een geit. De
hele familie van Khalid trouwens.’
Ik vond de familie van Khalid juist voorbeeldig. Ik wou dat ik zulke ouders had.
Op de televisie stak iemand een hand maden in z'n mond. Mijn ouders wilden graag
dat ik naar Het Klokhuis keek. ‘Zo word je een echte Nederlander,’ zei mijn vader.
Ik wilde helemaal geen echte Nederlander worden.
Met de pan in m'n handen loop ik terug naar mijn moeder.
‘De band is eraf,’ zegt ze trots. Ze houdt een eind rubber omhoog en zwaait het
heen en weer. Ik zucht. Ze heeft de buitenband doorgesneden en losgehaald.
‘Niet goed?’ vraagt m'n moeder.
‘Nee,’ zeg ik kort. ‘Het is hartstikke fout.’
Mijn moeder begint te huilen; dat doet ze wel vaker. Maar meestal alleen als ze
door mijn vader wordt geslagen. ‘Het geeft niet,’ zeg ik. ‘Het komt allemaal goed.’
Ik sla een arm om haar heen. ‘Het komt allemaal goed.’
‘Het komt nooit meer goed,’ zei ik tegen Najoua. We dronken thee. Zij had het de
dag ervoor uitgemaakt. Ze was verliefd geworden op een ander. Najoua keek met
haar bruine ogen naar haar muntthee. Tranen rolden over haar wangen.
We hadden vier maanden verkering. Een record, voor mij. Ik duwde vrouwen na
twee dagen altijd bij me weg. Maar Najoua was anders. Hemelsmooi. Een
sprookjesprinses. Ik was haar tegengekomen in de sneeuw. Ze had witte
handschoenen aan en gooide een sneeuwbal naar ma. Uiteraard mis. Vrouwen
hebben geen richtingsgevoel. In de sportwereld vallen de meeste tribunedoden bij
het vrouwen discuswerpen en kogelstoten, heb ik ergens gelezen. Ik keek om, ik
zag een helemaal ingepakt meisje met een knalrode kop. Was ik maar doorgelopen.
Sommige dingen komen nooit meer goed. Soms vraag je je af of het ooit wel goed
zat. Je ziet de dingen van één kant. Ik was stapelverliefd. Najoua niet. Ik geloofde
in iets wat er niet was.
Volgens mij geloofden mijn ouders ook in iets wat er niet was. Dat ze door naar Het
Klokhuis te kijken, door stamppot te eten en door te leren fietsen voorbeeldige
Nederlanders zouden worden. Het is te krampachtig. Mijn vader zei een keer dat
hij het leuk zou vinden als ik met een Nederlands meisje thuis zou komen. Mijn
moeder knikte ja. Ik keek de twee idioten aan. Waar hadden ze het
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toch altijd over?
Ik heb Khalid over mijn ouders verteld. Hij zei dat ze gek zijn. Krankzinnig. Ik zei
hem dat ze van mij een Nederlander willen maken.
Khalid tikte op z'n voorhoofd. ‘Van een Belg kun je toch ook geen Chinees maken.’
‘Belgen houden niet van kat.’
‘Ik ook niet,’ zei Khalid.
Mijn moeder heeft de band kapotgemaakt. Hier kan zelfs de meest legendarische
bandenplakker van de stad niks mee.
Ik breng de fiets naar de fietsenmaker. Hij kijkt me wantrouwend aan.
‘Wat is er gebeurd?’ vraagt hij.
Ik haal mijn schouders op. Ik weet niet wat er gebeurd is. Wat er allemaal gaande
is. Waarom mijn ouders zo gek zijn. Waarom ik niet een gewone Marokkaan ben.
De fietsenmaker hangt na vijf minuten een nieuwe band om mijn nek, draait me een
halve slag en wenst me succes. Ik loop de winkel uit. In trance. Hendrik-Jan staat
voor me. ‘Ik heet nu Regilio,’ zegt hij. ‘Zo hebben mijn echte ouders me genoemd.’
Ik denk aan wat Najoua me ooit na een slepende ruzie vertelde: ‘Ik heb nooit echt
van je gehouden.’ Ik ben bang dat dat steeds minder waar is.
Thuis zeg ik geen gedag en loop ik met de band om mijn nek naar de kelder. Ik haal
het fotoalbum tevoorschijn en bekijk de foto's van de mooie vrouw. Ze staat daar,
op het strand, de waterdruppels nog op haar huiverende huid. Ze lacht. Yusef, klinkt
het in mijn hoofd.
Verderop in het album staat dezelfde vrouw met een baby op haar arm. Een mooie
baby. De meeste baby's zijn lelijk. Ze hebben een kop als een uitgewrongen citroen.
Maar deze baby niet, deze baby had geen verwrongen kop. Deze baby was van de
mooie, mysterieuze vrouw.
Op de volgende bladzijde staat een foto van de woestijn. Ik ruik iets. Een zware
geur. Ik haal de foto dichterbij. Kamelenstront! Ik heb nog nooit kamelenstront
geroken, maar ik ben er zeker van dat de geur die ik nu ruik de geur van
kamelenstront is. De man en de vrouw staan naast een kameel. Tussen hen in staat
een jongetje. Ik voel iets in mijn buik. Een stoot.
Ik haal de foto los. Yusef, 3 jaar staat er op de achterkant. Ik draai de foto weer
om. Ik bekijk het jongetje. De man. De vrouw.
Mijn benen worden slap en ik voel hoe mijn knieën het harde beton van de vloer
raken. In de verte zie ik een prachtig wit paleis. Ik ren ernaartoe. Het is een
luchtkasteel.
Boven hoor ik een stem. ‘Yusef!’
Als ik in de kamer kom, staat het eten al op tafel. De televisie staat aan.

Miquel Veldkamp
De familie
[Om privacyredenen is dit tekstgedeelte niet zichtbaar.]
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Twee gedichten
Jacoline de Heer
Ze stond op het punt
naar een feest te gaan,
maar in plaats van haar
benen te scheren,
haar te föhnen,
gezichtsmasker te nemen,
tanden te flossen,
nagels te vijlen,
ging ze wat gedachtes uittikken
zodat ze als een slonsje op het feest verscheen
men had zelfs moeite haar te herkennen
maar de man die ze al maanden trachtte te versieren
toonde plotseling belangstelling
toen ze een gedicht voordroeg.
Hoorde op de radio wat vogeltjes fluiten
op de achtergrond van een gesprek
met een lang geleden overleden man
in een herhaalde uitzending
niet dat de man die ik niet kende dood was
raakte me
maar de vogeltjes vrolijk fluitend
waarvan er nu onmogelijk nog eentje leefde.
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Een handvol lauw medelijden
of hoe een verhalenwedstrijd mijn leven verpestte
Thomas Blondeau
Het moment dat je leven veranderde. Het moment dat je besloot beroemd te worden.
Het moment dat je stopte met drinken en je voeten Compostella-waarts draaide.
Journalisten, tv-makers, vechtsportinstructeurs, allen willen ze het precieze tijdstip
weten wanneer de held zich onderscheidde van de verliezer. Het leven is een
meerkeuzevraag en de klok loopt.
Schrijvers krijgen dan vaak de vraag voorgeschoteld wie hen de literatuur in gidste.
Gorter, hoor je vaak, of Holden Caulfield. Af en toe zelfs Gerhardt. Mijn antwoord
is Mieke.
Ik was een normale puber met goede cijfers, lichtsuïcidale neigingen en een
eeuwige hunkering in mijn broek. Mieke verloste mij tijdelijk van die hunkering door
me af te rukken achterin de bus. Veel verder dan een snel gedraaide tong met je
fiets aan de hand, was ik toen nog niet gekomen. We keerden terug van een
schoolreis naar Brugge en Mieke - getroffen of verveeld door mijn pogingen haar
aandacht te trekken - schoof haar hand tussen mijn broek en trok me af. Een daad
van ongekende seksuele bravoure, in mijn puberoogjes. Toen ze haar hand vol
lauw medelijden aan mijn jas afveegde, fluisterde ze dat ik vooral normaal moest
blijven doen tegen haar.
Ervan overtuigd dat mijn leven vanaf nu één aaneenschakeling van gekets en
gegraai zou zijn, kleefde ik aan Mieke als een geboortevlek. Iets waar ze weinig
van gecharmeerd was en meer dan de voornoemde gedraaide tong kon er niet meer
van af. Ik sleepte me nog steeds achter die hunkering in mijn broek aan en zij begon
me te mijden en uiteindelijk de huid vol te schelden. Op school zat ik met mijn ogen
opgezwollen van het janken en mijn ballen pijnlijk van het obligate rukken voor
schooltijd.
De verlossing kondigde zich aan, zoals wel vaker in mijn geboorteland België
gebeurde, onder auspiciën van de katholieke kerk. De drukpers van de roomse zuil,
het Davidsfonds, organiseerde een verhalenwedstrijd voor scholieren. Het
Davidsfonds geeft geïllustreerde herdrukken van Van den vos Reynaerde uit en
andere pronkstukken uit de gammele vergaarbak die Vlaamse identiteit heet. Een
kleine, grijze weduwe kwam één keer per jaar over de vloer om te weten welke
boeken ze bij 't Fonds moest bestellen voor ons. Een koffielikeurtje later was ons
gezin de zoveelste studie over Vlaamse wandtapijten rijker.
De leraar Nederlands kondigde de verhalenwedstrijd aan, zei dat er geen regels
waren behalve dat het verhaal minstens duizend woorden moest tellen en keerde
terug naar de Heren van Lebak. Iedereen vergat de wedstrijd. Op mij na.
‘Rigor Vitae’ (Jaha! Gymnasiumstudent, mevrouw!), zo heette mijn verhaal over
mijn gebeurtenissen met Mieke. De masturbatiescène veranderde ik in een kuise
zoen (het bleef 't Fonds immers). De eerste zin luidde ‘Ze had de geur van een
hond’ en eindigde met ‘Ik rook stront’, ergens midden in zat de kus, en de rest kunt
u zich wel inbeelden. De schoolreis, de lesuren, haar uiterlijk, alles werd beschreven
en alleen een myope idioot kon niet vermoeden dat het hier Mieke en mij betrof. En
kijk, David moet de patroonheilige zijn voor gefrustreerde pubers. Ik won.
Ik kreeg een foto in de krant, een boekenbon van 10.000 frank en een speech
van een dronken priester over hoe het Nederlands een kleine taal is maar van alle
kleine talen wel de grootste of iets dergelijks. Hij noemde me een Zoon van
Vlaanderen en gaf me een hand, nog nat van zijn glas streekbier. Belangrijker
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was dat het verhaal integraal werd afgedrukt in de schoolkrant. Mieke verloor haar
vriendje en schold me de huid vol. Maar ik huilde 's nachts tenminste niet meer. Het
rukken bleef.
Wat ik niet verwachtte was de aandacht die me ten deel viel. De meest
dichtbijgelegen boekhandel die die naam waard was, lag op vijftig kilometer van
mijn stad. Het schrijven van een kortverhaal getuigde dan ook van een zelfde
excentriciteit als het openlijk belijden van homoseksualiteit. Iedereen vond het
moedig van me en liet geen gelegenheid voorbij gaan om dat duidelijk te maken.
Leraren, slagers, buschauffeurs, ze bleken allemaal fervente liefhebbers van mijn
larmoyante novelle. Bovendien verdiende ik geld met die grootstedelijke strapatsen.
Was ik tot die tijd overtuigd dat ik rechten of medicijnen zou gaan studeren, nu lonkte
de literatuur. En ik, de ogen opgezwollen van ijdelheid, ging naast Literatuur zitten
in de bus en begon aan haar kop te zeuren.
Overtuigd van mijn kunnen ging ik op zoek naar andere wedstrijden. En wie zoekt
naar literaire wedstrijden, heeft het in Vlaanderen niet slecht getroffen.
Jeroen Brouwers heeft een kop volgeploegd van zorgen gekregen door het
verkondigen van de boodschap dat de Vlaamse literatuur niet bestaat. Hij heeft
gelijk. Wie in Vlaanderen een boek weet te schrijven, vlucht nog voor de slotparagraaf
naar een uitgeverij boven de Moerdijk. Noem een paar levende Vlaamse auteurs
en u begrijpt wat ik bedoel. Sla de publicatiegang van getalenteerde nieuwlichters
als Saskia De Coster of Thomas Blondeau er maar op na. Die paar amechtig
reutelende literaire uitgevers die onder de Moerdijk te rotten liggen, schrijven zelfs
schrijfwedstrijden uit met als hoofdprijs de publicatie van het manuscript. Het lijkt
misschien een godsgeschenk voor een jong pennenpikkie maar wees gewaarschuwd.
U fungeert voor het fonds in kwestie eerder als hartmassage dan als aanwinst.
Recenter dan Hugo Claus kan ik geen voorbeelden vinden van auteurs die zo de
boekenwinkel in gelanceerd werden richting Faam. Of jawel, die... nee wacht, toch
niet. Op zich hoeven die gefnuikte scribenten zich daar geen zorgen over te maken.
Reguliere debutanten uit dezelfde literaire winkel van sinkel duiken ook zonder de
ramtamtam van een schrijfwedstrijd meteen afslag Vergetelheid. Men denke aan
Wolf Hexen. Precies.
Maar dat mag de pret niet derven. Geen heemkring, gemeente of psychiatrische
afdeling zo klein of ze heeft wel haar eigen literaire wedstrijd. De Poëziekrant
publiceert zelfs maandelijks een bloemlezing van deze wedstrijden en ik had maar
uit te kiezen. En ziedaar! De eerste gedichtenwedstrijd van mijn leven: een derde
plaats op schier tweeduizend deelnemers! Ik werd op het gemeentehuis verwacht
in een dorpje dat vier uur treinen ver lag. Toen ik was aangekomen op het station
dat slechts twee perrons telde, begonnen mijn ogen te ontzwellen. Een heel leger
van moeilijk kijkende, ingetogen kopjes stapte af. Later die avond bleken er
driehonderd derde plaatsen te zijn, tweehonderd tweede en honderd eerste prijzen.
En allemaal mochten ze hun gedichten voorlezen.
Tegen middernacht kregen we een linnen zak met een bloemlezing en een
Poëziekrant. Er was geen trein meer terug en ik moest op het station slapen. Ik
geloof dat dat de avond was waarop ik begonnen ben met meer te drinken dan goed
voor me is.
Wijzer geworden van mijn fouten, scande ik de wedstrijdadvertenties met rabiate
verbetenheid. Wedstrijdreglementen opvragen? Weg ermee. Hoofdprijs: waardevol
kunstwerk? In het ronde archief. Gratis lidmaatschap van ‘De Vrienden van
Uilenspiegel?’ Saluut en de kost. Ik borduurde een hattrick van literaire ereschavotjes
en kreeg een interessant trofeekastje met als hoofdvogel een Hongaarse bloemlezing
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van de helaas veel te laat overleden priester-dichter Anton van Wilderode. (Voor
de Ollanders onder jullie, Tom Lanoye heeft nog bij hem in de klas gezeten.)
Op een avond kreeg ik zelfs een gepikeerde man in een krap zittend bruin pak
aan de deur die meldde dat hij van Soetendaal was. Toen ik zei dat ik niet van
Soetendaal was, leek het pak nog krapper te worden. ‘De verhalenwedstrijd. U had
een eervolle vermelding. Ik kom uw prijs afgeven.’ Hij gaf me een linnen tasje met
een bundel landschapsgedichten en een gekalligrafeerde oorkonde. De prijsuitreiking
was al bijna een jaar geleden. De brief dat ik een vermelding had gekregen was
meteen weggegooid. De man in het bruine pak reisde blijkbaar Vlaanderen af, jonge
literaire goden hun lauweren nadragend.
Na de gepikeerde man ben ik gestopt met verhalen-, gedichten-, sonnetten-,
monoloog-, knittelvers- en haikuwedstrijden. Van de literatuur ben ik nog niet
afgeraakt. Mieke heeft nu kinderen, geloof ik. Ik ben geen advocaat of arts geworden.
Ik lees en indien men mij betaalt, schrijf ik wel eens wat. Ik zit met opgezwollen
oogjes naast Literatuur in de bus met nog steeds die eeuwige hunkering. Maar
klaarkomen in haar hand is er niet meer bij.
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Maurice Buehler
Televisieavond
we verzamelden ons langs
de skyline, de slaapbank
als lichtmeubel geplaatst
naast de lavalamp
de volgepompte vulkaan
die het centrum was
ik bediende het zoeklicht
en voor we het wisten
waren we niet meer alleen
wemelde het van de vlinders
in alle kleuren
goedkoop crêpepapier
de televisie snorde als
een gloeirode potkachel
in de hoek had het iets
van koek en cake bij oma
‘Doe je dit voor mij?’
vroeg ze verfrommeld
we lachten en staken
de kat met een potlood.

