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In den beginne
Richard Dekker
Halverwege de jaren zestig leken de bubbels de frisdrankenfabrikant Schweppes
naar het hoofd gestegen. Men bedacht een reclamecampagne voor ‘de intellectueel’.
Geen televisiespot natuurlijk, daar haalde de culturele elite van die tijd zijn neus
voor op, maar een paginagrote advertentie voor in de betere bladen. Zelf ben ik van
de generatie die de reclame-waarheid ‘Want alleen Schweppes heeft ssssshhhhh-’
is bijgebracht (jonger dan twintig ben je in een Schweppes-reclamevrije wereld
opgegroeid), maar in die volgens overlevering zo experimentele sixties kon je dus
de volgende cartoon tegenkomen. Een wat slome jongen zegt tegen zichzelf: ‘I think
I'll go to the garden and look at a bird.’ En inderdaad: je ziet in het plaatje een vogel
zitten in een kale boom. Ook in beeld: een televisiecamera met antennes. De jongen
bedenkt zich en zegt: ‘But first I'll have myself televised while looking at a bird; and
then, while watching myself on television looking at a bird, I will have looked at a
bird.’
Ja, de Schweppes-drinker is zijn tijd akelig vooruit. Het op video vastleggen van
je handelingen is tegenwoordig een gebruikelijke vorm van zelfbevestiging geworden.
Twee artikelen op dezelfde dag in de krant. Het eerste over drie tieners die een huis
in Amsterdam-Oost binnenvallen, een Nintendo en een camcorder buitmaken en
daarmee hun verkrachting van een in het huis aanwezig meisje vastleggen.
Daarboven het artikel van een eveneens op video vastgelegd molest. Een Almeerse
scholier wordt door medeleerlingen in elkaar geslagen. Van de afranseling wordt
een twee minuten durende compilatie gemaakt, met als soundtrack een rapnummer.
(Welk rapnummer vermeldt de krant er helaas niet bij.) De videoclip wordt onder
vrienden gedistribueerd. Francis Ford Coppola kan tevreden zijn. Aan het eind van
de documentaire Hearts of darkness, over het maken van zijn film Apocalypse now!,
spreekt hij namelijk de hoop uit dat camera's in de toekomst zo goedkoop worden
dat zestienjarigen hun eigen films kunnen maken.
Deze krantenberichten lijken zo uit de werkelijkheid van de ‘jonge kannibalen’
geplukt. Midden jaren negentig vormde zich in Italië een groep jonge schrijvers die
een nieuw soort literaire pulp schreven. Keiharde verhalen over jonge mensen in
de grote stad. Verhalen doordrenkt van de televisie- en games-cultuur. Van
reclametaal (hoe klinkt ‘ssssshhhhh-’ in het Italiaans?). Doordrenkt van het bloed
ook. De term ‘jonge kannibalen’ past in een bizarre Italiaanse traditie. In het
decennium van De Grote Wansmaak, de jaren zeventig, kende Italië een substroming
binnen de horrorfilmcultuur: het kannibalengenre. Door filmcriticus Jonathan Ross
in één zin samengevat: ‘people pretending to eat each other on a very low budget’.
Met titels als Mondo cannibale, La
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montagna del dio cannibale, Cannibal holocaust en Emanuelle e gli ultimi cannibali
werd eigenlijk steeds hetzelfde verhaal verteld: blanken die in de jungle worden
gemarteld en opgegeten door een kannibalenstam.
De belangrijkste schrijver van de literaire stroming van ‘jonge kannibalen’ is Niccolò
Ammaniti. Zijn roman Ik ben niet bang is onlangs verfilmd, zijn kannibaleske
verhalenbundel Fango (modder) uit 1996 is eind 2003 in het Nederlands verschenen
onder de titel Het laatste oudejaar van de mensheid. Het was de vertaler, Jan van
der Haar, die voorstelde om deze stroming eens in Passionate te belichten. Onze
vorige jaargang vertoonde een gewelddadige rode draad. Achtereenvolgens stonden
het gothic-genre, Dennis Cooper en een verkrachtingsscène uit K. Sello Duikers
Het stille geweld van dromen centraal. Dan ligt het gevaar van typecasting op de
loer. Maar Passionate is er helemaal niet op uit om het Shock! Magazine van de
Nederlandse Letteren te worden. Niet het geweld en de gore trekt ons zo aan in de
‘jonge kannibalen’, al zijn we trouwens ook niet tegen. Nee, het zijn het
hyperrealisme, de jongerencultuur en het grotestadsritme waarin Passionate zich
herkent.
Daarom ook een artikel over cultschrijver Chuck Palahniuk in deze Passionate,
vooral bekend van Fight Club. Net als Ammaniti een erg zintuiglijke schrijver,
hyperrealistisch (mensen vallen ervan flauw als hij voorleest) en met een goldcard
abonnement op de tijdgeest. Zeker een Schweppes-drinker, die Palahniuk?
Meer hyperrealisme in het mei-juni nummer van Passionate, dat is gewijd aan
filmmaker Paul Verhoeven. De maart-april editie staat helemaal in het teken van
J.A. Deelder. In juli, Passionate bestaat dan 10 jaar, gunnen we ons een extreme
makeover en gaan we verder onder de naam Passionate Magazine. Je zult merken:
dat is meer dan alleen een naamsverandering. Stay derhalve tuned, want alleen
Passionate heeft §§§§§-
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De splatter en de pulp van de Italiaanse kannibalen
Andrea Hajek & Monica Jansen

Wat is pulp en wie zijn de kannibalen?
Het fenomeen pulp is in de Verenigde Staten ontstaan, toen in de jaren dertig
detective- en science-fictionverhalen erg in de mode raakten. Deze werden afgedrukt
op goedkoop papier waarop de vlekjes van de pulp, een papachtige massa waarvan
het papier gemaakt werd, nog zichtbaar waren. Vervolgens zou de term ook gebruikt
worden om de lectuur zelf aan te duiden. Tegen het einde van de eeuw leeft de
interesse in pulp weer op met de verschijning van Quentin Tarantino's
spraakmakende film Pulp fiction uit 1994, een sterke parodie op dit genre.
In diezelfde periode ontpopt zich in Italië een groep jonge schrijvers als de nieuwste
literaire hype, de zogenaamde giovani cannibali, oftewel de ‘jonge kannibalen’,
vernoemd naar het populaire tijdschrift Cannibale van eind jaren zeventig. Deze
schrijvers vinden hun inspiratie o.a. in films als Pulp fiction en boeken als American
psycho, maar ook op televisie en op internet. In deze zin is pulp een typisch
postmodern fenomeen: de grens tussen zogenaamd ‘hogere’ en ‘lagere’, populaire
cultuur wordt overschreden. De bekendste ‘kannibalen’ zijn Aldo Nove, Isabella
Santacroce, Niccolò Ammaniti en Tiziano Scarpa. Enkelen van hen werden in 1996
gelanceerd met de verschijning van de anthologie Gioventù cannibale (uitgeverij
Einaudi), die uiteindelijk een bestseller zou worden. Hun boeken zijn makkelijk te

Passionate. Jaargang 11

7
herkennen aan de schreeuwerige kaften die vaak met kitscherige, popart-achtige
afbeeldingen zijn versierd. Hun thema's zijn onder meer geweld, seks en het
ontbreken van morele waarden. De taal die ze gebruiken is die van de jeugd, hun
stijl afwijkend van de literaire traditie. Of dit het begin is van een nieuwe stroming
in de Italiaanse literatuur valt voorlopig nog niet te zeggen, maar feit is dat deze
schrijvers veel worden gelezen en naast de vele negatieve reacties ook al wat steun
krijgen van enkele literaire critici. Onderhand hebben ze een plaats veroverd binnen
de Italiaanse literatuurgeschiedenis.

Pulp in de Italiaanse traditie
Voor het eerst sinds de jaren zestig kondigt zich met deze schrijvers een nieuwe
literaire revolutie in Italië aan. De bundel Gioventù cannibale wordt namelijk
voorafgegaan door een literair manifest van samensteller Daniele Brolli, waarin
onder het vaandel ‘De sprookjes veranderen’ ten strijde wordt getrokken tegen een
literatuur die bloed schuwt maar wel bepaalt wat goed en kwaad is. Wat als je te
maken krijgt met het zinloze geweld van kinderen die vanaf viaducten stenen op
auto's gooien of hun ouders vermoorden om het geld? Met welke maatstaf bepaal
je dan waar het misgegaan is? Hier ligt volgens Brolli een taak voor de literatuur,
namelijk om bloed en geweld zichtbaar te maken. Dit houdt ook in dat alles wordt
gebruikt wat door de traditionele literatuur als laag en vulgair werd beschouwd:
‘studentengrappen, reclameslogans, popliedjes, consumptiegoederen... en dat alles
aan elkaar geplakt met héél véél bloed’. Met een alles verslindende vraatzucht die
de literatuur zelf opschrokt kan een literaire omwenteling worden voorbereid die uit
de moralistische omheining van de cultuur breekt en zich een taal zonder
compromissen eigen maakt, aldus Brolli.
Niet alleen het strijdbare karakter van deze anti-conformistische literatuur, maar
ook het feit dat hun uitgever de bundel in de door jonge auteurs zelf geredigeerde
reeks Stile libero (naar het Engelse freestyle) lanceerde, duidt erop dat we te maken
hebben met een nieuw fenomeen dat een aparte `plaats inneemt in de hedendaagse
Italiaanse literatuur. Met name de directe en onbevooroordeelde relatie van de
pulpschrijvers tot de massacultuur onderscheidt hen van hun voorgangers uit de
jaren tachtig - de zogenaamde ‘vegetariërs’ - die nog een ironische afstand
bewaarden tot de populaire cultuur. De kannibalen tonen zich echter pure omnivoren
die werkelijk àlles opslokken en in hun werk inlijven.
Er is dus sprake van een veranderde relatie tot een traditie die terug is te voeren
tot eind jaren zeventig, in het bijzonder tot de twee cultfiguren Andrea Pazienza en
Pier Vittorio Tondelli. De jong aan drugs overleden striptekenaar Pazienza kan wel
als naamgever van de beweging beschouwd worden, aangezien hij een van de
oprichters was van het provocerende stripblad Cannibale. Tondelli, die in 1991
eveneens op jonge leeftijd is overleden (aan aids), wordt sinds zijn debuut Altri
libertini uit 1980 gezien als het boegbeeld van een nieuwe generatie ‘jonge wilden’.
Tondelli biedt met het schrijfproject ‘Under
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Niccolò Ammaniti

25' ook aanstormend talent de mogelijkheid om zich uit te drukken in een eigen
alledaagse taal die tot dan toe niet geaccepteerd werd door een volwassen en
klassiek geschoolde elite.
Tondelli's stoutste verwachtingen worden uiteindelijk verwezenlijkt en zelfs
overtroffen wanneer begin jaren negentig de eerste generatie jonge schrijvers
debuteert, waaronder Silvia Ballestra, Enrico Brizzi en Giuseppe Culicchia. Bij deze
auteurs staat het creëren van een jongerenliteratuur met een eigen identiteit op
thematisch en stilistisch niveau voorop. Dit is de eerste van drie fases waarin we
de productie van een nieuwe literatuur vóór en dóór jongeren kunnen indelen.
In 1996 breekt vervolgens met de verschijning van genoemde verhalenbundel
Gioventù cannibale de bloeiperiode aan van de zogenaamde ‘kannibalen-literatuur’.
In datzelfde jaar verschijnt overigens een aantal romans van jonge schrijvers die
verwantschappen vertonen met de kannibalen, waaronder Destroy van Isabella
Santacroce en Bastogne van Enrico Brizzi. In de verhalen uit Gioventù cannibale
is vaak een komisch element aanwezig, maar de horror kan bij de lezer ook een
schrikreactie of walging opwekken. De reacties van de Italiaanse critici zijn dan ook
verdeeld: enerzijds juichen ze de vernieuwing van stijl, thema's en woordgebruik
toe, anderzijds uiten zij hun bezorgdheid over de afwezigheid van enig kritisch
commentaar op het buitensporige geweld dat gepresenteerd wordt. Daarnaast laten
ook een aantal jonge auteurs zèlf een ander geluid horen, in de vorm van de
bloemlezing Anticorpi. De samenstellers lijken zich af te willen zetten tegen het
modeverschijnsel van de pulpliteratuur, en zo tekent zich een splitsing af tussen
enerzijds een literatuur waarin bloed en geweld letterlijk de rode draad vormen,
anderzijds een literatuur waarin bloed een signaal is voor verontrustende fenomenen,
zoals bijvoorbeeld de vereenzaming van het individu dat geen aansluiting meer
vindt bij de normen en waarden van de maatschappij.
Vanaf 1998 is het fenomeen van de Italiaanse pulp niet duidelijk meer in kaart te
brengen. De provocatie van de jonge kannibalen waaiert uit naar andere terreinen
zoals dat van de detective en de thriller, die in Italië momenteel een ongekende
bloei en populariteit beleven. Bovendien worden de schrijvers ouder en gaan ze
meer volwassen romans schrijven. Een schrijver als Ammaniti, wiens verhalenbundel
Fango uit 1996 nog perfect beantwoordde aan de kenmerken van pulp, schrijft in
2001 de bestseller Io non ho paura (Ik ben niet bang), waarin de aanraking van een
kind met het kwaad een plaats krijgt in de vorming van het individu, en het geweld
niet meer slechts een vorm
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van tegendraads vermaak voorstelt. Is Ammaniti bekeerd of heeft hij via pulp nieuwe
wegen gevonden om moralistische vraagstukken onder de aandacht van de lezer
te brengen?