Gruis
(1)
aan de overkant voor het slaapkamerraam
knoopt de buurvrouw geschrokken
haar badstof badjas dicht
hij laat zijn blik ontspannen wandelen
tussen de mussen op het pad
kijkt naar een reu in het plantsoen
die daar met trillend achterlijf
heel moeizaam zijn behoefte doet
hij gaapt en spant de lijn, hij sleept
zijn hond achter een boom vandaan.
(2)
met een stoeptegel hinkelt ze
haardunne benen over straat
ze verliest haar evenwicht en valt
conservenblikken rollen uit
een volle linnen tas
over het woonerf dieselen vuilnismannen
vegen luid scheldend
het speelgoed op de stoep bijeen
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met de gescheurde zakken verdwijnt het
in een stapvoets vuilniswagen.
(3)
het water in de sloot dreef weer stevig
op eigen bodem
schuim op het bijna rimpelloze
oppervlak met hier en daar
de contouren van een fiets of kinderwagen
verderop naast het afgebrande schoolgebouw
stonden ouders in het riet te loeren
de wijkagent haast zich te zeggen
dat het nog niet bewezen is
dat de eenden er meer van weten.
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Write now!

SCHRIJFWEDSTRIJD: max. 2000 woorden taal: Nederlands
15 t/m 24 jaar
Inzendingen naar Passionate o.v.v. Write Now!
Postbus 25264, 3001 HG Rotterdam. (of per e-mail: info@writenow.nl)
Meer info: www.writenow.nl of 010 276 26 26
Schrijf jij verhalen, gedichten, filmscènes, toneel- of rapteksten? En zou je het niet
erg vinden hier flink veel geld aan over te houden? Ben je niet vies van een beetje
eeuwige roem?
WRITE NOW!
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Tonie Mudde
Sophie in 160 tekens