De kenmerken van pulpliteratuur
De giovani cannibali zijn een uniek Italiaans verschijnsel, hoewel we de kenmerken
van pulp ook in andere taalgebieden terugvinden, zoals in het werk van de Canadese
schrijver Douglas Coupland, met name in Generation X, een boek over de generatie
die in de jaren zestig is geboren. Deze mensen komen vaak uit gebroken gezinnen
en hebben problemen met hun relaties. Opgegroeid zonder God staan ze er helemaal
alleen voor. Religie heeft plaatsgemaakt voor de televisiehelden en de popgroepen
die de jeugd van deze generatie hebben gekleurd. Dit maakt het werk van deze
veelzijdige auteur overigens wel moeilijk toegankelijk voor latere generaties. Ook
het werk van de Italiaanse generatie X is eerder gevormd door strips, televisieseries,
films en consumptieliteratuur dan door klassiekers als Petrarca of Dante.
Het feit dat er gerefereerd wordt naar deze andere ‘werelden’ is op zich niets
nieuws: de generatie van Umberto Eco - de ‘vegetariërs’ - blonk uit in intertekstualiteit.
Zij hield hoge en lage literatuur echter nog wel van elkaar gescheiden. De naam
van de roos van Eco werd in de jaren tachtig bijvoorbeeld aangeduid met de
ogenschijnlijk tegenstrijdige formule ‘bestseller van kwaliteit’: een boek dat op twee
niveaus gelezen kan worden, enerzijds als intellectuele inspanning, anderzijds kan
de lezer zich simpelweg kritiekloos vereenzelvigen met het verhaal. Dit onderscheid
tussen ‘hoog’ en ‘laag’ valt in de boeken van de kannibalen niet meer te maken.
Volgens Tiziano Scarpa, een van de woordvoerders van de nieuwe generatie,
baseert de nationale identiteit van de Italianen zich niet meer op vader Dante, maar
op een ‘luidruchtige familie van ooms, neven, zwagers en schoondochters: zangers,
voetballers, komieken, presentatoren en actrices’.
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De gewelddadige en controversiële romans van Anthony Burgess en Bret Easton
Ellis zijn eveneens goed met de Italiaanse pulpliteratuur te vergelijken, met name
A clockwork orange (1962) van Burgess, dat over een groep jongeren gaat die zich
al rovend en verkrachtend door het leven slaan. In Ellis' American psycho (1991)
slacht een New Yorkse psychopaat zonder wroeging het ene na het andere
slachtoffer af. Maar Pulp fiction, de bekende film van Quentin Tarantino, komt
misschien nog wel het meest in de richting van de Italiaanse pulp. De spanning
tussen de banale, komische discussies en de zeer gewelddadige en bloederige
scènes die erop volgen, vinden
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we onmiskenbaar terug bij de kannibalen.
Ook de Italiaanse pulp heeft de reputatie afstotelijk en shockerend te zijn: zo
luidde de ondertitel van Gioventù cannibale ‘de eerste Italiaanse anthologie van
extreme horror’, en kunnen we vaststellen dat bloed een van de voornaamste
kenmerken van de Italiaanse pulp is. Het doel van de kannibalen is namelijk níet
om hoogstaande, mooie literatuur te maken. Het taalgebruik is dan ook niet literair
maar alledaags: de taal van de jeugd. Dit manifesteert zich verder ook in het gebruik
van dialecten, nieuwe uitdrukkingen en in het gebruik van vreemde talen, met name
het Engels, een taal die onder de Italiaanse jeugd sterk leeft.
Andere formele kenmerken in het werk van de kannibalen zijn de grafische trucs:
bepaalde woorden worden met een hoofdletter geschreven of buitenlandse woorden
en namen worden op z'n Italiaans geschreven, bijvoorbeeld ‘occhei’ in plaats van
‘ok’. Soms worden hele stukken tekst herhaald, een truc die een schrijver als
Alessandro Baricco eveneens toepast. Hoewel we Baricco geen volbloed
pulpschrijver mogen noemen, herkennen we in zijn werk wel kenmerken van pulp,
zoals het gebruik van vreemde talen of het eindeloos herhalen van een zelfde
passage om een climax op te bouwen. In het onderscheid dat wel gemaakt wordt
tussen cannibali
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buoni (goede) en cannibali cattivi (stoute) past hij dan ook beter in de eerste groep.
Tenslotte ontbreekt het in de pulpverhalen vaak aan een verhalende structuur of
een rode draad: het zijn eerder losse episodes zonder oorzakelijke relaties.
Een typisch inhoudelijk kenmerk is de opvatting dat alles geoorloofd is: moord op
je ouders, seks met dode prostituees, etc. Er worden geen oordelen geveld,
gewetensproblemen zijn niet aan de orde en vaak worden op neutrale wijze de
meest gruwelijke verhalen verteld. Dit gaat soms zo ver dat het absurd en in feite
komisch wordt: humor is dan ook een belangrijk ingrediënt van pulp.
Seksualiteit, een ander populair thema, is in de Italiaanse pulp een
consumptiegoed geworden. De titel van een van de romans van Tiziano Scarpa
luidt dan ook Amore®. Gevoelens worden niet uitgesproken, áls ze al gevoeld
worden, en de mogelijkheid langdurige contacten te onderhouden ontbreekt, zoals
ook vaak het geval is in de romans van Douglas Coupland. Mensen worden als
dingen beschreven of tot enkele (uiterlijke) karaktertrekken gereduceerd, waardoor
het bijna stripfiguren worden, die geen innerlijke gevoelens lijken te hebben. De
brutaliteit van het geweld en de zielloze seks gaan soms wel gepaard met nostalgie
naar romantische gevoelens van liefde en vriendschap. Vaak hangt er dan ook een
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pessimistische sfeer in de boeken: het leven is onvoorspelbaar en zinloos. De aard
van de verhalen evenals de gevoelloze en neutrale manier waarop ze verteld worden,
brengen deze zinloosheid goed tot uitdrukking.
Soms spelen de verhalen zich af in een niet nader bepaald nowhere land.
Personages hebben vreemde (bij)namen, of ze worden aan de hand van hun
(fysieke) eigenschappen beschreven. De referentiekaders zijn vaak internationaal
waardoor deze literatuur een vervreemdende werking heeft.

Wat is er nog over van pulpliteratuur?
Inmiddels heeft de kannibalenrevolte al een plaats gekregen in de Italiaanse
literatuurgeschiedenissen en kan men zich afvragen wat ze heeft opgeleverd. Het
belang van de jonge kannibalen ligt vooral in de emancipatie van de pulpliteratuur
die voor het eerst in Italië volledig geaccepteerd wordt binnen het kader van de
officiële literatuur, zowel door de uitgeverijen als door een deel van de lezers en de
critici. Er ontstaat, sinds de voorzet die Eco gaf met De naam van de roos, voor het
eerst een algemeen geaccepteerde entertainment literatuur van een kwantiteit en
een kwaliteit die niet onderdoet voor die van de Verenigde Staten. De grens tussen
hoog en laag is dus definitief beslecht. De jonge kannibalen tonen bovendien de
schaduwzijde van de maatschappij en doorbreken taboes door bijvoorbeeld geweld
in alle details te beschrijven. Hierin schuilt hun sociale kritiek: het gaat niet alleen
om shockeren en provoceren, maar ook om een nieuwe vorm van ‘dagelijks realisme’.
De genres van de horror en van het fantastische zijn eveneens vormen van realisme.
Het gaat om het overdrijven van de werkelijkheid, een op de voorgrond plaatsen
van de onzekere relatie tussen fictie en realiteit.

Opmerkingen bij twee verhalen uit Gioventù cannibale: ‘Splatterkapje’
en ‘Avondje’
Brolli's uitspraak dat de sprookjes veranderen valt goed te illustreren aan de hand
van ‘Splatterkapje’ van Daniele Luttazzi. De moraal van deze parodie op het bekende
sprookje is de parodie op een moraal: de les om nooit meer zonder toestemming
door de grote stad te banjeren lijkt eerder te duiden op verkindsing dan op
intellectuele rijping van de sprookjesheldin.
Splatter wil zeggen bloed, ingewanden, kots en sperma in overvloed, en daar
ontbreekt het dan ook allerminst aan in dit verhaal. Roodkapje is geen onschuldig
meisje maar een Hongaars modelletje en de wolf is een sadistische pr-man. Het
donkere bos heeft plaats gemaakt voor de hinderlagen van de metropool (Milaan)
en Splatterkapje wordt niet thuis verwacht maar in de disco. Familie-en
vriendschapsbanden zijn vervangen door afgunst en nijd tussen collega's, gevoelens
van antipathie en verveling overheersen, en de personages worden eerder gedreven
door lust dan door waarden en normen. Personages en objecten worden gekenmerkt
door merknamen, en dat de commerciële waarde de persoonlijke identiteit van de
personages vervangt, blijkt verder uit een sarcastische opmerking van de agente:
het model moet goed oppassen want door auto-ongelukken half verkoolde modellen
krijgen geen contracten aangeboden, althans nog niet...
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Uit het fragment uit ‘Avondje’ van Niccolò Ammaniti en Luisa Brancaccio spreekt
door de parodie heen een morele ondertoon. Aan het absurdistische avondje
bandeloosheid dat steeds meer uit de hand loopt, komt abrupt een einde zodra het
echt menens wordt. Wat begon als een kwajongensstreek, een kangaroejong stelen
uit een kooi van de dierentuin, eindigt als een Griekse tragedie. Opgesloten in een
kooi met een dier dat handelt uit gevoelens die hijzelf ontbeert, komt de hoofdpersoon
tot een inzicht dat zijn vrienden buiten de kooi niet kunnen bevatten.

Recente Nederlandse vertalingen:
Ammaniti, Niccolò, Ik ben niet bang (oorspr. titel Io non ho paura) vert. Els van
der Pluym, Wereldbibliotheek, 2002.
Ammaniti, Niccolò, Het laatste oudejaar van de mensheid (oorspr. titel Fango)
vert. Jan van der Haar, Wereldbibliotheek, 2003.
Baricco, Alessandro, Zonder bloed (oorspr. titel Senza sangue) vert. Manon
Smits, De Geus, 2003.
Baricco, Alessandro, Zijde (oorspr. titel Seta) vert. Manon Smits, De Geus,
2003.
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Splatterkapje

Daniele Luttazzi

Daniele Luttazzi
vertaling: Jan van der Haar

Passionate. Jaargang 11

13
Er was eens een piepjong gewetenloos astmatisch Hongaars model waar iedereen
de pest aan had om haar hufterigheid, vooral haar agente, die het zich alleen niet
kon permitteren om haar kwijt te raken. Op een dag deed ze haar een rood fluwelen
kapje met een inhalerhouder cadeau voor haar Ventolin spray. Het was een creatie
van Mark Kostabi die haar geweldig stond. De kleine meid droeg het altijd; en zo
kwam het dat ze in de buurt algauw Roodkapje werd genoemd.
Aan de vooravond van een rave-party in ‘Shocking’ in Milaan zei haar agente
tegen haar: ‘Luister, Roodkapje, hier is een pakje Serax, een kalmerende
benzodiazepine. Breng dat naar de oude *** (een uitgekakte modeontwerper); hij
zet weinig om, is hysterisch en zal zich herboren voelen. Ga maar gauw, anders
kom je met dat weekendverkeer niet verder dan Corso Buenos Aires. Zeg alleen
tegen de taxi dat hij niet te hard rijdt: het miezert en modefotografen nemen niet zo
gauw modellen aan die half verkoold zijn door een auto-ongeluk. Nog niet tenminste.’
‘Ik zal proberen alles goed te doen, mamsje,’ antwoordde Roodkapje met een
slissend stemmetje waarmee iedereen de tering kon krijgen, toedeloe.
De modeontwerper woonde op twee minuten loopafstand van bovengenoemde
discotheek, in een flat die niet zo ver van residence ‘Prinses Clotilde’ vandaan was.
Het meisje stapte uit de taxi, vanuit het donker kwam Marco haar met een
Knirps-paraplu tegemoet. Roodkapje wist niet hoe slecht die P.R. was en kende
geen angst.
‘Goeienavond, Roodkapje,’ zei hij, katoenen overhemd en Perry Ellis-das, voor
de rest lichtelijk fashion victim.
‘Dank je, P.R.’
‘Waar ga je zo vroeg naar toe?’
‘Naar ***.’
‘En wat heb je in dat rugzakje (van Prada, n.v.d.red.)?’
‘Serax-tabletten. Een cadeau van mijn agentschap. *** staat onder spanning en
zal er vast blij mee zijn. Ze zullen hem goed doen.’
‘En ga je lopend? Je hebt nog een goed half uur te gaan,’ loog de P.R.
ongegeneerd, nadat hij had bedacht: Wat een lekker hapje die malse meid! Ze is
vast lekkerder dan die ouwe ***. Beste jongen: als je het handig aanpakt, vreet je
ze allebei op!
Hij ging naast Roodkapje staan, omvatte haar middel en zei: ‘Kijk, Roodkapje,
als je wil kan ik je met mijn Twingo brengen. Ik moet alleen even boven een
telefoontje plegen. Loop je mee?’
Roodkapje sloeg haar ogen op en zag toen hoe verrukkelijk Italiaans het gezicht
van die P.R. was. Ze dacht: ‘Het is nog zo vroeg. Ik kom wel op tijd.’
Ze liep met Marco naar zijn kamer, ging op bed liggen en zette de tv aan. Telkens
als ze met de afstandsbediening bij een kanaal stil bleef staan, vond ze het altijd
minder dan het vorige, en zo van zender naar zender springend raakte ze steeds
dieper verstrikt in het woud van programma's.
Marco daarentegen liep linea recta naar de loft van *** en drukte op de bel van
de intercom met video.
‘Wie is daar?’ vroeg een stem.
‘Ik ben het, Roodkapje. Ik breng je wat Serax. Doe open!’
‘De bovenste verdieping, meisje,’ antwoordde ***, ‘sorry dat ik je niet tegemoet
kom maar ik ben yoga aan het doen.’
De P.R. arriveerde op de bovenste verdieping, duwde de deur open en met
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een sprong zat hij boven op de arme ***. Zijn gehandschoende handen drukten de
halsslagaders van *** met zo'n kracht dicht dat het linkeroog van de ongelukkige
door de tegendruk met een zacht plop! eruit floepte. Het gezicht van *** trok samen
in een wonderlijke grimas. Een glibberige funiculus bestaande uit waterig, glazig
vocht, bloed en oogweefsel liep langs zijn wang omlaag. *** wrong zich op een
pathetische manier in allerlei bochten, de vele uren kundalini hadden hem lenig
gemaakt. De P.R. liet hem los en begon lukraak het groenige hoofd van *** te
1/2

bewerken met een fitnesshalter (2
kg) die hij in een hoek had zien staan. Doffe,
immorele klappen braken het neustussenschot en de slaapbeenderen van ***. De
hersenruggenmergvloeistof begon met een weerzinwekkend geborrel uit zijn
neusgaten en uitwendige gehoorgangen te stromen. Marco sleepte het lichaam de
Teuco-hydromassage-douche in, draaide de warmwaterstraal open en in een
stoomwolk begon hij *** met een Letraset-scalpel uit te benen. Vervolgens ging hij
over op de borstkas. De eerste houw tussen de ribben werd begroet door een
angstaanjagend gesis. De vlijmscherpe pijn bracht de modeontwerper in zoverre
bij dat hij Saclà-artisjokken kon uitbraken voordat hij opnieuw flauwviel. Ondertussen
pompte de maximale bloeddruk het bloed door de snijwonden zodat het in het rond
spoot. De P.R. maakte zijn onderbuik open en kreeg alle tijd om op de zwart-witte
vloertegels een geïmproviseerde tentoonstelling in te richten van artistieke
blauwig-rode ingewanden. Door een onbedoelde reflex ontlastte *** zich. De P.R.
ging geërgerd door de stank met zijn mond naar het kruis van ***, castreerde hem
met een vastberaden beet en spuwde het scrotum in het bidet. *** kwam
schreeuwend bij ten prooi aan gemengde gevoelens, en ditmaal smoorde Marco
zijn gegil met een straal zaaddodende Glaxo. Vervolgens sneed hij zijn luchtpijp
door om te verhinderen dat hij stikte, verwijderde het strottenhoofd en vaardig
plukkend aan de stembanden haalde hij het refrein van ‘Quando dico che ti amo’
(Wanneer ik zeg dat ik van je hou), een hit van Tony Renis, eruit. Het was een hels
karwei om de rest van het lichaam met het kaasmes in blokjes van een decimeter
te zagen. De P.R. verslond de eerste twee met een panische vreugde, legde de
rest in de vriezer, nam een douche, trok een schone pyjama aan, dook onder het
Bassetti-dekbed en deed het licht uit.
Roodkapje was tv blijven kijken en nadat ze zoveel had gezien dat ze er misselijk
van was geworden, dacht ze ineens weer aan ***, liep de residence uit en hervatte
de tocht. Het miezerde nog steeds.
Toen ze er was, verbaasde ze zich erover dat de voordeur wijd openstond. Ze
kwam op de bovenste verdieping, ging naar binnen, maar toen ze die vreemde stilte
hoorde, voelde ze een zekere huiver en ze dacht: ‘Jezus, wat is die loft vandaag
eng, en toch kom ik hier altijd zo graag!’
Met luide stem riep ze: ‘Goeienavond!’
Geen antwoord. Het meisje liep de keuken in, ging op de vriezer af en deed die
open. Daar heb je de oude ***! Maar wat zag hij er raar uit!
‘***, wat heb je opgezwollen oren!’
Geen antwoord.
‘***, wat heb je uitpuilende ogen!’
Geen antwoord.
‘***, wat heb je misvormde handen!’
Geen antwoord.
‘***, wat heb je akelig gespleten lippen!’
‘Dat is om je beter op te eten!’ zei een stem achter haar. Roodkapje had nog
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niet kunnen rillen of Marco, in het donker à la Caravaggio verlicht door een koelkast,
had haar kop al ingeslagen met een Memphis-asbak. Roodkapje spartelde, haar
ogen naar boven gedraaid. Ze greep zich wanhopig vast aan de rekjes van de
koelkast, waardoor er mozzarella-kaasjes, groenten en stukken *** op de grond
rolden. De P.R. raakte opgewonden en sloeg haar met de ene hand en masturbeerde
met de andere net zolang totdat hij haar had neergehaald. Roodkapje smakte
zieltogend voorover op de grond. Marco pakte haar bij een schouder, draaide haar
om en ging net op tijd schrijlings op haar tieten zitten om in haar gezicht klaar te
komen met een krachtige straal geel, dik, overvloedig sperma. Oud sperma. Toen
droogde hij uitgeput met haar haren zijn pik af. Vervolgens bietste hij een haal
Ventolin die hem een hevig gevoel van duizeligheid bezorgde. Hij stond op. Zijn
benen trilden. Hij keek om zich heen. Op dat moment kreeg hij een goed idee. Hij
trok het elektrische snoer uit het broodrooster en gebruikte dat om Roodkapje aan
de radiator vast te binden. Hij tilde haar Complice-rok op, trok haar Triumph-slipje
uit en bracht de daaropvolgende tien minuten door met het branden van haar
schaamhaar met de laser van de Sony Discman van ***. Een misselijk makende
geur vulde de ruimte. ‘Als wanhoop een geur heeft, is dit de geur van wanhoop!’
dacht Marco, die met zijn bloederige nagels zijn voorhoofd krabde. Vervolgens
spreidde hij Roodkapjes benen en leefde zich op haar vulva uit met een elektrische
mixer van Moulinex. Toen haar vaginale slijmvlies uiteengevallen was in een onsje
purperkleurig levend gehakt, greep hij een elektrisch AEG-mes en verwijderde
voorzichtig de kittelaar, terwijl de sluitspier samentrok. Hun beider sluitspier. Hij
doopte de kittelaar in een potje Kraft-mosterd en at haar op. Vervolgens zette hij de
snelle getande lemmeten van het AEG-mes aan de rechterpols van Roodkapje. Het
bot sputterde met een gepiep dat hij er kippenvel van kreeg. Het was alsof een
kinderkoortje keihard met krijtjes was gaan krassen op een schoolbord. De P.R.
lachte smakelijk toen hij de geamputeerde hand schokkend door autonome klonische
krampen vanzelf zag opschuiven en onder de Bulthaup-tafel terecht zag komen.
De hand sloeg twee minuten lang tegen de muur, voordat de krampen helemaal
ophielden. De P.R. hapte in de borstjes van Roodkapje alsof het roompuddinkjes
waren en slikte ze door, terwijl zij in coma gal braakte en pies en bloed plaste; de
rest van het lichaam sneed hij met een slagersmes in stukken op het hakblok. Een
moeizaam karwei, aan zijn handen kleefde een brij van vlees en haren. Hij haalde
de decimeterblokjes *** uit het ijs, marineerde de stukken Roodkapje en *** met
Fini-balsamico-azijn, zeefde de melasse met een Zucchi-theedoek en werkte de
droesem weg met een Serax-tablet en een halve fles Ferrarelle-mineraalwater.
Vervolgens liet hij dik tevreden een scheet, dook weer onder het dekbed, viel in
slaap en begon luidruchtig te snurken.
Roodkapjes agente was bezorgd omdat ze haar niet op de party in ‘Shocking’
zag en liep langs het appartement. Toen ze het gesnurk opving, werd ze
achterdochtig, ging naar binnen, liep op het bed af en zag de P.R.
‘Daar ben je dus, lelijke dondersteen!’ riep ze uit. ‘Hoe lang heb ik je wel niet
gezocht!’
Vanwege oud zeer wilde ze hem een mep verkopen, maar toen schoot haar te
binnen dat de P.R. misschien *** en Roodkapje had verslonden, en dat beiden nog
gered zouden kunnen worden. Ze smoorde de slapende P.R. met een vleugje Joe
Blasco-poeder, nam een Philip Stark-wildschaar en begon zijn buik open te snijden.
Uit de bloederige sneeën zag ze het silhouet van het
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inhalerkapje van Kostabi tussen de opgezwollen, verstopte ingewanden opduiken.
Ze knipte nog een keer en daar kwam het model tevoorschijn, dat schreeuwde: ‘Kon
je nog later komen? Jezus! Je hebt geen idee wat voor nachtmerrie dit was!’
Ook de oude *** kwam heelhuids naar buiten, maar door de shock kon hij niet
slapen.
‘Ik heb Serax-tabletten voor u bij me, een tranquillizer,’ zei Roodkapje. ‘Neem er
maar twee, u voelt zich meteen een ander mens.’
‘En je allergische astma, kindje?’ vroeg ***.
‘Goh, die is weg,’ merkte Roodkapje op. Maar in haar koppetje dacht ze: ‘Shit, ik
moet niet meer door Milaan banjeren, wanneer mijn agente dat heeft verboden!’
Oorspronkelijke titel: ‘Cappuccetto splatter’, afkomstig uit de verhalenbundel Gioventù
cannibale, Daniele Brolli (red.), Turijn, Einaudi, 1996.
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Avondje
(fragment)

Niccolò Ammaniti en Luisa Brancaccio
Vertaling: Jan van der Haar
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Dit kloteavondje moet toch aflopen! zei hij bij zichzelf, en hij greep zich woedend
vast aan de spijlen van de kooi. Door kracht te zetten in zijn armen trok hij zich
omhoog. Hij stak een voet tussen de punten van het roestige hek. Even wiegelde
hij, zijn hoofd tolde van de drank. De zwaartekracht en zijn duizeligheid spanden
samen om hem te laten vallen. Hij sloot zijn ogen en liet zich aan de andere kant
zakken. Met een dof geluid kwam hij neer. Zijn hart was adrenaline naar zijn
slagaderen gaan pompen en het speeksel in zijn mond was opgedroogd.
Hij deed zijn broek, die opgekropen was tot aan zijn knieën, goed.
Wat allejezus goor!
Het omslag kraakte van het opgedroogde bloed en organische materiaal van het
dode dier.
Van de andere kant van de spijlen moedigde Aldo hem aan. Hij leek wel een met
amfetaminen volgestopte orang-oetang. ‘Schiet op!’
Het stonk. Het stonk daar naar stront, pis en wild beest.
De twee dieren lagen op het cement te slapen.
‘Schiet op!’
‘Niet zeiken jij!’ brieste Emanuele.
Die twee buideldieren hadden bij achtentwintig graden Celsius onder de
Australische sterrenhemel moeten liggen in een mooie wei van dertigduizend
vierkante meter, maar in plaats daarvan lagen ze in Rome in een kooi dood te vriezen
en te slapen tussen hun uitwerpselen.
Ze bleven roerloos liggen.
Wil je meemaken dat ze dood zijn? Dat de dieren van deze dierentuin allemaal
dood zijn?
Hij werd bestormd door een gruwelijke twijfel.
Ze hebben de dierentuin gesloten en zijn weggegaan. Ze hebben de dieren in
hun kooien laten creperen.
Toen zag hij het jong met zijn achterpoten trappen, zoals honden doen wanneer
ze dromen.
Hij liep naar voren.
De moeder was enorm.
Een reusachtig beest van negentig kilo. De lange gespierde staart leek wel een
met haar bedekte waterleiding. Ze klemde hem tussen haar kleine voorpootjes,
rattenvoorpootjes met scherpe nagels. Maar die achterpoten waren buiten proporties
en ongelooflijk sterk. Ze had een Bambi-kop. Een enorme grijze, misvormde Bambi.
Het was voor het eerst dat Emanuele kangoeroes van zo dichtbij zag.
Hij kon het gevaar ervan niet inschatten. Documentairedieren. Waren ze agressief?
Zouden ze bang zijn?
Emanuele had geen flauw idee.
Hij besloot dat het gezonder en fatsoenlijker zou zijn om niet de grote wakker te
maken. Langzaam, met de nauwkeurige, precieze gebaren van een Chinees die
mikado speelt, pakte hij de kleine op en nam hem vastberaden in de houdgreep.
Hij was glad en woog niet zo veel.
Klaar!
Hij liep weg. De kleine kangoeroe begon wild te bewegen en als een bezetene
te trappen. Emanuele hield hem steviger vast en keek hem in de ogen. En daar ging
hij in de fout.
In die pupillen zo zwart als olie en zo groot als knikkers zag hij alle angst van
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de wereld. De ontzetting van de herbivoor die verscheurd wordt door de carnivoor.
Hij bleef hem verstard aankijken en liet hem toen los.
Van een andere wereld kwam Aldo's stem: ‘Wat doe je nou?!? Je had hem beet
en je laat hem ontsnappen!’ Maar dat was een verre wereld, aan de andere kant
van de spijlen, een wereld die nog nooit een kangoeroejong in haar armen had
gehouden, die niet weet hoe zacht en warm het is. Een wereld die nergens ene
sodemieter van begrijpt.
Hij liep vastberaden naar de spijlen.
Hij voelde zich beter. Stukken beter. Hij had Aldo, Melania en zijn geweten in één
klap geloosd. Hij was die verdomde kooi binnengegaan. Goeie poging. En hij was
er zuiver weer uit gekomen, hij was niet gezwicht voor de klotegrillen van die teef.
Emanuele draaide zich een laatste keer om naar het kangoeroetje, dat zich in
een donker hoekje had verstopt. Hij stak een arm op. Wilde hem gedag zeggen.
Maar zijn hand reageerde niet op het commando en begon te trillen, net als het
jong.
Moeder kangoeroe was wakker geworden.
Ze zat stil in het midden van de kooi. In al haar grootheid. Ze keek hem met twee
donkere ondoorgrondelijke spleten aan.
‘Godallemachtig.’ Emanuele verlamde. Zijn hart klopte in zijn keel.
‘Wat wil die verdomme? Waarom kijkt-ie me aan?’ Hij had het tegen die twee
buiten.
‘Weet ik veel, man... Verdwijn!’
Makkelijk gezegd. Tussen hem en de spijlen lagen drie meter. Tussen hem en
de kangoeroe twee meter. Drie plus twee is vijf. Een sprong van vijf meter voor een
kangoeroe is een koud kunstje. Hij begon vreemd te rekenen. Alsof hij in plaats van
het vege lijf te redden een klotesom moest oplossen.
Dit was iets voor gladiatoren. Voor christenen en leeuwen.
‘Oké. Geen punt. Ik haal je hieruit. Je moet je langzaam bewegen, oké?’ Aldo
sprak langzaam met nadruk op ieder woord. ‘Steek je handen op.’
Emanuele gehoorzaamde. Als Aldo hem op dat moment had gezegd een vinger
in de kont van de kangoeroe te steken om haar te sussen, had hij dat waarschijnlijk
ook gedaan.
Het dier bleef roerloos zitten met die stomme koeienkop.
‘Goed zo. Nu draai je je om en loop je naar het hek. Maar niet te hard, denk erom!’
Emanuele keerde de kangoeroe de rug toe en liep als een astronaut op de maan.
Zorgvuldig zette hij de ene voet achter de andere. Voorzichtig. Precies zoals Aldo
had gezegd. Eén stap. Twee stappen. Drie.
De reusachtige kangoeroe verroerde zich niet. Hij was veilig.
Emanuele lachte. Ik heb het hem geflikt! Hij wierp zich op de spijlen en greep ze
vast.
Hij werd achter zich een nauwelijks merkbaar geluid gewaar, een ijzige windvlaag,
praktisch niets, het hijgen van een verspringer. Hij kreeg niet de tijd om zich om te
draaien, te kijken, omhoog te klimmen, zijn stekels op te zetten, niets.
Hij werd met een moordende kracht tegen de spijlen geplet. Een dreun tussen
zijn schouderbladen. Hij spuwde alle lucht die hij in zijn lijf had uit en gleed langzaam
op de grond, onverbiddelijk, zonder krachten meer. In slow-motion.
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Geraakt en gezonken.
Emanuele probeerde languit op de grond te ademen, maar stootte alleen rauw
gereutel als van een dodelijk gewonde dolfijn uit. Zijn snuit op het cement. Zijn mond
open.
‘Sta op! St...’
Hij herkende de stem van Melania. Ver weg. Het klopte met golven in zijn oren.
Hij draaide zich om. Sterren. Aan de hemel stonden sterren. Het hemelgewelf was
merkwaardig licht.
Zijn longen zaten dicht als vacuüm verpakte koffie-sachets.
Het melkachtige melkwegstelsel en meer naar beneden de ozonsfeer en nog
lager de wolken. Emanuele zag dit alles verdwijnen en probeerde het met zijn mond
op te slokken. Het in te ademen.
‘Ademen, Emanuele! Ademen!’
Met een pijnlijke kramp slikte Emanuele lucht in en het hemelgewelf dook weer
op.
Waar is ze?
De kangoeroe huppelde als een bokser om hem heen. Ze wachtte alleen tot
Emanuele weer opstond om het af te kunnen maken.
Happend naar lucht sleepte Emanuele zich naar het hek.
Hij greep de spijlen met zijn handen vast. Die teef had hem in de hoek gezet.
Even hoopte hij dat er een scheidsrechter zou komen en K.O. zou roepen.
‘Sta op! Sta op! Anders...’
(vermoordt ze je!)
‘... springt-ie weer boven op je!’ schreeuwde Aldo gealarmeerd.
Je sterft in de kooi van een kangoeroe, lichtte zijn verstand hem in. Niet aan een
infarct, niet aan kanker, niet aan honderdtachtig op de snelweg. Nee. Je gaat zo
afgemaakt worden door een verdomde kangoeroe. Want kangoeroes zijn de
gemeenste dieren ter wereld en ze komen niet alleen voor in natuurprogramma's.
Maar wat hij voor zich had was geen stomme kangoeroe meer. Het was een killer.
Het was Mike Tyson met een staart en een buidel.
‘Alsjeblieft, laat me hier uit, doe open!’ Emanuele was weer opgestaan, met zijn
armen hield hij door de spijlen Aldo's handen vast.
‘Laat me hier uit, Aldo, nu is het welletjes, ik wil eruit.’
Melania griende op haar knieën op de grond.
‘Emanuele, je moet eroverheen klimmen. Snap je? De kooi zit op slot! Jezus, klim
over dat klotehek heen!’ Aldo schudde hem door elkaar en probeerde die stomme,
onlogische wens uit zijn hoofd te halen.
Doe open alsjeblieft.
De kangoeroe stond stil en wachtte af.
Emanuele liet Aldo's handen los omdat hij een golf braaksel omhoog voelde
komen. Misschien zou de kangoeroe dat maaggeschenk aanvaarden. Ze zou de
groentepuree van moedertjelief snel naar binnen werken en hem laten opkrassen.
‘Waar ga je heen? Je moet eruit!’ Aldo probeerde hem tegen te houden. Maar
met zijn rug naar de spijlen gleed Emanuele uit in een hoekje van de kooi.
‘Ga de oppasser roepen. Als ik braaf ben, als ik me niet verroer, dan zal hij niet...’
... springen.
De kangoeroe sprong. Terwijl ze zich verhief op haar staart ging ze met haar
poten naar voren, gereed om te trappen.
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‘MIJN GOD!’
Emanueles hand ging regelrecht naar het pistool dat hij in de zak van zijn jasje
had. Het pistool van de juwelier. En in die handeling school geen bewustzijn maar
alleen instinct, de doodsangst in zijn DNA. Omdat Emanuele op het punt stond dood
te gaan en die klotekangoeroe op het punt stond hem dood te maken en niets nog
zin had behalve die ongericht gevuurde kogel die rechtstreeks naar de hersenen
ging, explodeerde en achter de spijlen de rode brij uiteen deed spatten, de kop in
tweeën barstte bij een buideldier dat geen fuck te maken had met het leven van
Emanuele.
En verder was er niets meer om op te schieten.
De kangoeroe viel log aan zijn voeten neer.
Emanuele bleef zich aan de bloederige spijlen vasthouden, terwijl dat lichaam
bleef trillen en de laatste restjes leven uitstootte.
Het jong, dat tot op dat moment ineengedoken was, huppelde naar het kadaver
van de moeder. Het draaide eromheen, snuffelde eraan, wreef zijn snuit ertegenaan.
En toen probeerde het in de buidel te kruipen, het enige veilige hol dat het kende.
Emanuele deed zijn ogen dicht en zijn mond open.
Oorspronkelijke titel: ‘Seratina’, afkomstig uit de verhalenbundel Gioventù cannibale,
Daniele Brolli (red.), Turijn, Einaudi, 1996.
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De warmte van een prostaatkankersteungroep
Cult-auteur Chuck Palahniuk