Ik besloot minder te zeggen. Tegen Sophie, om eraan te wennen zonder haar te
zijn.
Ze zei: ‘Wat ben je toch stil de laatste tijd.’
‘Vind je dat vervelend?’ vroeg ik.
Ze haalde haar schouders op. ‘Het valt me gewoon op.’
‘Dan is het goed. Geliefden moeten samen stil kunnen zijn, zonder dat het
ongemakkelijk wordt. Toch?’
Ze pakte mijn oorlellen, tussen duim en wijsvinger, hard en pijnlijk. Trok me een
stukje naar zich toe. Gaf me een natte zoen op mijn neus, omdat ze wist dat ik dat
overal lekker vind, behalve daar.
Ze zei: ‘Dan zullen we wel geliefden zijn.’
Zo begon het.
Een verjaardagsfeest bij Via Via thuis. Hazes uit de speakers. ‘De vlieger’, ‘Zij
gelooft in mij’, of één van die andere liedjes die ze altijd draaien als het de hoogste
tijd is om naar huis te gaan.
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Ik stond aan de rand van de geïmproviseerde dansvloer, met mijn rug tegen de
muur. Twee jongens zwalkten voorbij, met de armen om elkaars schouder.
Richtingloos, ritmeloos, gedrogeerd door slaap en alcohol. Naast me stond een
stelletje te zoenen. Gecamoufleerd door boekenkast en kamerplant. Zoenen in
halfslaap, met dromerig gedraai en lome liefkozingen, dat zijn de beste zoenen, wist
ik me te herinneren, van veel te lang geleden.
Ik stak een sigaret op. Niet voor de longen maar voor de vingers. Wie iets
vasthoudt is niet alleen. Buiten sprong de straatverlichting uit. De eerste forenzen
moesten al met driftige pasjes naar het station lopen.
Ik maak het zelden laat op feestjes. Uit angst voor vertrekkende stelletjes, arm in
arm. En voor het beeld van auto's met slaperige vaders en zevenjarige voetballertjes,
op weg naar de Amersfoortse Boys, aftrap om half tien. Uit angst voor de confrontatie
met mensen met een gezamenlijke bestemming. Maar deze keer bleef ik, omdat zij
bleef. En ik ging op de bank zitten. Omdat zij ook op die bank zat.
We vroegen elkaar niet wat voor werk we deden, niet waar we woonden en niet
waar we Via Via van kenden. En omdat Via Via niet ter sprake kwam, hoefden we
elkaar ook niet te vragen of we dan toevallig Die En Die kenden. Godzijdank vroegen
we elkaar niet de dingen die mensen elkaar altijd en overal vragen, om geluid te
maken, om de stilte te verdrijven, omdat de wolven nu eenmaal huilen moeten.
‘Beschrijf jezelf eens in één woord,’ begon ze.
Die vraag kende ik, van sollicitaties. Dan antwoordde ik ambitieus, professioneel
of teamspeler. Net als alle anderen. Net als mijn vader, waarschijnlijk. Maar die
woorden bedoelde ze natuurlijk niet. Dus dacht ik aan andere woorden. Aan Rivella,
een beetje vreemd, maar wel lekker. Maar dat was niet grappig. En aan Mr. Right.
Maar dat was er één teveel. En ook niet grappig.
Ik bleef lang steken bij modaal, maar zei uiteindelijk: ‘Uitgebalanceerd.’
‘Da's flauw,’ protesteerde ze. ‘In dat woord zitten alle andere woorden.’
Ze nam een slok van haar wijn. Trok toen opeens een vies gezicht, alsof ze een
borrelglaasje oorsmeer achterover had geslagen. ‘Ik vind uitgebalanceerd maar een
saai woord,’ zei ze. (Dat vond ik zelf ook.) ‘En bovendien: het past slecht bij je.’ (Dat
vond ik zelf niet.)
‘Welk woord zou je dan voor me kiezen?’ vroeg ik.
Ze keek even opzij, naar het zoenende stelletje, alsof die het antwoord met hun
tongen in de lucht zouden cirkelen. Toen keek ze naar mij en zei: ‘Trouw.’
Ik glimlachte en dacht: trouw is een woord voor Golden Retrievers, trouw is nog
saaier dan uitgebalanceerd. Een trouwe viervoeter, zo zag ze mij, toen, nu. Één die
zijn hoofd op je schoot legt en je aankijkt met een blik die zegt: ik begrijp je, ik blijf
bij je. (Terwijl hij eigenlijk alleen maar denkt aan eten, drinken, poepen, plassen,
neuken en slapen, want dat doen honden nu eenmaal.)
‘En welk woord zou je voor jezelf kiezen?’ vroeg ik.
‘Daar heb ik al eerder over nagedacht. Je zou lachen als ik het zou zeggen.’
‘Ik zal niet lachen.’
‘Echt niet?’
Hand op mijn hart, wijs- en middelvinger in de lucht. ‘Echt niet.’
Ik hoopte op spannend, op geil. Desnoods op romantisch. Dat zou het signaal
zijn. Dan zou ik haar zoenen.
Ze staarde naar mijn knieën en zei: ‘Troost.’
Troost is goed genoeg, dacht ik en boog mijn hoofd voorover.
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Ze legde haar wijsvinger tegen mijn lippen. Als een slagboom; tot hier en niet verder,
eerst betalen.
Ze zei: ‘Alleen als je me morgen belt.’
Wat volgde was een zoen; lief, kort, mondje dicht. Drie jaar lang.
De eerste keer dat ze bij me bleef slapen, weken na de eerste zoen, lagen we op
mijn bed te luisteren naar Radiahead. Op de rug naast elkaar, met de neus omhoog,
alsof we opgebaard lagen.
Ze vroeg: ‘Vertel nog eens wat over jezelf.’
‘Wat wil je horen?’
‘Iets over je jeugd misschien? Daar weet ik nog zo weinig van.’
Dat was waar. De eerste vijfentwintig jaar van mijn leven had ik zonder haar
doorgebracht. Voelde ik me daarom altijd zo alleen? Dus ik vertelde haar over mijn
jeugd. De woonplaatsen, de scholen, de buitenboordbeugel, de plaatjesbeugel, de
tennisvereniging, de vriendjes, het enkele vriendinnetje, mijn studie rechten want
wat moest ik anders, de eerste baan, de eerste loonstrook, de eerste keer kersenvlaai
mee voor de hele afdeling want ik was jarig, en toen zat mijn jeugd er toch echt wel
op. Tijdens het vertellen moest ik denken aan een oude reclame van de marine.
Daarin zegt een gespierde man in schipperstrui: ‘Er zijn van die momenten dat je
leven als een film aan je voorbijflitst.’ Gevolgd door jankende gitaren en beelden
van tijgerende, navigerende en bergbeklimmende mariniers. En een plaatje van
een adelborst die knipoogt naar een exotische schone, ergens in een havenstad
ver van hier. Ze glimlacht, de nacht zal mooi zijn. De schipperstrui sluit de spot weer
af: ‘Dus kun je maar beter zorgen dat die film een beetje interessant is.’
Ik dacht: bij mijn film valt het publiek al bij de openingsshot in slaap.
Maar Sophie bleef wakker, stelde zelfs vragen. ‘En je ouders?’ vroeg ze. ‘Zijn die
nog bij elkaar?’
‘Ja,’ zei ik, ‘al vijfentwintig jaar.’ En ik vertelde dat ik me niet kon voorstellen dat
mijn ouders ooit uit elkaar zouden gaan. Ik had ze zelfs nog nooit ruzie horen maken.
Niet één keer. Mijn kamer grensde aan die van hen, dun gipsplaat tussen de muren,
ik had het zeker gehoord als het gebeurd was. (Ik had ze ook nog nooit horen
neuken, niet één keer. Maar dat zei ik haar niet. Had ik daarom geen broers of
zussen? Omdat ze na mijn verwekking nooit meer geneukt hadden? Ook dat zei ik
haar niet.)
Ik vertelde haar alles, maar niet dat.
Ik vertelde haar niets.
Haar stem in het donker: ‘Mooi hè, als mensen zolang bij elkaar blijven.’
Toen de muziek stopte, gingen we tegen elkaar liggen. Op de zij, mijn borst tegen
haar rug, mijn hand op haar buik. Ze hield haar T-shirt en slipje aan.
Ze was warm en zacht en ik merkte dat ik glimlachte. Maar het was geen
overwinningsglimlach, zoals bij eerdere meisjes. Het was een andere glimlach.
Zoveel meisje, zo dichtbij. Natuurlijk kreeg ik een erectie. Textiele tralies zijn geen
partij voor vlees en bloed. Ik voelde iets door mijn boxershort een klopje op haar
billen geven. Alsof hij wilde zeggen: ik ben wakker, mag ik buiten spelen?
Ze vroeg: ‘Zullen we omdraaien?’
‘Ja,’ zei ik, ‘natuurlijk.’
We draaiden ons om. Mijn geslacht veilig op de muur gericht. Ze drukte zich dicht
tegen me aan, zoals aapjes doen als ze op de rug van moederaap van
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boom tot boom slingeren. Een kus in mijn nek. Haar stem in mijn oor: ‘Welterusten.’
Eigenlijk had ik het toen al moeten weten. Sophie was een pijnstiller. Tegen de
kwaal koud, tegen de kwaal stil. Ik slikte graag en braaf, maar de koorts bleef.
Vandaag is Sophie op bezoek bij haar ouders. Ze blijft er slapen.
Ik ben alleen thuis en ruim op. Haar spullen, om eraan te wennen zonder haar te
zijn.
Ik begin met de video's, die ik opberg in een katoenen tas. Psycho, Child's Play,
Friday the 13th, al die horrorfilms die mij niet interesseren, maar waar zij gek op is.
Haar favoriet: Nightmare on Elm Street.
In Nightmare on Elm Street sluipt Freddy Krueger (een zombie met scheermessen
als nagels) je dromen binnen en maakt je ergste nachtmerries werkelijkheid. Ben
je bang om te verdrinken? Freddy wordt je badmeester, duwt je onder, perst het
laatste beetje lucht uit je longen. Bang om verkracht te worden? Je gynaecoloog
draait zich om: het is Freddy, drilboor in de hand. Daar lig je dan, voeten in de
beugels, benen wijd. Ontsnappen kan alleen door Freddy zonder angst te lijf te
gaan. Gun hem geen gil, geen traan. Maar drijf de spot met hem. Maak een
handstandje voor de badmeester op de bodem van het zwembad, eis dat de
gynaecoloog voor de behandeling zijn nagels knipt.
‘Ik kan niet slapen,’ zei Sophie gisternacht, een paar uur na de aftiteling van
Nightmare on Elm Street deel drie.
Ik draaide me om. Sophie ging op me liggen. Haar buik op mijn buik. Ik streelde
zachtjes over haar rug. We ademden elkaars adem.
Ik zei: ‘Als jij nou heel hard aan mij denkt. En ik heel hard aan jou. Dan komen
we elkaar in onze dromen weer tegen. En dan zullen we die Freddy eens een poepje
laten ruiken.’
Sophie lachen. ‘Twee poepjes laten ruiken,’ zei ze.
Ik aaide nog een paar keer over haar rug, toen viel ze in slaap.
De video's zijn opgeborgen. Ik ga verder met haar sokken in mijn droogtrommel,
haar shampoo in mijn douche, haar boeken op mijn nachtkastje. Ik berg alles op in
kartonnen dozen van de supermarkt. Net als de vorige keer, een paar maanden
geleden. Toen belde ze me bij doos twee.
‘Heb je al naar buiten gekeken?’ zei ze enthousiast. ‘Zullen we naar Scheveningen
gaan. Samen storm kijken?’
‘Ja, leuk, ik kom eraan,’ zei ik en legde snel haar spullen weer terug. Terug waar
ze hoorden.
Toen we 's avonds bij mij thuiskwamen, zei ze alleen: ‘Hé, heb je opgeruimd?
Netjes hoor.’
Deze keer gaat het beter. Haar spullen op het plankje in de badkamer verdwijnen
in doos nummer vier. Vochtinbrengende crème, haarelastiekjes, al die
meisjesdingetjes.
Ik twijfel. Misschien moet ik iets bewaren. Voor later, als bewijs dat er ooit een
‘wij’ was. Maar wat bewaar je dan? Misschien haar tandenborstel; roze, versleten,
de haartjes alle kanten op. Tijdens het tandenpoetsen deed ze een keer mijn
bewegingen na, als een kind dat het nog moet leren en in de spiegel afkijkt bij vader
of grote broer.
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Links poetsen... Links poetsen.
Rechts poetsen... Rechts poetsen.
Beetje schuim uit mondhoek laten lopen... Beetje schuim uit mondhoek laten
lopen.
Knipoog links... Knipoog links.
Knipoog rechts... Por in mijn zij.
‘Pestkop,’ zei ze, met haar mond vol tandpasta. ‘Je weet dat ik dat niet kan.’
Als alles opgeruimd is, ook de tandenborstel, ga ik in bed liggen. De lakens zijn
gewassen; haar parfum is verdrongen door Robijn Intensief. Ik probeer niet aan
haar reactie te denken, morgen, als ze de dozen voor haar deur ziet staan, met mij
ernaast. Dat is een stap te ver. Schansspringers oefenen ook eerst op de korte
schans. Dus voorlopig denk ik alleen aan de vier dozen in de gang. Eén kubieke
3

meter, meer kan het niet zijn. Zo moet ik het zien: afscheid van 1 m .
Nee, ik ben nog niet klaar. Ze is er nog, daar op mijn nachtkastje. Ik pak mijn
mobiele telefoon. Scroll langs de berichtjes in mijn inbox. Allemaal van Sophie, van
andere afzenders bewaar ik niets. Bij elke waarschuwing van een vol geheugen
herlas ik haar berichtjes. Probeerde te bepalen welke met de minste pijn gewist kon
worden. Die misschien? Of toch die? Sophie in 160 tekens:
BEN BIJ OUDERS.
LIG ALLEEN IN BED
SLIEP IK AL IN OP
MIDDELB. SCHOOL.
HEB ENGE FILM
GEKEKEN. STOM,
MOET IK NIET DOEN
ZONDER JOU. KAN NU
NIET MEER SLAPEN.
-X S