Toef Jaeger
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Iedereen kent de film Fight Club, maar minder bekend is de man achter deze
aanklacht tegen de huidige westerse consumptiemaatschappij. In Amerika is Chuck
Palahniuk al jaren een cultschrijver. Onlangs verscheen de vertaling van zijn roman
Choke, over de drijfveren van seksverslaafden en de ontwrichtende gevolgen van
excessief seksueel gedrag.
Chuck Palahniuk had voordat hij Stikken schreef nog nooit een seksscène op papier
gezet. In zijn derde, maar als eerste uitgegeven roman, De Vechtclub slaan de
personages elkaar volledig verrot om zo te ontsnappen aan de treurigheid van het
bestaan en er wordt veel geknuffeld in allerlei zelfhulpgroepen, maar van seks is
inderdaad geen sprake. Dit ‘gemis’ in de eerdere boeken heeft Palahniuk in zijn
vierde roman Stikken in één klap ruimschoots goed gemaakt. Hierin is de
hoofdpersoon Victor Mancini een seksverslaafde die het op alle mogelijke plekken
en in alle mogelijke standen doet.
Wanneer hij gevraagd wordt om voor verkrachter te spelen tegenover een aan
seks verslaafde vrouw vindt hij dat geen enkel probleem: de bijtjes doen het immers
ook. Victor moet zich naakt in een kast verstoppen, met een panty over het hoofd
en een ijskoud mes in de hand. Van te voren heeft hij een handdoek op de vloer
gelegd opdat er geen vlekken in haar vloerkleed komen en hij heeft haar
boodschappenlijstje keurig afgewerkt: ‘touw, isolatieband en geen reparatietape’
en dat soort zaken. Nadat ze een afspraak voor maandagavond negen uur hebben
gemaakt, springt hij daadwerkelijk uit de kast. Het meisje schrikt niet, maar vraagt
alleen of hij een panty van háár over zijn hoofd heeft getrokken: ‘Allemachtig. Dit
gaat veel te ver. Ik zei dat je me mocht verkrachten. Ik zei níét dat je mijn panty
mocht verpesten. (...) Iedere verkrachter die ooit bij me is geweest bracht zijn eigen
panty mee.’ Uiteindelijk wil het allemaal niet erg lukken, een seksverslaafde hoeft
nog geen goede verkrachter op commando te zijn. Helaas voor het meisje doet
Victor zijn naam weinig eer aan en zal ze het moeten doen met de vibrator uit de
badkamer, terwijl Victor haar kamer eigenhandig met ‘stijfselgraffiti’ heeft versierd.

Rasverteller
Voor deze roman heeft Palahniuk zelf vele bijeenkomsten voor seksverslaafden
bijgewoond, niet zozeer om documentatiemateriaal te vergaren, maar vooral om de
drijfveren van zijn vader te leren kennen, die zelf een seksverslaafde was. ‘Mijn
vader hield het bij geen enkele vrouw lang uit en zocht voortdurend vrouwen op
waar hij zijn fantasie kon uitleven. Om te ontdekken waarom hij zo in elkaar stak,
ben ik zelf naar die bijeenkomsten gegaan. Het heeft me goed geholpen. Ik begrijp
nu beter wat mijn vader bezielde, weet ook dat het een chemisch proces in zijn
hersenen kan zijn geweest en koester minder wrok, ik kan het nu allemaal achter
me laten.’
Daarnaast zijn de bijeenkomsten een verrijkende ervaring geweest omdat
Palahniuk de meest eigenaardige verhalen hoorde, ‘van vaak hele normale mensen
- meestal aannemers overigens. Maar hoe gewoon die mensen ook zijn, hun verhalen
zijn verbijsterend. Het merkwaardigste is misschien wel wat Phil vertelde. Phil was
een forse vent met zo'n Stalinsnor. Hij vertelde dat hij voor het eerst niet was thuis
geweest tijdens Thanksgiving, in plaats daarvan had hij de hele avond in een
winkelcentrum gestaan. Hij had een jurk aangetrokken en iedereen die dat wilde
“blowjobs” gegeven. Ik was verbijsterd, niet in de laatste plaats over hoe hij zich in
een jurk had kunnen hijsen. Waar verkopen ze jurken in die maat, vroeg ik me af.’
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‘Voor Phil werd het allemaal heel erg. Iedereen moest een soort dagboek bijhouden
waarin hij opschreef wat hij aan seksuele uitspattingen had gedaan. Phil had dat
ook allemaal keurig opgeschreven, maar zijn vrouw had dat dagboek gevonden.
Toen hij op een avond thuiskwam zei zijn vrouw dat ze wilde scheiden. Hij moest
alles achterlaten: het huis, de kinderen, al het geld, ook moest hij van haar naar een
andere staat verhuizen en daar een andere naam aannemen. Deed hij dat niet, dan
zou ze kopietjes maken van het dagboek en aan iedereen rondsturen, aan zijn
ouders, vrienden, zijn werkgever en collega's. Phil was zonder iets te zeggen
vertrokken naar onze bijeenkomst om ons te vertellen wat er was gebeurd. Toen
hij dat gedaan had, zei hij: “Er is maar één oplossing, ik vermoord eerst mijn vrouw
en daarna schiet ik mezelf door het hoofd.” Die avond is de langste sessie geweest
die we hebben gehad - we hebben uren op hem ingepraat. Uiteindelijk is het goed
gekomen, na drie maanden waren Phil en zijn vrouw zelfs weer bij elkaar en is zijn
vrouw vaak meegekomen naar de bijeenkomsten voor seksverslaafden.’
Terwijl Palahniuk over deze ervaring vertelt, gaat hij steeds sneller praten. Hij
toont zich een rasverteller met pauzes en bezorgde blikken op het juiste
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moment. Misschien is dit ook de reden waarom hij zo succesvol is in het laten
flauwvallen van zijn toehoorders. Want het lijkt ongeloofwaardig, maar het schijnt
toch echt waar te zijn: tijdens zijn voordracht verliezen mensen hun bewustzijn.
Wanneer Palahniuk gevraagd wordt voor een voorleessessie krijgt de organisator
in kwestie meteen te horen dat er ook een EHBO geregeld moet worden en in een
televisiedocumentaire over de auteur werd de stand bijgehouden van hoeveel
mensen er tijdens de laatste voorleesavond waren ineengezakt. ‘Charles Dickens
wist dit ook bij zijn publiek te bereiken,’ meldt Palahniuk, als om zijn verhaal kracht
bij te zetten.

Plastisch geschreven
Het werk van Chuck Palahniuk is zeer fysiek. In Stikken wordt niet alleen op alle
mogelijke manieren seks bedreven, maar stikt Victor Mancini ook voortdurend in
zijn eten om mensen te bewegen de Heimlich-manoeuvre op hem toe te passen.
Of dit nu gezien moet worden als een vorm van wurgseks is onduidelijk, maar het
legt Victor in ieder geval geen windeieren. Elke keer wanneer hij gered wordt en
een zielig verhaal ophangt, krijgt hij geld toegestopt van zijn redder van dat moment.
Ook De Vechtclub is erg plastisch geschreven, eigenlijk nog meer dan Stikken.
In deze roman draait alles om een geheime ondergrondse club. Volledig gefrustreerd
over de maatschappij die teveel draait om het uiterlijk vertoon, bezoekt de
hoofdpersoon Tyler Durden verschillende zelfhulpgroepen voor mensen met allerlei
vormen van kanker. De meeste warmte vindt hij bij een prostaatkankersteungroep.
Hierin wordt hij namelijk elke week omhelsd door Bob, een man zonder testikels die
wel behept is met zwetende borsten die indrukwekkend hangen ‘zoals we die van
God voorstellen’. Wanneer Tyler merkt dat er een simulante is die evenals hij alle
zelfhulpgroepen afloopt, lukt het hem niet meer zijn emoties te uiten en zoekt hij
een andere uitweg voor zijn opgekropte frustraties: de vechtclub, die illegale
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bokswedstrijden organiseert. Deze club groeit uit tot een sekte die zich over heel
de Verenigde Staten verspreidt en de gekte breidt zich steeds verder uit.
Wanneer Tyler op een gegeven moment de club wil opheffen, snijden zijn
volgelingen zijn testikels af: ‘“U kent de discipline, Mr. Durden. U hebt het zelf gezegd.
U zei: als iemand ooit probeerde de club op te heffen, ook als u het bent, dan moeten
we hem bij zijn knikkers pakken”.’ De passage die dan volgt is tamelijk onprettig en
ook een vrouwelijke lezer voelt zich bij deze passage enigszins ongemakkelijk.

Heel romantisch
Tijdens zijn laatste tournee door Italië dit najaar werd Palahniuk vanwege De
Vechtclub uitgemaakt voor fascist. ‘Dat is toch ongelofelijk? Volgens mij weten ze
in Italië zelf niet eens meer wat fascisme betekent. Wat ik met deze roman wil laten
zien, is dat je niet zomaar klakkeloos iemand moet gaan volgen omdat je daardoor
ergens bij denkt te horen. In al mijn romans draait het om een manier om jezelf te
vinden binnen de omgeving van anderen. Mijn hoofdpersonages slagen hier ook
altijd in. Eigenlijk ben ik juist heel romantisch. Net wanneer je denkt dat alles even
verschrikkelijk is, wordt het prachtig. Iedereen vindt altijd iemand die of iets wat bij
hem past.’
Een happy ending dus, dat echter niet altijd in blakende gezondheid wordt beleefd.
In De Vechtclub belandt Tyler voor God, die achter een notenhouten bureau zit met
‘zijn diploma's achter Hem’. In Palahniuks laatste roman Diary sterft Peter, een telg
uit een rijke familie, die de opdracht kreeg zichzelf te offeren opdat het familiekapitaal
weer enkele generaties verzekerd is. De homoseksuele Peter moet een vrouw zien
te vinden die hem van nageslacht zal voorzien om daarna te sterven voor het goede
doel. Hij wil echter niet aan die missie voldoen en verstopt overal briefjes met
geheime boodschappen.
Evenals in De Vechtclub draait het hier om mensen die de slaaf zijn van een
bepaald gedachtegoed; in
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deze roman vooral van een legende. Hoewel de boodschap - trek je eigen plan overeenkomt met die van zijn vorige romans, is Diary veel donkerder en vooral ook
minder humoristisch. ‘Dat heb ik bewust gedaan,’ legt Palahniuk uit. ‘Ik wilde deze
keer geen roman schrijven die voortdurend door humor wordt verlicht. Dat heeft ook
te maken met de huidige tijdgeest. Heel veel grappen die voor 11 september nog
wel konden, kunnen nu niet meer. Ik heb bijvoorbeeld een verhaal in mijn hoofd
over een boerenjongen die door de ramp op ideeën is gebracht. Vanuit een
Jihad-gedachte wil hij iets vergelijkbaars doen om zo een invulling te kunnen geven
aan zijn lege bestaan. Maar ik weet zeker dat ik zo'n verhaal nergens kwijt kan en
dat niemand het zal waarderen. Hoewel... Playboy ziet er misschien iets in. Nu
pornografie zo gemakkelijk is te downloaden van internet hebben ze een enorm
probleem en staan ze te springen om verhalen. Ik ga dat maar eens proberen denk
ik.’

Verpakt in amusement
In al Palahniuks boeken wordt de Amerikaanse samenleving grotesk neergezet. In
zijn volgende boek wil hij dit vanuit de non-fictie doen. Het zal gaan over Portland,
de woonplaats van de auteur zelf. ‘In deze stad komen alle gekken en mislukkelingen
uit de Verenigde Staten terecht en die wil ik portretteren.’ Het was in de
tv-documentaire al te zien: vriendelijke malloten rijden in auto's rond waarop van
alles groeit - mos, paddestoelen en allerlei planten, afgewisseld met plastic troep.
In een ander shot leest een opgedirkte vrouw uit een slechte B-film op haar manier
zeer erotisch voor uit Palahniuks werk. Twee enorme fans delen op straat foldertjes
uit met het boekomslag van Diary en vertellen elke passant dat de nieuwe roman
van Palahniuk uit is. Het lezerspubliek is gigantisch en veelzijdig. Wat hem zelf
vooral aanspreekt is het feit dat veel jongeren zijn werk lezen. Dat heeft hij naar
eigen zeggen te danken aan de manier waarop hij zijn ideeën overbrengt: ‘de
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boodschap wordt verpakt in amusement’, en dat zonder de moraalridder uit te
hangen, want aan dat soort types heeft hij een gloeiende hekel.
In zijn roman Lullaby sterft een radiodominee die net aan luisteraars het verhaal
vertelt over een vrouw die als het vurig zwaard van God haar missiewerk deed, nog
tijdens de uitzending. ‘Ik heb hiermee een vrouwelijke radiopresentatrice voor ogen
gehad. Wekelijks heeft ze een programma waarin mensen hun problemen kwijt
kunnen. Wanneer dat om seksuele of verslavingsproblemen gaat, vernedert ze deze
mensen volledig. Haar gebod is namelijk dat alcohol en drugs verboden zijn en dat
mensen ook maar beter geen seks kunnen hebben. Wie daar wel behoefte aan
heeft, maakt ze af. En dat terwijl dat mens godbetert zelf jarenlang prostituee is
geweest. Zulk schijnheilig gedrag houd je toch niet voor mogelijk?’
Het weinig heldhaftige lot van de radiopriester lijkt dan ook zijn verdiende loon,
want volgelingen kweken is uit den boze, zelfs niet als het om Zijn kinderen gaat.
Want ook God zelf zal je op je eigen manier moeten zien te vinden en bij
schijnheiligheid is niemand gebaat. Wie in Palahniuks boeken God wil vinden moet
diep vallen, of zoals Tyler het zegt in De Vechtclub: ‘Wij zijn Gods doorsnee kinderen,
zonder speciale plaats in de geschiedenis en zonder speciale aandacht. We hebben
geen vooruitzicht op verdoemenis of verlossing, tenzij wij Gods aandacht trekken.
Wat is erger: de hel of niets? Alleen als we gepakt en gestraft worden is de redding
nabij. “Steek het Louvre in brand en veeg je kont af met de Mona Lisa. Zo krijgt God
tenminste onze namen te weten”.’
Van Chuck Palahniuk verscheen onlangs Stikken, de Nederlandse vertaling van
Choke (2001), bij De Geus. Ook Fight Club (1996) is in het Nederlands vertaald en
indertijd verschenen bij Prometheus als De Vechtclub. Diary verscheen in 2003,
Lullaby in 2002.
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De stad, de brug en de rivier
voor Julia Veldkamp
Laurens Abbink Spaink
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Vreemd hoe de hitte alles bleek maakt, hoe de lucht gevuld met chloor lijkt en de
zon toch schittert op de meest doffe oppervlaktes. Als hij een deur opent, stroomt
verlammende warmte het huis binnen, en dorre, kartonkleurige lindebloesem die
hem aan de herfst doet denken.
De gordijnen zijn dicht, maar ze zijn oud en versleten en schijnen door (je kan
precies zien waar ze ooit vermaakt zijn) zodat in alle kamers een lauwwarme
schemering hangt. Gedurende heel deze hittegolf al, en misschien al veel langer,
probeert hij van dat verhaal met dat lastige personage af te komen. Ook deze avond,
als het iets is afgekoeld, gaat de PC aan.
De kleurige gevangenis van Word verschijnt en daarin dat personage, die jongen
- of man, zou je kunnen zeggen - met halflang, donker haar. Hij en zijn schrijver, ze
lijken op elkaar; zoals de één worstelt met woorden, zo worstelt de ander met het
leven.
Sebastiaan, zo heet het personage, leeft op een afstand van zichzelf en hij weet
niet of dat nu wel of niet tot een beter begrip van zichzelf leidt. Op zijn Martin
Visserbank (namaak), zit hij naar buiten te kijken. Ondertussen heeft hij een smerig
stoppelbaardje gekregen, waar hij met vier vingers onrustig aan voelt, als een blinde
die iets zoekt.
Twintig jaar geleden, op twaalfjarige leeftijd, had Sebastiaan regelmatig een
droom, een nachtmerrie eerder, die steevast eindigde met geklop op de deur. Van
zijn moeder, die hem hoorde schreeuwen, maar niet binnenkwam. Ze klopte alleen
even en vroeg vanachter de deur (het kreng): ‘Alles goed lieverd?’ Het was dus echt
geklop, geen droomgeklop; maar in zijn droom waren het handjes zand die op zijn
kist vielen. Levend begraven. Overdag, met deze hitte zou je bijna jaloers worden
op de twaalfjarige Sebastiaan, die daar zo lekker koel in zijn grafje ligt. Bijna,
inderdaad, want hij heeft er iets aan overgehouden wat niet mis is, aan die droom
van 'm.
De dood wacht af, maar werpt haar schaduw in het leven. En het is die schaduw
die hem op afstand leven doet, die hem stil en eenzaam heeft gemaakt (en ook een
beetje een zeikerd). Het leven ontdoen van iedere emotie, dat was zijn strategie
tegen de stilte en het alleen zijn. Je zou kunnen zeggen dat zijn strategie gewerkt
heeft. Hij is naar school gegaan, heeft spreekbeurten gehouden, is afgestudeerd,
zonder al te veel te lijden.
Nu heeft hij onlangs iets uitgehaald. Hij zag het zichzelf doen en keek toe zonder
een poot uit te steken. Zijn vriendin bedrogen. Eén van de zure vruchten daarvan
is dat er morgen een volstrekt vreemde langskomt met een speciekuip, een zak
cement, wat stenen en een troffel. Dat is één; de doorgang in de muur, waar nu een
kamerscherm voor staat, wordt dichtgemaakt.
Tegelijkertijd gebeurt er buiten iets waar hij al maanden knettergek van wordt:
midden in zijn uitzicht wordt een enorme flat opgetrokken. En die is bijna af. Het is
twee uur 's middags, maar zijn kamer is gedompeld in een sombere schemering,
zoals dat heet. Dat is twee.
Ook al weet hij niet wat nu oorzaak en gevolg is, wat nu overtreding en straf
geweest is (daarom zit hij aan zijn baardje), hij voelt dat één en twee op een
wonderlijke manier met elkaar verbonden zijn.
Hij draait zijn hoofd opzij. Aan de warme gloed achter de stof van het scherm ziet
hij dat in de kamer aan de andere kant het zonlicht vol naar binnen valt. Dat is de
woonkamer van Alysia, de vrouw die hij bedragen heeft. Ze woonde naast hem en
ze hebben, toen alles nog koek en ei was, de muur doorgebroken. Er ontstond een
idioot groot penthouse. En het uitzicht! De Maas die
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zich rustig tussen de schoorstenen en hijskranen van schroot-, afval- en
chemiehavens door naar zee slingert. Maar het allermooiste, daar was iedereen
het over eens, was de brug die zich vanuit de stad als een slanke arm over de rivier
strekte en Zuid zijn open hand toonde.
Al met al was het dus redelijk stom om zijn vriendin te bedriegen, want toen ze
uit elkaar gingen werd zijn uitzicht gehalveerd, wat des te schrijnender was omdat
alleen zíjn uitzicht langzaam verpest werd door die flat. En bovendien was zijn
appartement als onderdeel van dat enorme penthouse, veel en veel meer waard.
Maar het allerstomste is het natuurlijk omdat Alysia gewoon heel erg lief was. En
mooi. (Veel liever en mooier dan Kim, die Amsterdamse trut, die aan de andere kant
van hem woont, met nepdreads in haar haar. Alleen, Kim heeft wel een kwaliteit die
Alysia niet heeft.... En hij wist dat, hij wist 't gewoon zodra hij haar voor het eerst
ontmoette, op het parkeerdek beneden. Ze liep, ze praatte, ze deed gewoon als
iemand die zich in haar reet liet neuken. Ze was een en al kontseks, zogezegd.)
Maar hij had echt bij Alysia moeten blijven. Ze was lang en mooi en haar huid
had een zachte, lichtbruine tint. Haar koele stem, stille gezicht en die wonderlijke
verstarring in haar ogen. Ze deed een beetje denken aan een reptiel (ongerimpeld
en schitterend welteverstaan), ze had iets eeuwigs.
De eerste keer met haar in bed striemde regen tegen de ruiten. Het gaf een bijna
afwezig, ritselend geluid. Haar kin rustte op Sebastiaans schouder en hij voelde
haar ademhaling zachtjes tegen zijn hals stoten. Ze zeiden niets, ze hadden net
gevreeën, lang en rustig. Toen Alysia zich uitrekte, zei hij, een beetje schor, dat hij
haar lichaam wilde dienen, omdat haar lichaam het enige ware lichaam was. Zo zei
hij het letterlijk, alsof hij zich ergens tot bekeerde. Hij had het gevoel iets in haar te
herkennen.
Zij lachte verfijnd en zei: ‘Graag. Maar er is één plek die de zonde is en daar mag
je niet komen.’
Met houterige gebaren wees ze de plek aan. ‘Dat vind ik vernederend.’
Na de samenvoeging van hun appartementen stond hij regelmatig voor het raam
en verbaasde zich over het gevoel in zijn borst, die leek te zwellen van binnen. Dit
kan het begin zijn, dacht hij dan, terwijl hij naar de patronen van het voorbijstromend
water keek. Dit is het begin, dacht hij.
Dat lijkt lang geleden. Nu, de flat in aanbouw, het kamerscherm. De blinde muur er
tegenover, waar Kim achter woont. Geile Kim. Hij zou er nooit op zijn gekomen,
misschien, als Alysia niet zo nadrukkelijk had gewezen. Hij knijpt hard zijn onderlip
samen. Het is hopeloos, weet hij. Toch loopt hij naar de voordeur, belt aan en vraagt
zich af: welke kleur haar zou ze hebben?
Lichtroze. Ze staat voor hem op blote voeten en met tussen haar vingers een heel
dun jointje. Het is de vijfde of zesde keer dat hij haar ziet, en iedere keer heeft ze
een andere kleur haar. Nu dus lichtroze. Ze begroet hem, niet bijzonder enthousiast
(maar dat kan door dat jointje komen) en vraagt hem binnen. ‘Pas op,’ zegt Kim.
Tegen de muur van de gang staat zo'n step voor infantiele volwassenen. Als hij de
woonkamer binnenkomt haalt hij even opgelucht adem. Het uitzicht! De ruimte!
Hij kijkt Kim aan. Haar lach verdwijnt.
‘Ik wilde je iets vragen,’ brengt hij uit.
‘Sure.’ Ze maakt een gebaar dat van alles kan betekenen.
‘Ik bedoel, niet zomaar iets.’
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‘Wat dan?’ Er is achterdocht in haar stem geslopen.
Sebastiaan wacht even. Als ze weigert... Een gek zou haar naar beneden gooien.
Pats! Zes etages lager, blondroze haren in een uitdijende plas (kleurecht) bloed.
‘Ik weet dat het raar klinkt,’ zegt hij dan, ‘en ik wil dat je er goed over nadenkt. Ik
vraag het niet zomaar.’
‘Ja?’ Ze klinkt ongeduldig.
‘...wil je met me doorbreken? Van onze appartementen één maken?’
Ze legt een hand boven haar borsten, vingers gespreid. Dan opent ze haar mond
en stoot een hoge lach uit. ‘Doorbreken? Sorry hoor Seb, maar los van dat het prima
klikt tussen jou en mij en zo... maar doorbreken? Ik ken je net...’
Hij slikt. ‘Zie het als de ultieme liefdesverklaring... en bovendien... 't is een goeie
zet.’
Nu is ze pas echt verbluft, lijkt wel. ‘Een goeie zet? Een goeie zet? Jij bent zwaar
gekelderd, Seb.’ Ze loopt naar het raam en wijst veelbetekenend naar het gebouw.
‘Je zit er pal achter, man. Of was je dat even vergeten?’
‘Dus je wilt niet?’
Ze kijkt hem aan alsof hij gek is. ‘Lijkt me duidelijk.’
Buiten glijdt geruisloos een meeuw voorbij. Harde gele ogen.
Na deze afwijzing voelt hij zich natuurlijk nog miezeriger dan voorheen. Hij druipt
af en zoals het miezerige types betaamt, wacht hij in zijn woonkamer tot de avond
valt. Het scherm naast hem is donker; Alysia is dus nog niet thuis. Buiten, aan de
zijkanten van de zwarte rechthoek in zijn uitzicht, fonkelen voorzichtig wat lichtjes
op. Hij denkt terug aan de bouw en voelt direct vanuit zijn slapen hoofdpijn
opvlammen.
Het begon met een bouwput, een bek vol roestig betonijzer die hem aangaapte.
Daarna verrees het gebouw razendsnel, etage na etage werd erop gezet, soms drie
per week. Bij de vijfde nam hij een foto en rekende uit dat van zijn uitzicht alleen de
oprit naar de brug en een driehoekje water zou overblijven. Voor de rest zou het
een en al flat zijn, die tot overmaat van ramp met zwarte natuursteen zou worden
afgewerkt.
Hij kreeg last van slapeloosheid. Op een van die doorwaakte nachten zag hij
plotseling dat het eerste stukje rivier verdwenen was. Het stormde en er was veel
stroming, de Maas kolkte woest onder de brug door. Boven de bouwput draaiden
en dansten de ladders, tegen diefstal er hoog bovenuit getakeld, triomfantelijk aan
hun kettingen. Het maakte hem radeloos en sindsdien stond hij bijna iedere nacht
naar buiten te kijken. Naar de ramp die zich onafwendbaar voltrok, naar de
betonvloed die bleef stijgen. Hij voelde zich zoals iemand zich moet voelen die is
vastgeketend in een bassin dat langzaam volloopt.
‘Maak je geen zorgen, lieverd,’ zei Alysia als ze hem zo aantrof. ‘We verplaatsen
de woonkamer naar mijn deel. Kom terug in bed.’
Maar ook het bed veranderde; hoe hoger de flat werd, hoe vaker hij probeerde
Alysia's taboe te doorbreken. Ze weigerde. Hij drong ruwer aan. En nog ruwer. Zij
bleef hem wegduwen, eerst geduldig nog, maar steeds harder. En des te heftiger
zij het verbod handhaafde, des te groter het genot van overtreding hem leek.
‘Je doet me pijn!’ riep ze een keer. ‘Wat mankeert je!’
Hijgend deinsde hij terug. Hij schrok, hij wist het niet. En hoe in godsnaam kon
hij uitleggen dat het niets met vernedering te maken had?
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En terwijl dag aan dag de schemer in zijn appartement groeide, trokken ze zich
steeds verder terug in hun eigen appartementen. Tegen de tijd dat de flat twintig
etages telde, gebruikten ze ieder weer hun eigen voordeur.
Hij wist heel goed dat hij Alysia ging bedriegen toen hij voor het eerst bij Kim
langsging. Na tien minuten al lagen ze in bed. Vlakbij gierden hijskranen, klonken
drilboren, draaiden cementmolens - alles hamerde oorverdovend in zijn hoofd. Hij
vroeg Kim waarom ze eigenlijk naar Rotterdam verhuisd was. (Goede vraag, op
zich.)
Ze controleerde even het venster van haar telefoontje, legde het terug op het
nachtkastje en zei: ‘Rotterdam is gewoon nu. Straks zit iedereen hier. Iedereen,
begrijp je?’
Hij dacht het te begrijpen, maar zweeg voor de zekerheid.
‘Hier is nog ruimte,’ voegde ze toe. ‘Om te experimenteren.’
Hij maakte een instemmend geluid. Hoe lang nog, dacht hij, hoe lang is hier nog
ruimte.
Toen gingen ze neuken. Graag en gulzig liet ze hem door de artiesteningang naar
binnen. Zo drukte ze het zelf uit, half lachend, half kreunend. In dat vette accent zei
ze nog iets van ‘geil’ of zo, draaide zich op haar zij, trok een been op en duwde hem
naar binnen. Het was vreselijk nauw en ontzettend warm. De hele tijd probeerde hij
zich Alysia voor de geest te halen, maar het lukte niet. En hoe diep hij ook in haar
darmen zat, het lukte hem evenmin om de flat van zich af te zetten.
Het moest zo zijn dat Alysia hem Kims huis zag verlaten, en dat niet één of twee
keer, maar tot drie keer toe. Op een avond vroeg ze hem heel rustig wat hij daar
deed. Hij vertelde, ook heel rustig, alles. Alysia was verdrietig, maar geen moment
probeerde ze hem van gedachten te veranderen, voor een keus te stellen of deed
ze wat dan ook om hem te behouden (zo was ze nu eenmaal). Ze besloten de muur
weer dicht te laten maken. In afwachting van de aannemer zetten ze een
kamerscherm neer.
Dat was twee weken geleden. Nu is het nog donkerder geworden. Plotseling ziet
hij het kamerscherm zachtjes oplichten. Alysia komt thuis. Hij loopt naar zijn voordeur,
doet hem open en slaat hem hard dicht, maar gaat niet weg. Als een inbreker staat
hij in de gang, zijn oren gespitst. Dan sluipt hij terug naar de woonkamer. Achter
het scherm brandt nu feller licht. Hij hoort gerommel, muziek, geneurie. En ineens,
als in een ouderwetse griezelfilm, glijdt haar silhouet op het scherm te voorschijn.
Hij houdt zijn adem in, kijkt naar haar vloeiende bewegingen. Ze bukt, trekt haar
schoenen uit, zit aan haar kapsel, schudt vlechtjes los. Echte vlechtjes. Ze trekt iets
uit over haar hoofd.
Hij gaat zitten en maakt zijn broek los. Nu is hij nog geil geworden ook. Het is ook
opwindend, zo'n silhouet, maar evengoed triest; haar schaduw, haar schim, daar
moet hij het mee doen. Knijpt hij daarom zo hard, beweegt hij daarom zo ruw zijn
vuist? Wil hij dat het pijn doet?
Als het over is, staat hij op, sluipt weer naar de voordeur en gaat weg dit keer.
Op de gang haalt hij een paar keer diep adem. Hard klopt zijn hart in zijn borst.
Hij belt aan bij Alysia. De deur gaat voorzichtig open en een verticale reep van haar
gezicht verschijnt. (Ze is echt vreselijk mooi.)
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‘Ik wil weer toegelaten worden tot je kerk,’ zegt hij. ‘En ik zal het evangelie
respecteren.’
Dit roept bij haar iets op, iets wat ze lang gekoesterd heeft. Ze kan een glimlach
niet onderdrukken en laat hem binnen. In de gang nog zegt hij zinnetjes die hij nooit
heeft gezegd. Van vreselijke spijt, zichzelf niet zijn en goed maken en zo.
‘Hoe wilde je het goedmaken,’ vraagt ze koud.
Hij haalt zijn schouders op. ‘Gewoon. Dingen opnieuw doen. Anders.’
Hij kijkt haar net zolang aan totdat ze haar ogen neerslaat. (Zijn ogen hebben wel
wat. Eenzaamheid. Vrouwen worden er onzeker van, onrustig in ieder geval.)
‘Mh mh,’ zegt ze. ‘Anders.’
‘Zullen we de metselaar afbellen,’ zegt hij dan zachtjes.
Maar mooi dat ze nu niet antwoordt, laat staan dat ze ‘mh, mh’ zegt.
‘Alysia,’ zegt hij. ‘Alsjeblieft.’
Dan schudt ze haar hoofd. Haar vlechtjes ritselen nauwelijks hoorbaar. ‘Dat gaat
niet. Ik heb net verkocht.’
Er zit een draadje op de mouw van zijn overhemd. Voorzichtig trekt hij het eraf.
Hij krijgt een misselijkmakend vermoeden. ‘En waar ga je heen?’
Ze zegt weer niets, kijkt langs hem naar buiten.
‘Over een paar maanden kan ik er in,’ zegt ze dan.
‘Kun je er in,’ echoot hij en knikt langzaam. ‘In dat ding daar bedoel je.’
‘Inderdaad. Morgen zetten ze de laatste etage erop.’
Ze weet hoe hij die flat haat. Na een korte stilte voegt ze toe: ‘Het spijt me,
Sebastiaan, maar het kan echt niet. Gedane zaken, begrijp je.’
O shit! Het is de volgende dag en het lijkt alsof hij ontzettend heeft gezopen, maar
dat is het niet. Was het maar zo; deze werkelijkheid, die hem keihard voorkomt, is
zijn delirium. Het is ochtend en hij heeft niet kunnen slapen. Logisch, dit zijn allemaal
hoogst ontgoochelende zaken. En niemand, echt helemaal niemand heeft medelijden
met hem.
Van ver weg klinkt gehamer en geklop. Ze zijn vanmorgen lekker vroeg begonnen.
Onafgebroken vliegen grote platen beton langs het gebouw omhoog. Langzaam
wordt het laatste strookje hemel in zijn uitzicht gedicht.
Sebastiaan perst zijn gezicht in zijn handen; voelt zijn kaken, zijn oogkassen, zijn
jukbeenderen. En terwijl hij als een zwakzinnige zijn schedel betast, doet naast hem
een metselaar zijn werk. Zijn troffel glijdt met een zacht schurend geluid over steeds
hogere rijen gasbeton. Hij fluit er een melancholisch liedje bij. Een melodie over
dood, bedrog en eenzaamheid. Wat een vakman, geen steen staat scheef, geen
noot wordt vals gefloten.
Steen voor steen, woord voor woord verdwijnt Sebastiaan, bijgezet, ingemetseld.
En als de laatste steen gelegd is, is ook de schrijver weer alleen. Het beeldscherm
verbleekt zijn gezicht. Hij betast als een zwakzinnige zijn schedel, wrijft in zijn ogen.
Er is weer iets gebouwd, er is weer iets vernietigd. Sebastiaan en zijn schrijver, ze
lijken op elkaar. Alleen de schrijver weet nu dat de afstand waarmee hij tot zichzelf
leeft op zich verhelderend is, maar dat het inzicht altijd te laat komt. Het liedje van
de metselaar krijgt hij niet uit zijn hoofd.