Ik druk op wissen, wissen, wissen. Net zolang tot er niets meer te wissen valt. Dan
sluit ik mijn ogen en denk aan gisteren.
Sophie kwam in mijn ochtendjas uit de douche lopen. Ik hield ervan als ze mijn
kleren droeg. Een T-shirt, een boxershort. Dan zat ik dicht op haar huid, ook als ik
er zelf niet was.
Ik surfte doelloos op het Internet. Klik, klik, dubbelklik. Ze kwam op schoot zitten,
de computer verdween uit beeld.
Ik schoof haar klamme haren opzij, liet mijn vingers als spinnetjes over haar nek
lopen.
‘Mmm...,’ zei ze en legde haar kin op haar borst.
Mijn handen op haar rug, zachte nagelkrasjes over de stof van de badjas.
‘Lekkerrr...,’ gromde ze.
Mijn handen onder haar badjas, mijn handen als kommetjes onder haar borsten.
Ze rechtte haar rug. Begon ze zwaarder te ademen?
Ik gaf haar een zoen in haar nek, bewoog mijn vingers langzaam naar beneden,
rib voor rib, een paar rondjes om haar navel. Toen naar haar bovenbenen, haar
knieën. Ik duwde ze een beetje uit elkaar.
Weerstand, maar dat hoort bij het spel.
Mijn handen op haar dijen, mijn handen...
‘Zal ik een muziekje opzetten?’ vroeg ze.
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Sophie bladerde in de stapel c.d.'s. Ze nam de tijd, pakte af en toe een hoesje, keek
op de achterkant. Schudde nee en pakte een nieuwe.
Ik bekeek haar vanuit mijn stoel, wist wat er zou volgen. Ze zou thee gaan zetten.
(‘Jij ook? Gewoon of een smaakje? Kaneel?’) Of ze zou opeens ontzettend graag
willen wandelen. (‘Kom-op, we zijn nog nauwelijks buiten geweest vandaag.’) Of ze
zou voorstellen die leuke serie op televisie te kijken. (‘Cold Feet begint zo. Nog nooit
gezien? Zet 'm eens op drie. Ik vertel je wel wat er de vorige keer gebeurd is.’)
Ik wist precies wat er zou volgen: helemaal niets.
Sophie zette een c.d. op. Ze drukte op shuffle play. Ik herkende de pianointro.
Jacques Brel, ‘La chanson des vieux amants’. Ik dacht: Ja Sophie, laten we het lied
van de oude geliefden zingen. Jij en ik, terwijl we samen op een bankje de eendjes
voeren. Achtentwintigjarige bejaarden, dat zijn we.
Ze vroeg of ik zin had in thee, gewoon of een smaakje.
Ik hoorde mezelf antwoorden: ‘Sophie, zeg eens het woord pik. Hardop.’
Ze fronsde haar wenkbrauwen, zei: ‘Wat is dat nou voor vraag?’
‘Ik denk dat je het niet kunt,’ zei ik.
‘Waarom niet? Het is maar een woord.’
‘Okee, zeg het dan.’
‘...’
‘Wacht, ik help je. Ik tel tot drie, dan moet je het zeggen. Eén, twee, drie...’
Ik bewoog mijn handen omhoog, als een dirigent.
Ze perste haar lippen op elkaar, klaar voor de p-klank, toen stopte ze.
‘Waarom? Waarom wil je dat ik... dat... zeg? Vertel me eerst waarom.’
Alleen maar zeggen. Ze mocht er tien meter vandaan blijven, ze hoefde het alleen
maar te zeggen.
‘Okee, neuken dan,’ zei ik, te hard. ‘Of nee, kut, laten we beginnen met kut. Drie
letters: k-u-t. Ik doe mee, zeggen we het allebei tegelijkertijd. Eén, twee, drie...’
‘Kut!’
Het was mijn eigen stem. Sophie bleef stil; grote rode ogen, alsof ik haar in het
gezicht had geslagen.
Ze zei: ‘Ik wil dat je nu ophoudt. Je doet raar, je maakt me bang.’
Toen begon ze te huilen.
Snel stond ik op van mijn stoel en omhelsde haar. Aaide over haar rug, gaf haar
kusjes op haar hoofd. Fluisterde: ‘Sorry, sorry, sorry.’
Ze begroef haar hoofd in mijn trui en vroeg: ‘Zullen we in bed Nightmare on Elm
Street kijken?’
Vannacht lig ik in bed, alleen. Mijn armen breeduit, alsof ik gekruisigd ben. Nooit
beseft dat een twijfelaar zo groot kan zijn. Overal de geur van schoonmaakmiddelen;
zo moet een operatiekamer ruiken voor er gesneden wordt.
Het is stil in mijn kamer. Zelfs bij de buren geen stereo of televisie.
Ik wil praten, maar alleen een dwaas praat met zichzelf.
Alleen een dwaas praat met zichzelf, dus ik vraag: ‘Is daar iemand?’
Geen reactie. Ik geloof dat ik alleen ben.
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Schrijven om te scoren
Michelle Verheij
Winnen is een keuze. Keeper Hans van Breukelen had thuis een kaartenbak staan,
met daarin de belangrijkste voetballers uit de Europese competitie. En bij elke
voetballer: links of rechts. Omdat elke keeper weet dat het winnen van een wedstrijd
meer kan zijn dan een tikje onder de lat of een duik naar de kruising. Duik je links
of rechts bij een penalty, that is the question. Met een engeltje op de lat kun je een
heel eind komen, met kansberekening win je de beker. Weten wie je voor je hebt
is de halve wedstrijd winnen.
Schrijven is net als voetballen. Je kunt schrijven voor de lol, of schrijven om te
winnen. Prijsschrijven is de ideale bijverdienste voor beginnende schrijvers en
bovendien een goede stijloefening. Moeilijk is het zeker niet, als je maar weet voor
welke jury je je verhaal schrijft. U vraagt, en wij draaien; zo simpel werkt het. Wie
vraagt om jong en vlot en scherp, krijgt een vernieuwde Giphart bij de inzendingen.
De verhalenwedstrijd van het huis-aan-huisblad win je met een verhaal à la Anna
Enquist. En alle schrijfwedstrijden die pretenderen belangrijk te zijn en diepzinnig,
en daarmee eigenlijk saai en oud bedoelen, krijgen Harry Mulisch. En wanneer je
bij de prijsuitreiking dan gevraagd wordt of je had verwacht dat je zou winnen, dan
zeg je natuurlijk met goed fatsoen: ‘Nee,’ want liegen kan de prijsschrijver als geen
ander.
Schrijven om te scoren is de gewoonste zaak van de wereld, niet alleen in
letterenland. Met een goede sollicitatiebrief kom je overal binnen, met een
voorspelbaar artikel over terrorisme word je secretaris-generaal van de NAVO.
Talent? Eigen stijl? Daar moet een jury niets van weten. Mensen met een eigen
mening komen nergens. ‘Aanpassen’ is het wachtwoord voor de eeuwige roem. Het
is het verschil tussen een undergroundband en Idols, tussen een poëziebundel in
eigen beheer die je aan drie vrienden (eigenlijk familie) geeft of een bestseller.
Maar denk niet dat je er al bent als je een leuk verhaal of een aardig gedicht kan
schrijven in de stijl die de jury verwacht. Een jury heeft van tevoren niet alleen een
eigen idee over het ideale verhaal; nee, een jury zoekt een totaalplaatje van de
ideale schrijver. Je kunt kiezen uit de volgende vijf mogelijkheden:
a) De Intellectueel (God-ik-weet-zoveel-en-dat-zul-je-weten-ook): man, oud,
intellectueel, grote neus, thema's als oorlog en God;
b) De Allochtoon
(schoolvoorbeeld-van-integratie-en-als-dat-niet-zo-is-dan-heb-ik-een-redacteur-die-daar-wel-voor-zorgt):
jong, allochtoon, vlotgebekt, hip, thema's als land van herkomst en ‘tussen twee
werelden’;
c) Het Lekkere Wijf (neuken! neuken! neuken!): vrouw, jong, lekker, makkelijk,
geen thema's;
d) De Player (Neuken! Neuken! Neuken!): man, 30+, intelligent, mysterieus,
thema's als seks en dood (liefst tegelijk);
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e) De Vrouw In Overgang (God-ik-heb-zoveel-meegemaakt-dus-ik-kan-schrijven):
vrouw, 40+, menopauze, kapsel: zie Oprah Winfrey, thema's: zie Oprah Winfreys
Bookclub.
Pas je niet in één van deze vijf plaatjes? Jij bent niet wat we zoeken, maar bedenk
dat je met een goede kapper en redacteur al een heel eind komt.
Herken je jezelf wel in één van de vijf profielen, maak dat dan ook duidelijk aan
de jury. Schrijf een begeleidende brief die op zichzelf al goed is voor de Nobelprijs.
Vermeld geboortedatum (niet over liegen, tenzij je een goede plastisch chirurg kent),
geboorteplaats, beroep en herkomst van je ouders, mogelijke jeugdtrauma's (geen
trauma's, stuur dan maar niet in), levensloop en eerdere publicaties. Je inzending
is gebonden aan een maximum aantal woorden, maar dat geldt natuurlijk niet voor
de begeleidende brief. Noem alle publicaties met naam en toenaam, vooral je
schrijfsels voor schoolkranten en zelf opgerichte tijdschriften met een oplage van
onder de 50 die nog origineel met schaar en Pritt-stift worden vormgegeven en
gekopieerd. Hoe meer publicaties je noemt, hoe beter, dus verzin er gerust wat bij
(niemand zal het controleren). Vergeet ook niet dat een goede foto op de achterflap
een halve bestseller is. Dus ja! Stuur vooral je foto mee met je inzending! Liefst
naakt! Een hele portfolio met foto's mag ook, graag zelfs.
Een jurylid heeft het zwaar. Een beetje schrijfwedstrijd heeft al gauw 50
inzendingen. Je zou het allemaal maar moeten lezen. Poëzie kun je nog lekker snel
doorbladeren, maar een avondje proza wordt al gauw een avondje Prozac. Onder
het motto ‘help de jury's het proza door’ wil ik alle prijsschrijvers oproepen om vooral
goede eerste alinea's te schrijven. Meer lezen we toch niet. Zoals je aan iemands
schoenen kan zien of hij links of rechts stemt, zo is in één zin duidelijk met welke
schrijver we te maken hebben. De Intellectueel begint zijn verhaal met vijf pagina's
citaat van Freud of Socrates, in de oorspronkelijke taal, het Lekkere Wijf schrijft:
‘Mijn moeder zei dat de ontmaagding een kwestie van benen wijd en tanden op
elkaar was. “Natuurlijk doet het pijn. Gewoon doordouwen.”’ De Vrouw In Overgang
begint haar verhaal met een jeugdtrauma, iets met een stiefvader en een donker
schuurtje; de Player begint: ‘Ik stond op het punt voor de 652e keer in haar klaar te
komen,’ en de Allochtoon heeft iets met familie, een vader en een zoon, en de
eeuwige conflicten daartussen. Wie niet wil geloven dat literatuur zo simpel werkt,
moet een ander levensdoel zoeken.
Prijsschrijvers worden niet door iedereen gewaardeerd. Diehard literatuurfans
hebben geen waardering voor het eeuwige aanpassen. Ook Hans van Breukelen
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is eens door een hele tribune F-siders met eieren bekogeld. Maar vergeet nooit wat
je ervoor terugkrijgt: roem, macht, groupies en keiharde euro's die je bij elke stap
hoort rinkelen in je broekzak. Eieren kunnen een beetje rieken, maar geld stinkt niet:
schrijf en scoor!
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De olympische letteren
Maarten Das
Schrijfwedstrijden zijn, hoe je het ook wendt of keert, een tamelijk gezapige
bedoening. Deelnemers zwoegen weliswaar stuk voor stuk op hun o zo gekoesterde
printjes levensleed, de spanning is vaak ver te zoeken. De jury spit en spit elk epistel
tot gapens toe door; deelnemers krijgen geen moment de kans elkaar op te jutten,
op te jagen, uit te dagen. De concurrentie is een abstractie geworden; het slagveld
vindt thuis plaats, achter de monitor. Hoe anders gaat het eraan toe bij dat andere
taaltoernooi: de immer roemruchte poetry slam.
Toen op 15 mei van dit jaar de Woorddansers landelijk kampioen poetry slam
2003-2004 werden, was één ding zonneklaar: poëzie heeft voorgoed het imago
verloren van gemompel en gemijmer in een stoffig hoekje van boekenkast of
bibliotheek. Een bruisende voordracht en de strijd om de gunst van het publiek zijn
niet langer weg te denken uit het landschap van de letteren. Poetry slam is een
fenomeen dat inmiddels serieus meetelt en internationale sterren heeft opgeleverd
die op de meest recente editie van Poetry International voor een frisse wind zorgden.
Kenmerkend aan deze nieuwe stroming dichters is dat ze zich manifesteren in een
setting die zich door de Volkskrant van 21 februari jl. terecht liet vergelijken met de
sterretjesjacht Idols. Maar anders dan bij dit op tienerhysterie gerichte kassakanon
stelt poetry slam de overredingskracht van het gesproken woord centraal dat de
harten van luisteraars, deskundig of niet, zal moeten veroveren.
Die bewuste avond op 15 mei in het Nijmeegse Doornroosje bracht een aantal
kenmerkende facetten van poetry slam aan het licht. Ten eerste werd duidelijk dat
performance er wel degelijk toe doet voor een overwinning. Zowel Erik Jan Harmens
(landelijk kampioen 2002-2003), wiens staalharde voordracht met al even stalen
gelaatsuitdrukking onvergetelijk is, als de Woorddansers, die de mogelijkheden van
tweestemmige poëzie verkennen, voegen op de planken een wezenlijk kenmerk
toe aan hun gedichten die ook in geschreven vorm de buitenwereld bereiken. De
kritiek als zou poetry slam een overrompelende podiumpresentatie ten koste laten
gaan van respect voor het geschrevene, wordt deels door deze ontwikkelingen
aangewakkerd.
Ten tweede toonde de landelijke finale aan dat poëzie uitstekend in staat is een
jong publiek aan te spreken. Zelf twintigers, maken de Woorddansers gebruik van
een ritmiek en muzikaliteit die hun generatiegenoten, opgevoed door MTV en Radio
538, moeiteloos aan kan spreken. De aankleding door organisatie De Wintertuin,
bestaande uit een deejay, een veejay, twee lieftallige presentatrices en een
uitbundige voice-over (compleet met excessief rollende r) zorgde bovendien voor
een laagdrempelige uitgaanssfeer, die voor bezoekers die poëzie nog vooral
associëren met grijzende heren in colbert op zijn minst verrassend geweest moet
zijn.
Maar nog het meest in het oog springend die avond was de rol die het
wedstrijdelement speelde. In kikkerlandje Nederland is de dichterswereld een kleine
en zo gebeurde het dat achter, naast, voor, eigenlijk overal behalve daadwerkelijk
óp het podium, een ‘moegespeeld ons kent ons’ ontstond, om Harmens te citeren.
Verbroedering dan wel verzustering in plaats van moordende concurrentie. Díe
speelde zich enkel,
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doch met verve, af op de bühne, waar dichter na dichter door diens voorganger
naar grotere hoogten werd gestuwd, aangespoord door het alsmaar nieuwsgieriger
en interactiever gehoor. En dat is de grote kracht van een geslaagde slam: de
verhoogde spanning, de drijfveer om op zoek te gaan naar de toppen van je kunnen,
de creatieve energie die over en weer stroomt, de momenten waarop de poëzie
weer gaat kolken en vonken.
Toch heeft net als een gouden plak ook deze ogenschijnlijk ideale vorm een
keerzijde. Want, hoor ik u al denken, als de performance zo'n prominente rol opeist,
komt het dan niet steeds weer voor dat de grootste bek, de meest flamboyante
excentriekeling, of degene met de beste gimmick sowieso een voorsprong heeft in
de race om de hoofdprijs? Is het niet gewoon té makkelijk wanneer light verse
slamveteraan Quirien van Haelen bij zijn evergreen ‘Febrèze’ het daadwerkelijke
schoonmaakartikel tevoorschijn haalt om als een ware revolverheld het welriekende
spul in de rondte te sproeien? Worden de muze en haar zusters niet stiekem
bedrogen door grappen en grollen of hapklare Eminem-imitaties? Als we een
gemiddelde poetry slam vergelijken met de Write Now! schrijfwedstrijd kan ons al
snel het gevoel bekruipen dat in het laatste geval een eerlijker afgewogen oordeel
valt dan in het eerste, waarbij de nadruk lijkt te liggen op korte termijn scoren.
Bovendien is een ingezonden verhaal of gedicht tamelijk anoniem, het kan zich niet
verschuilen achter een stoere blik of welluidende stem. En hoewel sommige slams
wel degelijk worden beoordeeld door een vakkundige jury geeft normaliter applaus
de doorslag. Kortom, de vraag knaagt of poetry slams wel zo eerlijk zijn.
Maar eigenlijk gaat daar een andere vraag nog aan vooraf. Want als we ervan
uit gaan dat het oordeel van een jury, die tenslotte ook ‘maar’ uit mensen bestaat,
bij voorbaat de voorkeur verdient boven dat van een willekeurige groep toehoorders,
gaan we er dan niet ook stilzwijgend van uit dat er een verschil bestaat tussen de
zogenaamde objectiviteit van beiden? Toegegeven, jury's worden vooraf geselecteerd
op kennis en ervaring in het betreffende (dan wel een aangrenzend) vakgebied, in
tegenstelling tot betalende bezoekers. Maar waarom zou die laatste groep, behept
met gezond verstand, een aandachtig oor en eigen mening, minder in staat zijn
kwaliteit te herkennen? Wie bepaalt überhaupt wat kwaliteit is? Zijn dat de
recensenten, de academici, de hoge heren in hun grachtenpand, of is dat
Janneke-met-de-pet voor wie poëzie ineens springlevend is geworden? Als literatuur,
poëzie, of welke kunstvorm dan ook, een rol van betekenis wil spelen in de manier
waarop we de wereld zien en benaderen, wordt het dan niet tijd om te erkennen dat
de beleving van kunst altijd subjectief zal zijn? Om dus te luisteren naar de manier
waarop kunst die rol al dan niet naar behoren vervult?
Zolang dat niet gebeurt, zolang we ons nog blind staren op de gedoogde censuur
van een elite, zal kunst nooit in staat zijn om in het dagelijks leven jong en oud, van
elke snit en achtergrond, te wapenen voor de confrontatie met deze grote, rare,
prachtige, wrede wereld, en zich blijven verstoppen in veel te dure ivoren torens.
Poetry slam is bij uitstek een vehikel voor hen die kunst weer verrassend willen
laten zijn en doet dat met geheel eigen waarden én beperkingen. Het tast
vastgeroeste ideeën aan en stelt moderne wetten. De wedstrijdvorm is daarin
eenvoudigweg een poging luisteraars, en wie weet toekomstige lezers, persoonlijk
te betrekken, hun eigengereide huis- tuin- en keukensmaak serieus te nemen en
een plek te geven in het culturele discours. In die zin stelt het zich nadrukkelijk naast,
in plaats van tegenover, de traditionele schrijfwedstrijden, omdat het in feite een
nieuwe vorm, ja ik zou bijna zeggen een nieuw medium creëert, waarin woorden
de hoofdrol spelen. Eén van de meest opvallende verschijnselen die in het kielzog
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van poetry slam ontstaan zijn is de trend van (veelal buitenlandse) dichters om cd's
in plaats van bundels uit te brengen.
De vraag of poetry slam wel of niet eerlijk is, is voorbijgaan aan de vraag die
poetry slam aan de gevestigde orde stelt.
En de dames en heren dichters? Die willen uiteindelijk niets liever dan een kans
om op het podium te staan en hun verzen vleugels te geven. Woorden gaan altijd
boven winnen. En zo ontstijgt poetry slam het imago van Idols en toont zich de
Olympische Letteren. Aan aanstormende taalatleten de taak de vlam des slams
hoog te houden, en brandend van passie voor poëzie.
Maar jullie, nu nog anonieme Write Now!-adepten, gaan natuurlijk wél voor poen
en oneindige faam. De wereld is geen open podium! En terecht, hoor ik al mompelen.
Oké, super. Weet dan wat je te doen staat. Kruip achter die monitor en laat je
toetsenbord rammelen van ambitie. Roffel dadendrang. Spel ‘prestatie’ foutloos.
En laat de jury juichen.
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De allusies van The Matrix
Christian Jongeneel
In november komt het derde deel van de Matrix-trilogie in de bioscoop. Het zal
ongetwijfeld weer een enorme hit worden. The Matrix is namelijk zo'n filmserie die
een vaste schare fans om zich heen verzamelt, net als de eerste Star Wars trilogie.
Dat komt omdat The Matrix onder een oppervlak van snelle actie en digitale effecten
een diepere lading met zich meebrengt die appelleert aan religieuze thema's en
gevoelens.
Het tweede deel, The Matrix Reloaded, werd verboden in Egypte. Het hoofd van de
censuur, Madkour Thabit, had daar een duidelijke reden voor, die haarscherp de
diepere laag van de film blootlegde: ‘Ondanks de hoogstaande technologie en
fabelachtige effecten van de film behandelt hij expliciet het vraagstuk van bestaan
en schepping in verband met de drie religies die wij respecteren en waarin wij
geloven. De film gaat over de Schepper en zijn schepselen en over dwang en de
vrije wil.’
De eerste Matrix-film haalde de Egyptische bioscopen nog wel, maar kwam onder
vuur te liggen van fundamentalisten, die er een pleidooi voor het zionisme in
ontwaarden. Dat was begrijpelijk, maar ook nogal kortzichtig, omdat het ‘Zion’ uit
de film een symbolische naam is, die niks te maken heeft met het huidige Israël
(hoewel Zion in de bijbel wel degelijk staat voor Jeruzalem, meestal in de zin van
het paradijselijke ‘nieuwe Jeruzalem’, dat zal ontstaan aan het einde der tijden).
In The Matrix is Zion een stad diep in de aarde waar de laatste vrije mensen
wonen. Alle andere mensen worden gekweekt om als energievoorziening te dienen
voor de computers en robots die over de aarde heersen. De hersenen van deze
mensen zijn aangesloten op een computersysteem dat The Matrix heet. Omdat alle
prikkels in hun hersenen door The Matrix aangestuurd worden, leven zij in een
schijnwereld. Allemaal denken ze vrijelijk beslissingen te nemen en hun leven te
leiden, maar in werkelijkheid
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Neo in The Matrix Reloaded

zijn ze slaven van de machine.
Soms zijn er echter mensen die gaan twijfelen aan de realiteit van hun bestaan.
Zo iemand is Neo, de held van de films. In een sequentie die geïnspireerd is op
Alice in Wonderland (‘volg het witte konijn’, ‘neem deze pil’) wordt in deel één Neo
uit zijn droomwereld bevrijd door Morpheus. Die laatste naam is geen toeval. In de
Griekse mythologie was Morpheus de god van de slaap, die zich in mensengedaante
voordeed in dromen.
Morpheus neemt Neo mee in een troosteloze onderwereld, die wacht op bevrijding.
In het eerste deel blijft Zion nog buiten zicht. De echte actie speelt zich af op het
onderaardse schip van Morpheus, de Nebukadnezar - opnieuw een verwijzing naar
de droomwereld. Nebukadnezar (605-562 voor Christus) was de Babylonische
koning die het volk Israël in ballingschap afvoerde.
Volgens het bijbelboek Daniel droomde de koning over een imposant standbeeld
met een hoofd van goud, torso van zilver, dijen van brons, benen van ijzer en voeten
van klei. Een steen rolde van een heuvel af tegen de voeten van het beeld, dat
onmiddellijk omviel. De steen groeide uit tot een berg die de hele aarde bedekte.
De profeet Daniel legde aan Nebukadnezar uit wat deze droom betekende: alle
koninkrijken van de aarde, hoe prachtig ook op het eerste gezicht, hebben een zwak
fundament. Iemand zal deze koninkrijken omverwerpen en dan breekt het koninkrijk
van God aan, ofwel de berg Zion zoals de Psalmen het noemen.