Passionate. Jaargang 11

34

Kees Engelhart
Het is een uur in de middag nu en twaalf slagen later
Zij wenst niet te eten
Nukkig met de armen over elkaar gevouwen staat
Zij kaarsrecht aan het raam
Het is twaalf uur in de middag
Hij opent de deur en loopt op naar toe
Hij ziet het gevulde etensbord onaangeroerd
Dicht bij haar gekomen slaat hij haar met zijn
Vlakke rechterhand hard op haar linkerwang
Zij vertrekt geen spier
Over vijf minuten zal ik wederkeren zegt hij
En deze zelfde hand zal u opnieuw treffen wanneer
De voortreffelijke maaltijd die daar op tafel staat
Nog altijd onaangeroerd gebleven is
Hij loopt terug naar de deur
En verlaat de kamer
Zij wenst niet te eten
Broodmager is zij maar desondanks zo tanig dat
Menig zeeman op de grote vaart jaloers op haar zou zijn
Haar linkerwang moet hevig gloeien nu
Niets daarvan is te merken
Geen hand bedoeld om haar troost en verzachting te bieden
Brengt zij naar haar aangezicht
Na vijf minuten keert hij weer
Het bord eten staat onaangetast op tafel
Hij loopt op haar toe en volvoert zijn
Vernederende en pijnlijke voornemen
Vervolgens voegt hij haar toe over vijf minuten
Opnieuw zijn opwachting te maken
In het geval wat hij zegt niet te hopen
Zij de kostelijke maaltijd blijft versmaden
Zal hij opnieuw en opnieuw haar bezoeken
En wanneer het noodzakelijk mocht blijken te zijn
Zal hij dat de gehele middag
Volhouden
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Al was het maar voor even
De meestergitarist van het spelen moegeraakt zet
Zich neer aan de kleine ronde tafel naast de bar
Het is een late avond eind augustus en de tuindeuren
Van het etablissement waar hij die avond een optreden
Verzorgt staan wijd open
Het publiek roezemoest en loopt ruisend in en uit
Glaswerk rinkelt en iemand roept met verschrikte stem
Pas Op Theodoor Achter Je
Brekende en vallende geluiden klinken op
De meestergitarist glimlacht vermoeid en nipt van zijn
Bourbon
Plots duikt een jonge vrouw naast de meestergitarist op
Zij vraagt hem of het haar gepermitteerd is bij hem te
Komen zitten
Ondanks zijn vermoeidheid stemt de meestergitarist in
Onmiskenbaar betoverd beseft hij door de diepte van haar
Decolleté die hem een voorbode toeschijnt van zachte rust
En een langzaam dovend verlangen ver tot in de diepe slaap
Ik zag uw handen zegt ze terwijl u speelde
Meteen vond ik ze mooi en blank en fijn
De klanken die uw handen voortbrachten
Dempten onmiddellijk mijn nerveuze onrust
Ik had vandaag een nare dag op kantoor moet u weten
Terwijl ik luisterde wilde ik telkens opnieuw mijn ogen
Sluiten
Maar ik dwong mijzelf dat niet te doen
Zo mooi vond ik uw handen dat ik ze steeds wilde zien
Totdat het pauze was
En tegelijkertijd nam ik mij voor
Hoe angstig ik dat ook vond
Dat ik u spreken wilde
Koste wat kost
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Roem, eer en een rookgordijn
Gettovorming in de Nederlandse letteren?
Said el Haji
Een tijdje terug werd de schrijver Hafid Bouazza uitgenodigd om aan de Universiteit
Leiden het college ‘Literaire canon onder invloed van migranten-literatuur’ af te
sluiten. Voor wie niet weten wie Bouazza is, hij geldt als een van de grootste talenten
van de afgelopen jaren. Hij schreef onder meer De voeten van Abdullah en Salomon,
en bewerkte toneelklassiekers als De slachting in Parijs en Otello voor het vermaarde
Toneelgroep Amsterdam. Afgelopen zomer was hij zomergast bij Zwagerman, en
heel recentelijk kwam hij met de lovend ontvangen roman Paravion.
Reeds na vijf of wat minuten wilde Bouazza niets meer van het woord
‘migrantenliteratuur’ weten. ‘Zo'n etiket belemmert de schrijver in zijn vrijheid,’ zei
hij. ‘Mensen gaan je dan vreemd aankijken wanneer je een werk schrijft waarin géén
migranten voorkomen.’ Klinkt redelijk, maar is eigenlijk een rookgordijn voor 's mans
dorst naar roem en eer. Als men van een voetballer verwacht dat hij ze er in schopt
omdat hij dat altijd doet, weerhoudt hem dat er toch niet van om de bal er ook eens
in te koppen als dat beter uitkomt? Niemand die hem zo'n verrassing kwalijk zal
nemen. Dat een filmmaker erom bekendstaat romantische komedies te maken,
weerhoudt hem er toch niet van om eens het thrillergenre of welk ander genre dan
ook te beproeven? En wat doet het ertoe of de mensen je vreemd aankijken wanneer
je zoiets doet? Mensen kijken op van alles. Trouwens, over hoeveel mensen hebben
we het? Zoveel lezers heeft Bouazza niet.
Nu ja, de werkelijke reden is natuurlijk dat meneer niet in het vage hokje van ‘de
schrijver tussen twee culturen’ gepropt wil worden. En dat is zijn goed recht. Iedereen
wil origineel zijn, zich onderscheiden van anderen, en het liefst als enige. Op een
hoop gegooid worden is niet inspirerend. En nu die hele vermoeiende discussie
over de schrijver tussen twee culturen weer een beetje weggeëbd is, komt Bouazza
met een roman over Marokkaanse migranten in Amsterdam: Paravion. Het is een
spel, een ritueel: hoe genereer je roem en eer? In deze context moeten we Bouazza's
rookgordijn zien, als een schaamlap voor eerzucht.
De docente zat er wat beteuterd bij en de studenten wisten het ook niet meer.
Tja, waar moesten ze het dan over hebben? Wel gek, dat je als docente juist de
schrijver uitnodigt die nooit van een verbinding tussen werk en afkomst wil horen.
Want daar staat Bouazza bekend om. Iedereen die zijn Boekenweekessay Beer in
bontjas heeft gelezen, weet dat. Maar de docente koos voor Bouazza, omdat hij in
de beeldvorming wellicht de enige was die er zo'n uitgesproken mening over had.
Maar waarom zou je als Nederlandse schrijver van Marokkaanse afkomst überhaupt
literatuur maken waarin géén migranten voorkomen? Boeken over Nederlanders,
die zijn er genoeg, die schrijven de Nederlanders zelf. Bovendien is migratie een
van de belangrijkste thema's van onze tijd, dus ook de autochtone schrijver zou er
eens naar moeten kijken. Een schrijver kan wel goede literatuur maken, tijdloze en
universele verhalen over liefde, eenzaamheid en dood, maar dat sluit niets uit.
Belangrijke literatuur wordt gemaakt door de tijd, en onze tijd heeft behoefte aan
migrantenliteratuur. Dat betekent literatuur met heel veel Marokkanen, Turken,
Antillianen en Somaliërs erin. Wil je ingrediënten als liefde, eenzaamheid en een
snufje dood toevoegen, dan kan dat. Migranten krijgen in hun leven ook met liefde,
eenzaamheid en dood te maken. Waarom zou
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je er laatdunkend over doen? Wat eens Couperus, Daum en Multatuli deden met
Nederlands-Indië, en Mulisch en Hermans en nog vele anderen met de Tweede
Wereldoorlog, zullen nu schrijvers doen met de multiculturele samenleving. Zoals
Abdelkader Benali met zijn roman De langverwachte. Hij kan er nu prat op gaan
niet alleen de jongste maar ook de eerste Marokkaanse Libriswinnaar te zijn. Want
daar gaat het om: het geld is leuk, maar het is de roem en de eer die je doen zweven.
Wat een Marokkaan ook zegt over zijn afkomst, zodra er eer te behalen valt blijkt
men meer Marokkaan dan gedacht. Daar staat de Marokkaanse schrijver niet alleen
in, voor iedereen die naar erkenning dorst, geldt: opportunisme is de weg. Bouazza,
die niet als exotisch snoepje wil worden geafficheerd, is er trots op de enige
Marokkaan in het Prometheus-fonds te zijn. Als het aan hem ligt, komt er geen
Marokkaan meer bij. Nee, geen gettovorming in zijn wijk! Toen cabaretier Najib
Amhali voor het eerst in Carré stond, huilde hij: ‘Hier sta ik dan, de eerste Marokkaan
in Carré!’ Dichter Mustafa Stitou, sinds kort verhuisd naar De Bezige Bij, zal er wel
blij mee zijn niet meer tot de allochtonenclub van Vassallucci te horen. Want wie
wil nou in een getto wonen als je je een bescheiden villa kunt permitteren? Een
Marokkaan die als enige allochtoon in een ‘witte’ wijk woont, voelt zich bijzonder en
geslaagd. Wie denkt dat zo'n enkele allochtoon in een voor de rest autochtone buurt
eenzaam en zielig is, die heeft werkelijk geen idee wat een mens drijft. Zelf ben ik
overigens de eerste Marokkaan die op het Fiji-eiland Beach-comber is geweest. De
douane aldaar had er moeite mee te geloven dat mijn paspoort van een werkelijk
bestaand land afkomstig was. Marokko? Nee, hadden ze nooit van gehoord. Wat
geeft het? De meeste mensen hebben toch ook nooit van Fiji en Beach-comber
gehoord. Het gaf mij een kick, de eer was geheel aan mij. Op Marokkaanse scholen
zou deze onderneming als een heuse tour de force worden onderwezen, en docenten
zouden vragen: ‘Wie was de eerste Marokkaan die voet zette op Beach-comber?’
En de lieve kindertjes zouden uit volle borst mijn naam roepen.
Van egotrip naar de vraag: waarom moeten migrantschrijvers over migranten
schrijven? Want is dat niet wat ik zeggen wil? Ach, natuurlijk is het pertinente onzin,
een schrijver moet helemaal niets. Maar het is even pertinente onzin om
migranten-literatuur tot taboe te verklaren, omdat mensen je vreemd zouden
aankijken wanneer je een werk schrijft waarin géén migranten voorkomen. Slaat
als een tang op een varken.
De mens doet sinds hij zich kan heugen niet anders dan migreren. Migratie is niet
nieuw. Welbeschouwd zijn we vanaf het moment dat we geboren worden migranten:
we betreden het leven als vreemdelingen. Niettemin, vandaag de dag is migratie
een gloeiend hete kwestie die om helden schreeuwt. Fort Europa is geen fort meer,
het brokkelt af als de Zwitserse Matterhorn. Er is een heuse oorlog aan de gang
tussen de mensen die binnen willen komen en de mensen die hen buiten willen
houden. Daar ligt een schat aan verhalen, ook voor hen die engagement schuwen.
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Steven Graauwmans
Teruggaan
De moestuin omgewoeld.
Nieuwe mussen pikken nu het graan.
Het gefrater bij de buren bleef.
Te snel geschreven verdriet.
De sleutel achteraan verstopt,
onder het tuinhuis.
(Licht uit:
de telefoon gaat
- de één wil geld,
een ander tranen.)

Auckland
Hier is mijn huis niet.
(Het staal verontrust me,
het gejuich om nieuwigheid.)
Hier pis ik aan de hoeken van
mijn land.
Stip op een continent,
zwart gat vertraagd journaal op tv.
Eén na één geschrapt:
wie geen goud wint, sterft.
Wie wel,
iets later.
Er lopen dieven door mijn huis.
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Macarena
Een droom die werkelijk
en betaalbaar lijkt,
komt uit.
(Sommigen kunnen rocken.
De rest kijkt al toe.)
(Blindeman, zijn armen voor zich uit.
Blindeman houdt blindevrouw.)
Lach zonder klank,
Al dagzeggen
in gebarentaal.
Op reis, dat is de prijs.
Op visite, dat is de boete.
(Ze willen meer, ze willen
een nieuwe DVD-speler en witte borden.)
Het lokaas wordt uitgezet.
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Willem van Ekeren heeft het onmogelijke gedaan
Adriaan Krabbendam
Frans Brüggen merkte ooit op toen iemand hem zei dat Bach mooi bleef, hoe je
hem ook vertolkte: ‘Ja, dan word je overreden door de Gouden Koets. Maar toch
overreden.’
Met enige schroom koop ik de cd Bach-Bukowski, die niet alleen her en der naast
de kassa ligt voor een redelijke prijs maar bovendien alom welwillend tot lovend
wordt gerecenseerd. Bach-Bukowski? Hoe zijn deze twee grootheden te verenigen?
Monteverdi-Miller? Lassus-Lautréamont? Brahms-Brusselmans?
Pergolesie-Patchen? Van Ekeren draait er zijn beide handen niet voor om. Oké,
Bukowski was een groot klassieke-muziek-liefhebber en heeft daar ook in zijn poëzie
nooit doekjes om gewonden, maar het is toch wel ongeveer het laatste wat in je
opkomt om zijn teksten te gaan zingen bij de muziek van Bach. En dat is precies
wat Van Ekeren doet. En goed ook.
In een Tom Waits-tembre, zij het een stuk helderder, zingt hij een aantal gedichten
ontleend aan The last night of the earth poems van Charles Bukowski bij delen uit
Das Wohltemperierte Klavier van Johann Sebastian Bach, volgens het begeleidend
boekwerkje in één keer opgenomen met ‘een speciale stereomicrofoon’ (zo lusten
we er nog wel een). En zo combineert hij de roerende, rauwe poëzie van een van
meest spraakmakende en toonaangevende dichters van het Amerika van de vorige
eeuw met de meest onbegrijpelijk mooie, hecht geconstrueerde composities van
de hoeksteen van de Europese klassiekemuziekcultuur. Dat zoiets zou werken is
een godswonder, maar het is bovendien zo mooi dat je ‘niet weet hoe je op je stoel
moet zitten om waardig te worden bevonden dit te beluisteren’ (Debussy over het
Concert voor twee violen van dezelfde componist).
De muziek: Van Ekerens frasering laat wel wat te wensen over en het klinkt bij tijden
wat loom en afwezig maar hij speelt oneindig veel mooier Bach dan Instituut
Schoevers-afgestudeerde Glenn Gould (en die zong er niet bij - hoogstens kreunde
hij wat). Hier speelt een man die naturel begrijpt wat je moet of kunt doen met deze
noten en alleen op het gebied van articulatie de verkeerde leermeesters heeft gehad.
Maar door deze Gouden Koets word ik graag overreden. Het is nauwelijks te geloven
dat dit in één keer is opgenomen - we moeten het hem zien doen, dan geloven we
het.
De poëzie: nooit gedacht dat Bukowski's teksten op deze wijze tot hun recht
zouden komen. Ik heb al heel wat pogingen - inderdaad, steevast à la Tom Waits gehoord, maar nooit de behoefte gehad dat nog eens te doen. Ik weet niet wat de
meester er zelf van zou zeggen, maar dit klinkt als de manier waarop
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dit zou moeten klinken. Een en al Bukowski.
De toonzetting: vrij onbegrijpelijk is hoe iemand in staat is deze gedichten een
melodielijn te geven die zozeer niet des Bachs is en tegelijkertijd zo natuurlijk
samenvalt met de niet als begeleiding bedoelde begeleiding. Alles lijkt te kloppen
en zo bedoeld.
Maar één keer eerder trof ik een dergelijk wonder aan. Dat was toen, naar de mode
van die tijd, Emerson, Lake & Palmer (en vooral Emerson natuurlijk) die een mooie
combinatie maakten van het Zesde Brandenburgse Concert met ‘Country Pie’ van
Bob Dylan. Ook dat had wat zorgvuldiger mogen worden uitgevoerd, maar het blijft
nog altijd onbegrijpelijk - in de zin van onbegrijpelijk mooi.
Ik lees dat Van Ekeren, als er weer eens iets niet helemaal lukt in zijn grillige
carrière, ‘verslagen achter de piano kruipt en troost zoekt bij Bach’. Hij zal de enige
niet zijn. Maar in zijn geval is het uitgelopen op een heel bijzondere cd, die op z'n
minst diegenen die het bespelen van de toetsen niet machtig zijn op hun beurt troost
zal bieden, of genoegen, of inspiratie, want hier gebeurt iets ongewoons, vergelijkbaar
met de eerste opnamen van Bachs cellosuiten door Anner Bijlsma, de vroegste
Monteverdi-vertolkingen (Maria Vespers!) van Nicolaus Harnoncourt of Tricky's
Angels with dirty faces. Massive Attack met Mezzanine, dat Utrechtse koor dat
Mozarts Requiem uitvoerde (die plaat waar ik al zo lang naar zoek), John Adams
vioolconcert door Gidon Kremer, of dat van Alban Berg, die speciale opname van
beide vioolconcerten van Sjostakowitsj die mijn platenboer maar niet besteld krijgt,
This Heat's Deceit. Die hoornist bij Sjostakowistj... Sorry, ik liet me even ‘gaan’...
Nee, dit is van een totaal andere orde. Twee betoverende kunstenaars
samengebracht door een derde, dat is wat het is. God bewaar ons, als Van Ekeren
mooier Bach zou spelen, wat staat ons dan te wachten? Ik heb de cd sinds de
aankoop, enkele uren geleden, al voor de zesde keer op gezet. Vergeet Gould,
vergeet veel, luister naar het wonder dat Van Ekeren heeft verricht.

Zie ook p. 23.
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Kadoeng
Fred de Vries

Ka-doeng - ka-doeng. De dreun won aan kracht naarmate ze de hoofdstraat dichter
naderden. Een pulserend ritme dat door Liberation Avenue denderde. Een
geluidsmonster dat uit alle richtingen tegelijk leek te komen, snellend langs de
palmen, botsend tegen de Italiaanse koloniale gebouwen, de vervallen winkels en
bars en tenslotte inbeukend op de mensenmassa die zich hier vanavond had
verzameld.
Ka-doeng, KA-DOENG, digitaal, onontkoombaar, schouderschokkend, ondansbaar.
De kreupele, spastische, onwetende neef van de technobeat, gekromd als zijn
oorsprong: de Hoorn van Afrika. Verdovend en hersenspoelend.
Ja, dacht Ivo, vooral hersenspoelend.
De twee jonge mannen stopten bij de American Bar. Ivo bestudeerde het gezicht
van zijn vriend. In het neonlicht zag Frits er erg bleek uit. Alcohol sloeg snel en
venijnig toe op deze hoogte.
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‘Gaat het,’ vroeg hij.
Frits glimlachte. ‘Jawel. Beetje maf gedoe hier alleen. Te veel mensen en geen
reet te beleven.’ Hij leunde tegen de muur waaraan zwart-wit foto's hingen van
Eritrea onder Italiaans bestuur. Jaren dertig, schatte Ivo. Een stoomtrein en een
kabelbaan met wat bossen.
‘Moet een leuk land geweest zijn,’ zei Frits. ‘Ooit.’
Ivo was verheugd dat hij Frits had ontmoet. Hij was de enige hier met een
vergelijkbaar gevoel voor humor, een tikkeltje te wreed soms. Ze waren elkaar
ongeveer een jaar geleden tegengekomen op het kantoor van Ivo's vrouw. Frits
werkte voor dezelfde organisatie. Hij ontpopte zich als een goede kameraad: altijd
bereid om wat te gaan drinken, nooit te beroerd om te helpen als dat nodig was.
Dankzij de vriendschap voelde Ivo zich minder eenzaam en vervreemd, zeker nu
het tussen hem en zijn vrouw niet zo lekker liep.
Ook Frits leek ingenomen met de vriendschap. ‘Hé gozer, jij bent mijn enige echte
maat hier,’ had hij Ivo een tijdje geleden toevertrouwd toen ze op de bank hangend
naar een voetbalwedstrijd op de televisie keken. Ze trokken steeds vaker met elkaar
op. Zo vaak dat mensen zich gingen irriteren aan hun grappen en taalgebruik,
waarmee ze anderen bewust buitensloten.
Vanavond gingen ze ‘het echte Eritrea’ meemaken, de elfde viering van
onafhankelijkheidsdag. De rest van de groep waarmee ze de avond waren begonnen,
inclusief Ivo's vrouw en de vriendin van Frits, was bij een of ander karaokefeest
blijven hangen. Het maakte hun niks uit. Met zijn tweeën was beter. Het betekende
meer vrijheid, meer mogelijkheden, meer lol.
Ze bestelden bier en kregen te horen dat de lokale Asmara variant op was. ‘Die
ratten willen gewoon snel meer verdienen door alleen importbier te verkopen,’
mompelde Frits terwijl hij extra geld zocht voor de twee blikken Heineken.
Met het bier in de hand liepen ze naar buiten en sloten zich aan bij de meute die
zich door de schaars verlichte Liberation Avenue bewoog. Het was ongewoon kil.
De wind stuwde flarden rook - of was het mist - door de straat. Zoals gebruikelijk
waren er geen geuren. Raar hoe geurloos Asmara was voor een Afrikaanse stad.
‘Waar zullen we heen gaan,’ vroeg Frits. Ivo haalde zijn schouders op. Hoewel
er een duidelijke beweging richting September Square was, aan het eind van de
boulevard, duidde niets op feestelijkheden. Geen bands, geen vreugde, alleen maar
mensen die schijnbaar doelloos over straat liepen, voortgestuwd door de ka-doeng
uit de luidsprekers die op iedere straathoek waren opgehangen. Het enige vermaak
kwam van jonge mannen die midden op het asfalt losbarstten in spontane stampende
krijgsdansen, waarbij flarden legerkledij incoherent heen en weer zwaaiden.
‘Moet je die fanatieke muilen zien,’ zei Frits. ‘Ze zijn dol op oorlog.’
Ivo voelde een duw in zijn rug. Hij keek om en zag een wit gesluierde oude vrouw
gehuld in de traditionele witte doeken, die zich, als in trance, een weg door de
menigte probeerde te banen. Op haar bruingele voorhoofd was een blauw kruis
getatoeëerd. Ze had meer weg van een geestesverschijning dan van een mens.
Ivo rilde. ‘De spoken zien er angstwekkend uit vanavond.’
‘Klopt, het is spookavond,’ grinnikte Frits en nam een slok bier. ‘Dat betekent dat
er van alles kan gebeuren.’
Het begon Ivo op te vallen dat de mensen om hen heen hen misprijzend aankeken,
op het vijandige af. ‘Je mag niet op straat drinken,’ beet een jonge man
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Frits toe.
‘O nee?’ snauwde Frits terug, en nam ostentatief een grote teug uit zijn groene
blikje. De jonge man zei nog iets, maar dat werd gesmoord in de ka-doeng. ‘Heb je
soms een probleem?’ riep Frits, en maakte met zijn armen het hooligan-gebaar van
‘kom maar’. Maar voordat de boel uit de hand kon lopen, werden ze meegezogen
in de meute.
Ze kwamen bij Bar Diana. Een vrouwelijke Britse vrijwilliger was hier ooit eens
op het toilet aangerand, en volgens de geruchten was dit een van de weinige plaatsen
in Asmara waar je dope kon kopen. Maar Ivo had er nog nooit drugs of agressie
gezien. Asmara was de veiligste, saaiste hoofdstad ter wereld. En Diana's was niets
meer dan een redelijke, ietwat verlopen bar met een uitgebreide muziekselectie, en
posters van aangeklede apen op de muur.
Hij bestelde twee whisky. Nog een kwartier en dan was het middernacht. Ze liepen
naar buiten en bleven op de stoep staan. De hersenspoelende beat was gestopt.
Een paar minuten lang was het griezelig stil. Ze zagen flarden mist - of was het rook
- langs de oranje straatverlichting zweven. Toen spuwden de luidsprekers een nieuw
geluid uit. Een schelle, haast mechanische vrouwenstem, die in de lokale taal sprak.
Minutenlang herhaalde ze dezelfde zinnen, die weldra de vorm van een mantra
aannamen. Mensen om hen heen luisterden aandachtig en knikten.
Frits lachte. ‘Ik voel me een beetje als een Amerikaanse soldaat in Vietnam, toen
de Vietcong aan psychologische oorlogsvoering deed. Je weet wel, dat ze overal
om zich heen stemmen hoorden, die steeds maar herhaalden: grijp de vijand, snij
zijn keel af en laat hem langzaam doodbloeden. Hey man, we zijn figuranten in
Apocalypse now.’
Ivo merkte hoe de whisky zich als een warme verdoving door zijn lichaam
verspreidde. Hij werd een beetje duizelig en voelde zich slap en weerloos. Hij zag
hoe het gezicht van Frits veranderd was. De doorgaans vriendelijke blik had een
onprettige gloed gekregen. Misschien waren het die dikke wenkbrauwen die nu nog
dichter bij elkaar stonden, of die donkere ogen waaruit de pupillen verdwenen leken.
In elk geval was er iets manisch en onvoorspelbaars over zijn vriend gekomen. Ivo
voelde een lichte paniek. Hij ademde diep in. Uit alle macht probeerde hij de stem
uit de luidsprekers te negeren door onschuldige popliedjes op te roepen. ABBA.
The Beatles. Ramones. Het lukte niet. Hij keek naar de mensen om zich heen. Hij
was een vreemdeling, totaal verloren, een alien in Afrika. Een groep vrouwen met
witte hoofddoeken en witte gewaden schuifelde voorbij. Spookavond vanavond. De
beat begon weer. Ka-doeng, ka-DOENG, KA-DOENG. Zijn hersenen werden
gespoeld.
Hij draaide zich om naar Frits, hopend op een teken van vriendschap, van begrip,
van wat dan ook.
Frits leegde zijn whiskyglas en keek langs hem heen. ‘Ik ben verliefd op je vrouw,’
zei hij. ‘En zij op mij.’
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Marc van Biezen
Nasleep
Na zijn onthoofding
Had hij nog jaren
Last van fantoompijn

Geen spat veranderd
Die Fred Nog altijd even sterfelijk

Slecht nieuws gesprek
Dood zou ik uw man niet willen noemen
Maar overleden is hij wel

Blind date
En dan moet dit je kut zijn

Blind date II
Het is niet omdat je geen benen hebt
Maar ik val gewoon meer op vrouwen zonder rolstoel

Bondage
Man van dertig met snor en zeer geil
Is op zoek naar vrouw die hem los wil maken
(kan niet verplaatsen - wel ontvangen)
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Travolta
Xander Michiel Beute