Wegbereider
Op dat moment in de film is natuurlijk al lang duidelijk dat Neo (een anagram van
the One, de uitverkorene) de held is die de ontmanteling van de matrix gaat
bewerkstelligen. Maar een rechttoe rechtaan gevecht wordt het niet - geen simpele
held die het gelijk aan zijn zijde heeft en met grof geweld ten strijd trekt. In plaats
daarvan hebben de bedenkers/regisseurs van
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Trinity in The Matrix Reloaded

The Matrix, de gebroeders Andy en Larry Wachowski, gekozen voor een benadering
van het heldendom die ontleend is aan de theorieën van psycholoog Carl Jung. Neo
moet eerst een aantal fases doorlopen voor hij waarlijk een messias kan worden.
Ten eerste moet hij zijn twijfel overwinnen of hij werkelijk de uitverkorene is.
Morpheus, in zijn rol van Johannes de Doper, is degene die dit verkondigt. Die rol
is overigens opmerkelijk. In de meeste films is degene die de held op zijn roeping
wijst een oude, wijze man, vaak met oosterse trekken, die Zenachtige waarheden
verkondigt als ‘voel de kracht in jezelf’. Star Wars, dat een meer panreligieuze
aanpak volgde maar ook op het werk van Jung gebaseerd was, is hier een duidelijk
voorbeeld van. Overigens is een cruciale scène in deel één van The Matrix letterlijk
gekopieerd uit de derde Star Wars film (voor de liefhebbers: het gaat om de scène
waarin Neo en Trinity aan een liftkabel ontsnappen, op precies dezelfde manier
waarop Luke en Leia aan Jabba the Hutt ontsnappen in Return of the Jedi).
De Wachowski's hebben gekozen voor een benadering die dichter bij het Nieuwe
Testament blijft, met een actieve verkondiger in de persoon van Morpheus, die in
het tweede deel zelfs trekjes van een volksmenner krijgt, als hij de bevolking van
Zion toespreekt dat de messias gekomen is en dat de finale strijd tegen het kwaad
is aangebroken.
De verhouding tussen Morpheus en Neo laat zich overigens ook op een andere
manier uitleggen. Morpheus wordt door zijn bemanningsleden, die hij uit de matrix
bevrijd heeft en zo een nieuw leven geschonken, aangeduid als ‘een soort vader’.
De drie-eenheid met Morpheus als vader en Neo als zoon wordt in deze theorie
gecompleteerd door Trinity, het voornaamste vrouwelijke karakter in de films. De
Wachowski's geven door Morpheus' vaderrol en Trinity's naam voeding aan deze
hypothese, maar de rolverdeling binnen het drietal verschilt te zeer van de bijbelse
drie-eenheid. In die laatste is immers de Vader de
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hoogste autoriteit, terwijl in The Matrix die rol niet is weggelegd voor Morpheus maar
voor Neo. Ook valt Trinity moeilijk te plaatsen als Heilige Geest, dus veel meer dan
een dwaalspoor is deze theorie niet.

Orakel
De volgende etappe is de bevestiging van Neo's roeping. Die moet komen van een
orakel, dat zich in de matrix bevindt (en de gedaante heeft van een gezellige,
koekjesbakkende grootmoeder). Neo moet zijn hersenen dus opnieuw laten
inpluggen, ditmaal echter via apparatuur aan boord van de Nebukadnezar. In de
wachtkamer van het orakel zitten enkele kinderen, allemaal messiassen in spe, in
traditionele klederdrachten van verschillende culturen - vermoedelijk een manier
om te zeggen dat iedere cultuur zijn eigen aanspraken heeft.
Hier komt alsnog een beetje Zen om de hoek kijken. Een als boeddhistische
monnik gekleed kind zit een lepel te buigen. Gevraagd hoe hij dat doet, antwoordt
het kind aan Neo: ‘Daar gaat het niet om. Er is geen lepel.’ Het is iets waar de kijkers
naar de film al moeite mee hebben, laat staan iemand die volkomen overtuigend in
een schijnwereld ondergedompeld wordt. In de wereld van de matrix kan iemand
met een werkelijk vrije wil de illusiewereld naar zijn hand zetten. Maar dan moet hij
wel bereid en in staat zijn in die vrije wil te geloven. Anders gezegd: de vrije wil
schept zichzelf.
De laatste fase die Neo moet doorlopen is zijn opstanding uit de doden. Dat
moment komt als hij door de ordepolitie van de matrix wordt neergeschoten. Met
een uiterste wilsinspanning overtuigt Neo zichzelf ervan dat al die kogels een illusie
zijn, daarbij overigens geholpen door een voorzichtige Doornroosje-kus van Trinity.
Op dat moment heeft hij niet alleen zijn angst voor de dood overwonnen, maar heeft
hij binnen de matrix ook bovennatuurlijke krachten verworven. Hij kan bijvoorbeeld
vliegen, omdat hij weet dat de zwaartekracht die aan hem trekt niet reëel is. Dan
pas kan hij zich vol overtuiging kwijten van zijn taak om de mensheid te verlossen.
Aan die dood en opstanding gaat uiteraard verraad vooraf. Cypher, een van de
bemanningsleden van de Nebukadnezar, handelt niet uit slechtheid of winstbejag,
zoals de meest filmverraders, maar uit hetzelfde motief als Judas: teleurstelling.
Cypher wil weg uit de troosteloze werkelijkheid, terug naar de prettige illusiewereld
van de matrix, en is bereid om daarvoor de messias uit te leveren aan de machines.

Allusies
In het tweede deel van The Matrix gaat Neo op zoek naar de Schepper. Dat was
een van de dingen waar de Egyptische censuur niet gerust op was. De Schepper
is natuurlijk het computerprogramma dat de matrix aanstuurt, maar voor zijn
schepselen is hij in feite God. Het Egyptische publiek zou makkelijk in verwarring
kunnen raken en denken dat hier God als een blanke man van middelbare leeftijd
neergezet werd.
Het is natuurlijk waar: de Wachowski's grijpen de gelegenheid aan om de
verhouding tussen God en mens op scherp te zetten. Neo rebelleert tegen zijn
Schepper, die er een calvinistische predestinatieleer op na blijkt te houden: zelfs
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de vrije wil maakt deel uit van een vooropgezet plan. Neo's zelfgekozen rebellie
was voorzien en gepland.
Deel twee werd door de filmkritiek afgeschilderd als ‘een tussendeel’, dat veel
voorbereidend werk bevat voor het slot, dat binnenkort volgt. Tussen de spectaculaire
actiescènes door wordt inderdaad het nodige gezegd over lotsbeschikking en de
vrije wil, zonder dat de conclusies echt helder zijn. Maar in de ontmaskering van
het orakel aan het eind van dit deel zit wel degelijk ook een boodschap: de toekomst
staat niet vast, de wil is niet gebonden aan kaders, zelfs niet als de Schepper het
voorzien heeft. Verder leunt het tweede deel meer op technische verhaallijnen over
hackers en computers, die kennelijk toch minder aanspreken dan de metafysische
thema's die in het eerste deel geïntroduceerd werden.
Het derde deel gaat onvermijdelijk over de Apocalyps. Het is onverstandig om te
gokken hoe de verhaallijn precies gaat lopen, maar slimme bioscoopbezoekers
herlezen tevoren de Openbaringen van Johannes, want dat hebben de
Wachowski-broers ongetwijfeld ook gedaan tijdens het schrijven van het script. Er
zullen ongetwijfeld allusies voorbij komen, maar het tempo van de films ligt zo hoog
dat je goed beslagen ten ijs moet komen, om ze allemaal op te pikken.
Wie zich op enig niveau bezig heeft gehouden met de thematiek van
(schijn)werkelijkheid en vrije wil, zal aan The Matrix geen nieuwe inzichten ontlenen.
De film is tenslotte gemaakt om te vermaken, niet om een discussie aan te
zwengelen. Tegelijkertijd is het echter fascinerend om te zien hoe zo'n toch behoorlijk
ingewikkeld theologisch en filosofisch onderwerp het leidende thema van een
actiefilm kan worden. En dat het grote publiek juist daarom deze actiefilm dieper in
het hart sluit dan andere actiefilms.
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Vlucht naar Amsterdam
David Rotting Bronkhorst

Bij het inchecken voor de laatste vlucht naar Amsterdam, zei een robant tegen
Abullah Manassah: ‘U wordt verzocht om naar de informatiebalie bij gate 7 te gaan
om opnieuw in te checken. Uw bagage is door een communicatiefout in New York
aangekomen, we zullen ons best doen het zo snel mogelijk naar uw oorspronkelijke
bestemming te sturen.’
Abdullah voelde zich misselijk. Gelukkig had hij nog zijn handbagage: een witleren
samsonite koffer met fluorescerende bloempatronen. Hij draaide zich weg van de
plastic glimlach van de robant en liep naar de infobalie. Er stond een enorme rij, hij
had geen zin meer om te wachten. Hij wachtte nu al veertien uur non-stop op Iraklio
Airport.
De oksels van zijn gele onderkleed waren verkleurd door oud zweet. Hij had veel
last van opvliegers. Hij had geleefd op Arafat paprika chips en Dr Pepper soda, niet
echt bevorderlijk voor zijn zwakke maag. Op een I Ching machine waar hij wat
kleingeld in wierp om de tijd te doden, verscheen op het beeldscherm: ‘Hoogmoedige
draak zal reden hebben tot berouw’. Het commentaar verklaarde: ‘Wanneer men
zo hoog wil stijgen dat men het contact met andere
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mensen verliest, vereenzaamt men. Dat lijdt noodzakelijker wijze tot mislukking.’
Hij liet de machine voor wat die was en keek naar buiten. De lucht was onnatuurlijk
geelzwart. Schepen landden af en aan. Het benauwde hem, hij wilde zo snel mogelijk
uit deze hel van betonnen gangen en glazen hokjes ontsnappen en thuis zijn.
Een week lang had hij alleen op het strand gezeten, treurend over het faillissement
van het bedrijf van zijn vader dat Koran lespakketten fabriceerde. De
overheidssubsidies waren stopgezet. Hij durfde niet aan zijn familie te vertellen dat
ze aan de grond zaten. Om niet na te hoeven denken maakte hij lange reizen naar
fictieve klanten van de laatste bedrijfstegoeden.
Dodelijk vermoeid vond hij zijn weg door de menigte. Er zaten veertien groepen
passagiers vast op de luchthaven. Sommigen waren al drie dagen aan het wachten
op hun vlucht. Duits mixte zich met Irakees, sigarettenrook met zoet parfum. Op
een kapot vidscherm was in het paars een live executie te volgen van een groep
zionistische terroristen, verantwoordelijk voor virusdroppings.
Het deed hem denken aan een rerun van vorige week, de terroristen stonden er
hetzelfde bij op het schavot. Met hun witte doodskappen leken ze allemaal op elkaar.
Terroristen waren als onkruid. Ze kwamen altijd weer opzetten en lieten zich moeilijk
uitroeien. Iedere week nieuwe executies. Pest in Bagdad, stralingsziekte in Europa,
de wereld leek op zijn kop te staan.
Een kumachi robant rolde voor hem uit en blèrde dat de vlucht naar Stuttgart de
eerste vierentwintig uur niet zou aankomen door onverwachte technische problemen.
Abdullah stak een hasjsigaret op en inhaleerde diep.
‘Sierschildpad kopen?’
Naast Abdullah stond een meisje van ongeveer tien met drie schildpadjes zo groot
als donuts in haar handen. Hij schrok even maar herstelde zich meteen. Het meisje
hield de beestjes wat hoger om ze beter te kunnen laten zien.
‘Het zijn echte geelbuikschilden. Chrysemys picta picta. Originele kweek met
kleine modificaties, perfecte speelkameraadjes,’ legde ze uit in accentloos Engels.
Abdullah nam een trekje en raakte een van de schildpadjes aan. Hij had tijdens
zijn reis meer van deze aangepaste dieren gezien. Ze waren uit het niets komen
opzetten en waanzinnig populair onder reizigers.
‘Kijk,’ zei het meisje en ze drukte op een van de gele lijnen op het schild. Bijna
onmiddellijk begon ‘Yellow Submarine’ uit het beestje te galmen. Het hoofdje van
de schildpad leek mee te deinen met de baslijn. Abdullah grinnikte. Een vernuftig
stukje biotechniek.
‘Alle albums van de Beatles staan erop. Vierhonderd nieuwe dinar voor
kameraadschap en muziek.’
‘Sorry, ik moet mijn vrouw bellen,’ zei Abdullah en hij trapte zijn sigaret uit. Het
meisje liep meteen naar een Duits echtpaar toe in de hoop haar waar te kunnen
slijten.
In een taxfree shop kocht hij een telefoonkaart met een afbeelding van de zwarte
steen van Mekka erop. Hij besloot meteen maar een aantal cadeautjes voor zijn
familie te kopen. Een Barbarrosah sweater voor zijn kleine broertje, jade oorbelletjes
voor zijn zuster en een petje met een hamza erop voor zijn moeder die de laatste
jaren petjes verzamelde. Voor zijn vrouw kon hij niets vinden.
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De rij voor de infobalie leek groter te worden. Hij schatte in dat hij nog minstens
twee uur moest wachten als hij nu in de rij zou gaan staan. Ze leken problemen te
hebben met de informatiecapaciteit van de robant, zodat niemand te woord gestaan
kon worden.
Hij vond een vidphone aan het einde van de vertrekhal en stak de kaart erin. Zijn
moeder verscheen op het scherm, hij zag haar gezicht niet door haar sluier maar
kon aan haar houding zien dat ze gespannen was. Op de achtergrond hoorde hij
zijn broertje huilen.
‘Marhaba.’
‘Marhaba, Abdullah. We wachten al de hele week op je.’
‘Het is een puinhoop hier. Ik denk dat ik morgen pas aankom.’
‘We komen je ophalen.’
‘Mama, ik weet niet wanneer ik in Amsterdam aankom.’
‘Laat mij met hem praten.’
Zijn moeder draaide de vidphone naar zijn vrouw. Ze droeg een identieke sluier
en het leek alsof hij weer naar zijn moeder keek. Er werd omgeroepen dat het
herinchecken bij de infobalie hervat kon worden.
‘Ik moet inchecken, ik zie je morgen.’
Zijn vrouw probeerde nog iets te zeggen maar hij sloot snel af.
Uit een automaat nam hij een beker koffie met kardemon extract. Zijn samsonite
koffer vol onverkochte Koran lespakketten zette hij naast zich neer. Hij staarde
wezenloos naar de mierenhoop van mensen.
Abdullah zou alles aan zijn vrouw moeten opbiechten. Zou ze het begrijpen? Hij
begreep zichzelf niet eens. Hij leefde onder een voortdurende druk van alle beloften
die hij haar en zijn familie had gemaakt met het gevolg dat hij nooit vrij kon ademen.
Leden van de heilige beveiligingsbrigade waren prullenbakken aan het controleren
op vreemde pakjes. Bijna een soort standaardprocedure na de vele aanslagen van
de afgelopen maanden. De meest dodelijke waren opgeëist door de extreme Ben
Micha broederschap. De oprichter, Rabbijn Ben Micha, handelde volgens eigen
zeggen in naam van God. Hij had in een directe communicatie doorgekregen dat
overblijfselen van de Tempel van Salomo uit Palestina naar Vancouver Island in
West Canada gebracht moesten worden. In Stanley Park zou de tempel herbouwd
worden om de komst van de Messias te bespoedigen.
De eerste stenen waren al uit het land gesmokkeld, maar de VIS wilde de
tempelberg waar Mohammed naar de hemel was opgestegen intact houden. Met
complexe virusaanslagen en oude mossadtechnieken probeerde de broederschap
af te dwingen dat alle stenen toch verscheept zouden worden.
‘Weet u zeker dat u geen schildpad wilt kopen?’
Het meisje met de schildpadden stond weer naast hem. Ze hield nog een enkel
exemplaar in haar handen. De rest had ze waarschijnlijk verkocht. Uit het beestje
klonk een versie van ‘Strawberry Fields’ die hij niet kende.
‘Driehonderd nieuwe dinar, het is de laatste.’
‘Moet je ze voeren?’
‘Normaal gesproken leven ze op geweekte hondenbrokken, maar dit exemplaar
leeft van de lucht. Het is een toverschildpad.’
Abdullah nam het schildpadje in zijn handen. Het woog bijna niets.
‘Hij heeft niet veel aandacht nodig, maar interactie maakt hem tam en
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sociaal,’ zei het meisje.
Abdullah streelde het schildje en drukte erop. De stem van Lennon verdween.
Misschien dat het geven van dit schildpadje de pijn van al zijn leugens wat kon
verzachten. Zou zijn vrouw hem kunnen vergeven? ‘Voor Allah heeft men geen
valse schijn nodig,’ dacht hij terwijl hij de warmte van het beestje in zijn hand voelde.
‘Ook met geringe middelen kan men de gevoelens van zijn hart uitdrukken.’ Het
meisje wachtte geduldig zijn besluit af.
Hij nam een slok van zijn koffie. ‘Ik koop hem.’
Na een paar uur wachten kon Abdullah eindelijk boarden. De securitypoort fouilleerde
hem met pneumatische luchtstoten. Hij liep naar een robant maar voordat hij zijn
boardingcard aan hem kon geven, waagde een ongesluierde, dikke vrouw een
poging om met geweld voor te dringen. Abdullah liet zich niet van zijn plaats drukken
en duwde haar weg. De vrouw begon hem uit te schelden in het Aramees. Er
verschenen rode vlekken in haar nek.
Er volgde een driftig geharrewar tussen grondmedewerkers en stand-by robanten
om de vrouw te kalmeren. Ze bleek een ontstoken been te hebben en wilde bij de
nooduitgang komen te zitten zodat ze extra beenruimte had. Abdullah ervoer het
als de zoveelste nederlaag toch de vrouw voor te moeten laten gaan.
De robant checkte hem in en verklaarde: ‘Het oponthoud werd veroorzaakt door
niet nader te duiden technische problemen met het toestel. Wij wensen u een prettige
vlucht.’
Murw geslagen door het wachten ging hij aan boord. Hij was te moe om te slapen
en hoopte dat ze een interessante docu zouden vertonen. Hij bleek naast de dikke
vrouw te zitten, aan het gangpad.
De vrouw was bezig een kussentje in haar rug te drukken. Ze rook zurig. Abdullah
borg zijn samsonite koffer op en plofte neer in zijn stoel. De vrouw keek naar hem
en mompelde iets wat hij niet kon verstaan. Hij haalde zijn schildpadje tevoorschijn
en legde deze op het tafeltje voor hem. Een gesluierde stewardess kwam op hem
af.
‘Het is verboden huisdieren mee aan boord te nemen.’
‘Het is een speeltje voor mijn vrouw.’
Hij drukte op de rug van de schildpad en ‘Sergeant Peppers Lonely Hearts Club
Band’ begon te spelen.
De stewardess raakte het beestje verbaasd aan. ‘Wat schattig. Wilt u wel zo
vriendelijk zijn hem voor het opstijgen uit te doen?’
De dikke vrouw naast hem begon geagiteerd te snuiven. Hij drukte de schildpad
uit en legde hem weer voor zich neer.
Binnen een kwartier stegen ze op. Hij kon de stadslichten van Iraklio ternauwernood
door het raampje zien omdat de dikke vrouw ervoor zat. Toen ze merkte dat hij met
haar meekeek, wierp ze hem een dodelijke blik toe. Waarom die agressie? Abdullah
keek haar in hernieuwde kwaadheid grimmig aan. Zij reageerde door haar priemende
varkensoogjes tot spleetjes te knijpen. De stewardess boog zich naar hem toe.
‘Wilt u iets te drinken?’
‘Tomatensap alstublieft.’
‘Zout en peper?’
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‘Graag.’
De stewardess schonk behendig sap in een plastic beker en zette deze neer op
een servetje naast de schildpad. De dikke vrouw bestelde een diet coke en een stuk
baklava. Abdullah irriteerde zich aan haar hijgerige stem en sloot zijn ogen.
Hij wist niet hoelang hij al had geslapen toen de gezagsvoerder door de intercom
sprak: ‘Dames en heren, hier spreekt captain Jasmin Harris. We zijn door
omstandigheden helaas genoodzaakt te landen op Gatwick airport. Daar zult u
overstappen op een schip dat u naar uw oorspronkelijke bestemming zal brengen.
Details hierover volgen later.’
Sommige passagiers begonnen te vloeken en de dikke vrouw naast hem vormde
daarop geen uitzondering. Gelukkig verstond hij geen Aramees maar de
speekselspetters vlogen hem om de oren. De gezagsvoerder vervolgde zijn
mededeling: ‘We hebben het verzoek gekregen u een speciale nieuwsuitzending
te laten zien om u op de hoogte te stellen van de situatie. Ik vraag u de kalmte te
bewaren en kan u verzekeren dat ons toestel veilig is. Ik wens u een prettige
voortzetting van de vlucht. Einde van deze mededeling’.
De crew begon meteen aan een nieuwe ronde drankjes. Op het vidscreen
verscheen het gouden Allah Inc. logo. Er klonk vrolijke trompetmuziek. Een besnorde
nieuwslezer verscheen in beeld. ‘Welkom bij een speciale uitzending van Allah Inc.
Iraklio Airport, Schiphol en Sallah Airport zijn een uur geleden uitgeroepen tot
hotzones. Terroristen hebben er in synchrone aanslagen het Humpty Dumpty virus
losgelaten. Er zijn volgens eerste schattingen meer dan drieduizend slachtoffers
gevallen. Men gaat ervan uit dat het dodental aanzienlijk zal stijgen wanneer het
gebied is ontsmet. Het is nog onbekend van welke drager er gebruik is gemaakt om
Humpty Dumpty op de vliegvelden te verspreiden. Ambtenaren van Allah Inc. gaan
ervan uit dat de Ben Micha broederschap achter de aanslagen zit.’
Het was doodstil in het toestel. Er volgde een montage van de getroffen gebieden.
Verschrikkelijke taferelen. De slachtoffers hadden hun lippen in doodsstrijd
weggekauwd, hun gezichten opgereten met eigen nagels. De dikke vrouw begon
hardop te bidden.
Hij herkende de vertrekhal van Iraklio Airport waar hij nog zo kort daarvoor had
rondgelopen. Mannen van de heilige brigade liepen in zwarte beschermingspakken
door de hal.
De camera bleef even hangen bij een meisje dat op de grond lag. Het
schildpaddenmeisje. Haar verwrongen gezicht was opengehaald. Hij voelde een
steek in zijn hart. Hij meende twee schildpadjes over haar buik te zien lopen, maar
ze was al uit beeld. Achter hem begon een vrouw te huilen.
Hij haalde zijn schildpad tevoorschijn en drukte op het schild. De dikke vrouw
keek hem vernietigend aan terwijl de eerste tonen van ‘Yesterday’ aanzwollen.
Meteen zette hij het beestje uit. Even leek het of er een zacht gesis uit de schildpad
kwam.
Hij legde het beestje tegen zijn oor. Hij kon zich moeilijk concentreren door de
passagiers die wanhopig door elkaar schreeuwden. Door het schildje heen hoorde
hij een kleine ventilator draaien en ergens meende hij inderdaad een zacht gesis
te horen. Hij voelde een schok door zijn lichaam gaan. Vol afgrijzen gooide hij het
beestje in zijn onaangeroerde tomatensap. Tientallen luchtbelletjes verschenen aan
de oppervlakte.
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Een militaire ambtenaar van de VIS nam het woord op het vidscherm: ‘Onze vrijheid
verkeert in gevaar door de aanslagen. Na spoedberaad lijkt het erop dat de VIS
kiest voor een passieve reactie om deze spiraal van geweld te kunnen doorbreken.’
Abdullah kon alleen maar kijken naar zijn inmiddels schuimende tomatensap. Hij
schrok op toen hij plotseling het volle gewicht van de dikke vrouw tegen zich aan
voelde drukken. Ze was flauwgevallen. Hij wilde eerst de stewardess roepen maar
besefte toen dat deze ook niets kon doen tegen de eerste Humpty Dumpty
symptomen.
Mensen voor hem kuchten luid. Het leek nu eenvoudig de wereld vaarwel te
zeggen en de wijk te nemen naar het hiernamaals. Maar iets hield hem tegen en
riep hem terug naar de wereld. Hij voelde zich opeens vrij om nog iets groots en
rijps te volbrengen.
Zijn handen en kruis begonnen verschrikkelijk te jeuken. Abdullah pakte de
vidphone uit zijn stoel en belde zijn vrouw om de waarheid te vertellen.
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Ingmar Heytze
Ander gedicht
Op deze plaats hoort een ander gedicht.
Dat komt, ik kan mijn handschrift
niet meer lezen. Ik werd wakker
in een balk van licht die dwars
mijn raam in scheen - was het de maan?
Slapen zat er niet meer in. Ontwaakt
was ook een ruim begrip: de meeste tekst
ging ver naast het papier. Vage vlekken
op de lakens. Op de muur: ‘het kind
(hum hum)’ en: ‘opgeschreven / uitgewist.’
Het was, denk ik, een goed gedicht.
Dat zie ik aan de krassen die toevallig
het papier hebben geraakt.
Sterren, strepen, uitroeptekens...
Ik was in elk geval zeer enthousiast.
Het spijt me. Koop een bandrecorder,
bromt u nu misschien. Dat is nog erger,
dan hoor je de dag daarna een stem
vanuit het graf, die mompelt: ‘ster...
frambozen.... vezelrijk...’
gevolgd door drie kwartier gesmak
en snurken. Dan schrik je lijkbleek wakker
van de klik waarmee het bandje stoptjuist als in je droom, geheel terecht,
een wapen op je wordt gericht.

Duiding
Je achtervolgt een man maar steeds
als je hem bijna hebt, ontwaak je.
Je droomt dit vaak. Er verandert
weinig. Hoe hard je ook achter hem
aan draaft, hij blijft panisch rennen,
gillend, armen stijf vooruit,
terwijl zelfs jij niet weet
wat je nu eigenlijk van plan bent.
De laatste nachten leert hij dingen bij:
hij draait zich om, begint te schieten
of rent een huis in waar je hem niet
volgen kunt. Misschien leest hij
een handboek voor het slapen gaan.
Verzin een list. Doe er iets aan.
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Wat ik wel weet
Dat we niet kunnen slapen naast elkaar;
onze harten galmen om en om de noodklok.
Dat je kleine duimen hebt. Een lief gezicht.
Dat wij mooi èn slecht weer spelen, niet goed weten
wat het is dat wij herkennen als we roest en butsen vinden
bij elkaar - kwetsuren, ook zo'n prachtig woord - maar dit gedicht,

(...kort pauzeblok, geroezemoes, wat komt het er weer lekker uit vandaag,
hij heeft talent daar moet hij iets mee doen maar vroeger was hij beter
en die reisangst is een gimmick wist je dat hij tegenwoordig vrijt met...)
zo'n gedicht als dit, het zou een vorm van vangen zijn als jij je
vangen liet, verlangen zijn als je er niet al was, een voorschot
dat werd ingelost. Het zou ook zingen kunnen zijn;
dan waren we misschien iets minder bang. Precies.
Vandaag wil ik een zanger zijn. Niet bang.
Alleen jouw zanger zijn.
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Over de medewerkers
Thomas Blondeau (België, 1978): Koop Mooie jonge honden, een bloemlezing
met jonge Vlaamse auteurs. Steun Amnesty International.
Maurice Buehler (1978) probeert sinds enige tijd geld te verdienen aan mensen
met een hobby. In zijn eigen vrije tijd schrijft hij aan zijn tweede dichtbundel. Zijn
eersteling Grasaap te water verschijnt begin 2004 bij uitgeverij Contact. Hij won
Write Now! Den Haag 2003.
Maarten Das (1980) studeert Taal- & Cultuurstudies aan de Universiteit Utrecht.
Hij publiceerde in diverse tijdschriften en won verschillende publieksprijzen bij poetry
slams, de tweede plaats in de Wintertuin Grand City Slam van 2003 en was winnaar
seizoen 2002-2003 van de poëzieslag in Festina Lente (Amsterdam).
Yusef el Halal (1978) is geboren in Bouznika, Marokko, en is op zijn derde met zijn
familie naar Nederland gekomen. Hij debuteert in 2004 stijlvol na de boekenweek
met de verhalenbundel Man zoekt vrouw om hem gelukkig te maken. Hij won Write
Now! Rotterdam 2001 met het titelverhaal uit deze bundel.
Jacoline de Heer (1982) volgt aan de Academie voor Beeldende Vorming te Tilburg
de lerarenopleiding, met als specialisatie illustratie. Ze won Write Now! Rotterdam
2003 met gedichten.
Ingmar Heytze (1970) schrijft poëzie, columns en journalistieke stukken. Bovendien
maakte hij onlangs zijn prozadebuut met Ik ben er voor niemand (uitg. Podium),
bestaande uit een kleine 200 miniaturen. Voor het najaar van 2004 staan twee
nieuwe dichtbundels gepland.
Christian Jongeneel (1969) is als wetenschaps-journalist werkzaam voor onder
andere de Volkskrant. Hij is voormalig redacteur van Passionate en tegenwoordig
voorzitter van de stichting Passionate.
Ernest van der Kwast (1981) is organisator van Nur Literatur, podium voor de
letteren en niets dan de letteren. Hij schrijft columns, toneelteksten, verhalen en in
het najaar van 2004 verschijnt zijn debuutroman Espresso.
Tonie Mudde (1978) is Master of Science Aerospace Engineering en mede-oprichter
van Lazy Young Men; een gezelschap van verwarde ingenieurs met literaire ambities.
Mudde won De Volkskrant Columnisten-wedstrijd 2002, Write Now! Den Haag 2002,
en las voor op o.a. GDMW02 en VPRO's De Avonden. Hij publiceerde in o.a.
Passionate en De Groene Amsterdammer. www.toniemudde.nl
David Rotting Bronkhorst (1973) studeerde Joodse Filosofie in Tel Aviv, was
mede-eigenaar van de videoclipmaatschappij Mother en werkte jarenlang als
freelance regisseur en editor in de commercial-branche alvorens zich te storten op
het schrijven van reisreportages voor het dagblad Sp!ts.
Bart Vantieghem (Gent, 1967) ziet het levenslicht op vrij jonge leeftijd en vraagt
om het onmiddellijk weer uit te doen. In 1976 loopt hij zijn eerste jeugdtrauma op
als vader tijdens het omspitten van de tuin zijn geliefkoosde cavia in tweeën spietst.
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Vantieghem werkt als free-lance illustrator voor o.a. De Standaard en Humo. Album:
De cavia die rood kreeg (uitg. Van Halewyck, 2001).
Miquel Veldkamp (1982) is derdejaars student autonome kunsten aan de Willem
de Kooning academie te Rotterdam. Hij publiceerde korte verhalen en trad op, onder
andere op GDMW02. In 2002 won hij Write Now! Rotterdam.
Michelle Verheij (1981) studeert Nederlandse Taal- en Letterkunde, is freelance
tekstschrijver en schrijft korte verhalen en columns. In 2000 won ze de eerste editie
van Write Now! Rotterdam en sindsdien heeft ze regelmatig publicaties en optredens
met eigen werk. Ze is regelmatig jurylid voor de diverse edities van Write Now!
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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
welkomstgeschenk de C.B. Vaandragerspecial.
□ Ik wil niet de C.B. Vaandragerspecial en betaal het eerste jaar €15,- per acceptgiro.
naam
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__________
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 zeven meest recente nummers, informatie over oudere nummers op
bovenstaand telefoonnummer.
jaargang 10 | nummer 05 | september/oktober 2003

Voorpublicatie roman K. Sello Duiker, en Robert Dorsman over Duiker en het nieuwe
Zuid-Afrika. Voorpublicatie van Brieven aan Bram P. door Gerard Reve, plus een
inleiding door Bram Peper. Verder gedichten van Menno Wigman, Aafke van Hoof
over MC Battles in Nederland, verhalen van Paul Stekelenburg en Joris Denoo,
cartoons van Bart Vantieghem.
jaargang 10 | nummer 04 | juli/augustus 2003

Dennis Cooper mini-special, met een fragment uit zijn nieuwe roman My loose
thread, een kort verhaal en een interview; plus Ed van Eeden over Coopers oeuvre.
Verder voorpublicatie dichtbundel Tjitske Jansen, strip van Barbara Stok, verhalen
van Engelbert van Utrecht, Jan van der Haar, gedichten van Jacoline de Heer en
Vrouwkje Tuinman.
jaargang 10 | nummer 03 | mei/juni 2003

Gothic special: hoe duister is schrijvend Nederland en andere raadsels. Met een
interview met Renate Dorrestein; verhalen van Joyce Carol Oates, Steven Verhelst
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en Suzanne Brink; artikelen van Rosemarie Buikema en Annemarie Opmeer; strip
van Mark Hendriks; gothic in film en mode.
jaargang 10 | nummer 02 | maart/april 2003

Career moves van: Esther Gerritsen met haar eerste gedichten; het prozadebuut
van Ingmar Heytze; de eerste verhalen van Mark Ritsema; Ronald Ohlsen over
alleskunners. Verder voorpublicatie nieuwe roman Thomas van Aalten. Column van
Abdelkader Benali. Voorpublicatie dichtbundel Arnoud van Adrichem. Verhalen van
Giuseppe Rapisarda.
jaargang 10 | nummer 01 | januari/februari 2003

Khalid Boudou en Said el Haji over raï-muziek. Voorpublicatie roman Thijs Kramer.
Verhalen van Sanneke van Hassel, Tonie Mudde en Engelbert van Utrecht. Columns
van Mathijs Deen, Iris van Erve en Michael Persson. Gedichten van Marc
Robbemond en Samir el Gamal. Strips van Sandra de Haan.
jaargang 09 | nummer 06 | november/december 2002

New Journalism special, met artikelen van Jerry Goossens en Joost Niemöller over
New Journalism in Nederland en de V.S., en New Journalism stukken van Alex
Boogers en John Schoorl. Verder strips van Sandra de Haan, gedichten van Henk
Houthoff en Rob Passchier, aforismen van Peter de Groot en een verhaal van
Michelle Verheij.
jaargang 09 | nummer 05 | september/oktober 2002
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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, gedichten
van Ruben van Gogh, Ronald Ohlsen, Vrouwkje Tuinman en Ingmar Heytze, verhalen
van Yorgos Dalman en Elise Broeks, strip van Mirjam Vissers.
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achterplat

Bart Vantieghem

Wat roept het meisje naar de scheidsrechter?
Mail je inzending naar tijdschrift@passionate.nl. De drie meest originele inzendingen
krijgen een gratis halfjaarabonnement op Passionate, of gratis een half jaar
verlenging van een bestaand abonnement. Sluitingsdatum 15 december 2003.
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