Johan leeft bijna dertig jaar. Hij heeft weinig vriendinnen van vlees en bloed tot zich
genomen. Maria in de brugklas. Dansen op feestjes in garages. ‘Slijpen’ noemden
ze het. Zes jaar later, Laura. Vier maanden lang op dinsdag- en donderdagmiddag
vrijen in het bed van haar ouders. Dansen deden ze niet. Tenslotte besloot Laura
haar dinsdag- en donderdagmiddagen met een ander te slijten. En dat was dat.
Johan gooide zijn postzegelverzameling in de prullenbak. De modelvliegtuigen
verdwenen van de plank boven zijn bed. De posters van Madonna, Genesis en Toto
gingen van de muren. Een nieuwe vriendin kreeg hij er niet mee.
Hij werd student en zoende soms op feestjes. Twee keer ging een dronken meisje
mee naar zijn kamer. Het bleef bij die twee.
In zijn eentje ging het hem stukken beter af in de liefde. Binnen met de deur op
slot waren er mooie vrouwen genoeg om mee te dansen. Een koptelefoon om zijn
huisgenoten geen last te bezorgen. Ogen dicht en ze was in zijn armen.
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Hij maakte dat ze korte rokjes droeg. De bovenste knoopjes van haar blouse los.
Hoerig bijna. Haar lichaam kostte geen moeite. Hij voelde het binnen minuten onder
zijn vingers, likte het voordat het afbedacht was. Kuste de binnenkant van haar dijen
terwijl ze nog geen borsten had. Neukte haar en plakte intussen nog haastig een
moedervlek op haar onderbuik. Maakte op het nippertje haar tepels dikker. Hij kwam
in haar klaar.
Het gezicht was een probleem. Het veranderde steeds. Tenslotte knipte hij er
eentje uit de Viva. Een gezicht ingelijst door lichtbruine haren tot op haar schouders,
lichtblauwe ogen, een smalle neus, een klein kuiltje in haar kin... Eveline. Eeuwig
glimlachend. Zijn vrouw. Er waren keren dat hij op bed lag en dat zij gekleed in een
strak hemd en een wit slipje de badkamer uit kwam. Ze trok hem het bed uit en ging,
als bij een arrestatie, met gespreide benen en met haar handen boven haar hoofd
tegen de muur staan. Hij nam haar van achteren. Ze draaide haar hoofd en keek
hem aan. Haar witte boventanden beten in haar onderlip. Fluisterend bedankte ze
hem. Een zweetdruppel liep van haar kin haar nek in.
Soms voerden ze lange gesprekken. Op de grond. In de kleermakerszit Met
kaarsen in lege wijnflessen. Ze spraken over wat ze gingen doen later, over hoe
hun leven eruit zou zien. Johan vertelde van een boek dat hij die week gelezen had.
En negen van de tien keer had Eveline het ook gelezen. Dat was geen toeval. Ze
waren zielsverwanten.
Haar foto stond in een zilveren lijstje op zijn bureau. Het was liefde. En toch, de
enkele keer dat hij bezoek had, verdween de foto in een bureaulade.
In Amsterdam werd een stuk van Tsjechov opgevoerd. Johan ging kijken. In de trein
terug naar Utrecht schoot hem te binnen dat Eveline het stuk ook gezien had. Thuis
zouden ze erover kunnen praten. Flesje wijn erbij.
In Utrecht regende het pijpenstelen. Het was zomer, warm en windstil. De regen
viel in dikke stralen. Johan fietste haastig. Het gras van het Moreelse Park lag
verborgen onder een centimeter dikke laag zwart water. Het was bijna middernacht.
Krachteloos lantarenlicht. Het stoplicht voor de Catharijnesingel sprong op rood.
Johan stopte. Om hem heen was een donker gordijn van regen. Heel even ging het
open. Een jonge vrouw kwam tevoorschijn. Doorweekt. Met drie passen stond ze
voor hem. Donkere haarplukken plakten tegen haar hoofd en wangen. Onder haar
ogen zaten vlekken van uitgelopen mascara. Alsof ze gehuild had. Ze had een rond
gezicht, een smalle neus en grote groene ogen. Om haar zomerjurk had ze een
wollen vest geslagen. Het was drijfnat.
‘Hoi,’ zei ze boven het geraas uit. ‘Welke kant ga jij uit?’
Johan haalde zijn schouders op. ‘Ik moet in het centrum zijn,’ bracht hij uit.
‘Mooi. Die kant moet ik ook uit. Naar de Burgemeester Reigerstraat om precies
te zijn.’ Ze wees naar de bagagedrager. Voor hij iets kon zeggen sprong ze achterop
en sloeg haar armen rond zijn middel. ‘Kom op. Het is groen!’ Ze droeg witte gympen.
Johan begon te fietsen. Hij keek achterom. Haar benen glommen in de regen.
‘Wat heb jij vanavond gedaan?’ vroeg ze.
‘Ik ben naar een toneelstuk geweest. Oom Wanja.’
‘Heb jij een oom die toneel speelt? Wat leuk.’
‘Nee,’ zei hij, ‘Oom Wanja is de naam van het toneelstuk.’
‘Ja, weet ik,’ zei ze. ‘Het was een grapje.’
Halverwege de Zadelstraat kwam de vaart er in. Hij fietste de brug over de
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Oude Gracht over en sloeg rechtsaf richting het Wed. De jonge vrouw legde haar
hand op zijn schouder en kneep.
‘Ho. Remmen!’
Hij gehoorzaamde.
Ze stapte van de bagagedrager. Ze stonden midden op het Wed tussen de cafés.
Regendruppels tikten op de zonneschermen. Op de caféramen stond condens. Een
man met een witte baard wandelde langs. Hij keek naar Johan en daarna naar de
jonge vrouw. Hij stak waarschuwend zijn vinger naar haar op.
‘We gaan wat drinken,’ zei ze. ‘Ik trakteer.’ Voor de deur van Café Orloff stak ze
haar hand uit. ‘Ik heet Kim. Jij?’
‘Johan. Aangenaam.’ Hij schudde haar kleine, warme hand.
‘Goed zo.’ Ze glimlachte. ‘Ik heb van mijn moeder geleerd om nooit glazen bier
voor vreemden te kopen. Nu moet het kunnen. Wat denk jij?’
Hij knikte.
Ook bij het tweede glas lukte het hem niet om te praten zoals andere mensen.
Alsof het iets gewoons was... praten. Alsof het gewoon was om op een doordeweekse
dag met een vrouw, die Kim heette, in een café aan een tafeltje te zitten en te praten,
een gesprek te voeren. Hij had buikpijn. Het bier smaakte niet, maar hij dronk gulzig.
Kim trok het drijfnatte wollen vest uit en wrong het voor de grap uit. Dikke druppels
regenwater pletsten op de houten vloer. Johan staarde naar de rondingen van haar
borsten in de lichte zomerjurk. De witrode huiskat van het café klom van de bar en
sloop onder de stoel van Kim door. Zij sprak over het toneelstuk, wilde weten wat
hij ervan vond.
Hij stamelde. Onverstaanbaar.
Ze glimlachte. ‘Wij horen een heleboel dingen mooi te vinden en te waarderen,’
zei ze. ‘Ik kan je zo een lijstje noemen van namen van schrijvers, muzikanten,
schilders en films die wij behoren te waarderen. En die iedereen eigenlijk ook gewoon
mooi vindt. Je zou het hier eens moeten vragen. Het erge is dat je er eigenlijk geen
eigen mening meer op na kunt houden, je hebt bijna geen recht op een privé
beleving...’
Johan knikte. ‘Dat vind ik ook.’
‘Ik geloof wel dat een toneelstuk van Tsjechov uitgevoerd door een Amsterdams
gezelschap in dat rijtje thuishoort. Speelde Pierre Bokma mee?’
‘Ja, en Hans Kesting.’
‘Ik vind Pierre Bokma echt ontzettend goed. Maar ja, iedereen vindt dat, dus wat
maakt het dan in hemelsnaam nog uit dat ik dat vind? Begrijp je wat ik bedoel?’ Ze
keek hem even aan. ‘Of vind je dat ik zit te bazelen? Dan moet je het zeggen hoor,
als ik onzin uitkraam, dat doe ik soms...’
Hij schudde zijn hoofd.
Na vier glazen bier vertrokken ze.
Het was gestopt met regenen. Hij bracht haar tot aan haar voordeur in de
Burgemeester Reigerstraat. Ze nodigde hem uit om mee te gaan dansen zaterdag.
Dansen, daar hield ze van. Ze kuste zijn wang.
Thuis haalde hij Eveline uit haar lijstje en verscheurde haar.
Zaterdagavond. Door de luide dansmuziek konden ze elkaar nauwelijks verstaan.
Kim droeg een zwart rokje met een donkerblauw topje. Ze dronken bier. Kim riep
in zijn oor dat ze wilde dansen.
‘Ga maar,’ schreeuwde hij terug.
Ze bleef hem aankijken. Vragend. Hij zei niks. Hij bewoog niet. Ze draaide
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zich om en liep naar de dansvloer.
Thuis voor de spiegel had hij het geprobeerd, dansen, maar de bewegingen waren
zo onnatuurlijk dat hij zijn lichaam er niet langer dan een paar seconden toe kon
zetten. Dan nam zijn hoofd het over en werd hij gedwongen te stoppen. Er was een
instructieboek. Discodansen voor beginners. Met de deur op slot oefende hij de
danspasjes. Hij las waar hij zijn handen moest laten en waar hij naar moest kijken.
Nooit naar de voeten. Altijd naar een partner. Zoek bij afwezigheid van een partner
een vast punt in de ruimte of zoek oogcontact met anderen. Probeer altijd te
glimlachen. Varieer de bewegingen van de voeten. Hoe harder hij het probeerde,
hoe belachelijker zijn lichaam hem maakte en hoe vreemder datzelfde lichaam hem
leek.
Die zaterdagnacht, uren achtereen, keek hij toe hoe Kim danste, hoe natuurlijk
haar lichaam zich liet leiden door het bonkende ritme, hoe ze oogcontact zocht en
vond met andere dansers, en hoe ze door haar schoonheid al die anderen tot decor
maakte. Hij bestelde Spa Rood voor haar. Ze dronk haastig. Een adertje in haar
nek klopte. Ze vroeg of hij echt niet wilde dansen, maar wachtte zijn ferme
hoofdschudden nauwelijks af.
Het schemerde licht boven de daken toen hij haar thuis bracht. Allebei op hun
eigen fiets. Op de Maliebaan fietste een jongen met uitpuilende krantentassen.
Voor de deur was er weer de kus op wang.
‘Misschien kunnen we volgende week...’ zei ze zachtjes, maar maakte haar zin
niet af.
Johan merkte dat zijn onderlip trilde. ‘Je hoeft je...’ Hij staarde naar het bordje op
de voordeur: ‘Kim, 3 × bellen’. ‘Je hoeft je niet verplicht te voelen.’ In een boom
achter hen begon een vogeltje te fluiten.
Hij voelde haar hand kort op de zijne. Ze sloot de deur achter zich.
Thuis kleedde hij zich uit. Naakt ging hij op bed liggen. Het lukte hem niet om te
masturberen. Het beeld van Kim liet zich niet naar zijn wensen vormen.
Enkele dagen later maakte hij een foto van haar. Ze kwam de voordeur uit, haalde
haar fiets van het slot, stapte op en fietste weg. Met een telelens legde hij de
karakteristieken van haar gezicht vast. Om geen argwaan te wekken bij
voorbijgangers fotografeerde hij ook een drietal mussen in een hoge boom en een
duif die voor de Albert Heijn een stukje brood oppikte.
Een spijkerbroek van Levi's, zwarte leren schoenen zonder hakken, een lichtblauwe
blouse en een spijkerjack. De kraag van haar blouse kwam over het spijkerjack
heen. Haar haren waren in een staartje achter op haar hoofd gebonden, lichte
blauwgrijze plekjes onder haar ogen, ze had haar mond ietsjes open.
De foto kwam in het lijstje van Eveline.
En hij lag weer op bed. Kim kwam uit de badkamer in een hemd en een slipje. Of
nee. Dat droeg ze niet. Op de foto kon je een zwart bandje bij haar schouder zien.
Ze kwam opnieuw uit de badkamer. Dit keer in een zwart slipje en bijpassende bh,
maar ze stond nog niet in de kamer of hij wist al dat het broekje niet klopte. Het
bleef bij de beelden die hij op zijn netvlies had staan. Het doorweekte zomerjurkje.
Het zwarte rokje met het topje. De lichtblauwe blouse van de foto. Uitkleden kon hij
haar niet. Had ze een moedervlekje op haar buik? Op haar rug? Haar billen? Hoe
scheerde ze haar schaamhaar? Praatte ze
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tijdens het vrijen of hijgde ze alleen zachtjes? In tegenstelling tot Eveline kon hij
haar niet bedenken... het origineel ontkende zijn eigen versie.
Meer foto's. Om een beeld samen te stellen. Hij zag haar door de lens. Op de
fiets. Wandelend in het park. In de Albert Heijn bleef hij meer dan twintig meter
achter haar en dook elk moment dat ze zich leek om te draaien tussen de schappen.
Op maandagavond ging ze zwemmen in zwembad De Hommel. Donderdag naar
het fitnesscentrum in de Herenstraat. Op vrijdagavond naar het café met vriendinnen.
Café De Kijker. Café Hofman. Meestal eindigden ze in café De Dijk op de Nobelstraat.
Zaterdagnachten bracht hij door op het balkon. Zij begaf zich daar nooit. Vanuit
de anonieme, donkere hoogte staarde hij naar haar op de dansvloer. Altijd twintig
meter bij haar vandaan zonder ooit contact te maken. Er waren momenten dat ze
hem leek aan te kijken, maar hij geloofde later dat het verbeelding was. Hij bestond
nauwelijks.
Steeds vaker lukte het hem om haar 's avonds laat op zijn kamer te neuken. Met
foto's. Een enkele keer zonder.
De eerste woensdag van november ging ze naar het museum. Een blonde man
met een rode sjaal om zijn nek vergezelde haar. Kim droeg haar donkerblauwe
ribbroek en het stoere, korte suède jack. Haar haren had ze in een staartje. Johan
wachtte aan de overkant van de straat. Na twee uur kwamen ze weer naar buiten.
De man had een arm om haar heen geslagen. Ze wandelden langzaam over de
Lange Nieuwstraat. Twee keer liet de man zijn hand over Kims billen gaan.
Ze dineerden in een restaurant aan het Domplein.
Duiven poepten op het vrijheidsbeeld. Even na tien uur kwamen Kim en de man
het restaurant uit. Via de Kromme Nieuwe Gracht wandelden ze in de richting van
Kims huis. Daar ging de man mee naar binnen. Lang na middernacht was hij nog
niet naar buiten gekomen. De lichten in haar kamer waren uit. Johan ging naar huis.
Hij lag op bed met zijn kleren nog aan. Het kon niet.
De hele maand november ging het door. De blonde man bleef.
Johan keek naar zichzelf in de spiegel. Het ging niet goed. Zijn wangen waren
licht ingevallen alsof hij voortdurend op een zuurtje zoog. Zijn oogkassen waren hol,
zijn ogen klein en waterig. Boven zijn smalle lippen zaten rode pukkeltjes. Hij at
weinig, dronk veel, sliep nauwelijks. Het was niet die man. Het was Kim. Ze bestond.
En door te bestaan maakte ze het hem onmogelijk een relatie met haar te hebben.
Je moet met illusies leven, werd in Oom Wanja gezegd, dat is altijd nog beter dan
niks. Maar Kim was daar, altijd maar daar om de illusie door te prikken. Hoe kon hij
geloven dat hij met haar vree, dat zij hem liefkoosde, dat ze hem liefhad als hij elke
dag moest ervaren dat ze dat niet deed? Het kon niet verder zo. Johan lachte naar
zijn spiegelbeeld. Zonder fantasie was hij een dode man. Kim had hem zijn fantasie
afgenomen.
En starende in zijn eigen ogen kwam het antwoord. Helder. De enige manier om
een einde aan deze nachtmerrie te maken. Aan dit. Aan Kim. De enige oplossing.
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Hij belde aan. Hij hoorde haar stommelen op de trap.
Ze was nauwelijks verbaasd.
‘We moeten praten,’ zei hij.
Ze knikte, hield de deur open. Hij volgde haar de trap op. Haar kamer was zoals
hij die zich had voorgesteld, zoals hij die kende van vrouwelijke huisgenotes.
Waxinelichtjes. Kranten. Boeken. Een poster van Gustav Klimt. Foto's op de deur.
Daartussen zat ook een foto van de blonde man met de rode sjaal. Er waren
mannengezichten die hij niet kende.
‘Ik vind ook dat we moeten praten,’ zei Kim. ‘Ik weet dat je me volgt.’
Het was lang geleden dat hij zo dicht bij haar geweest was. Zo dichtbij dat hij haar
kon ruiken. Het maakte hem zenuwachtig.
‘Het kan zo niet langer doorgaan,’ zei ze. ‘Het moet ophouden.’
Johan knikte. ‘Je hebt gelijk.’ Hij deed twee stappen.
‘Ik bedoel,’ ze deinsde achteruit. ‘Er zijn grenzen.’ Ze probeerde hem nog van
haar af te duwen, maar hij drukte zich al tegen haar aan. Hij rook haar haren. Ze
leek te gaan gillen. Hij legde zijn handen om haar nek. Zo dichtbij. Ze was zo dichtbij
nu. Hij zette meer kracht Dichterbij. Hij voelde nauwelijks dat ze haar nagels in zijn
borst zette. Dat ze door zijn trui krabde. Hij kneep.
Er kwam snot uit haar neus. Tranen stonden in haar ogen. Ze liet haar urine lopen.
Het duurde minuten. Ze stopte met ademen.
Langzaam kleedde hij haar uit.
Even vervloekte hij zichzelf dat hij zijn camera niet had meegenomen, maar het
hoefde niet. Hij keek, hij voelde, hij rook, hij bewaarde alles in zijn hoofd en wist dat
het na dit moment nooit meer zou veranderen. Na vandaag zou ze nooit meer anders
voelen, anders ruiken, er anders uitzien. Voor altijd kon hij haar bedenken als ze
was. Nu. Hij drukte zijn neus in haar navel en snoof. Met zijn wijsvinger trok hij
baantjes door haar kortgeknipte schaamhaar. Het puntje van zijn tong maakte
vochtige stippeltjes rond haar tepels. Hij rook haar haren. Hij hoefde alleen de rode
striemen rond haar nek maar weg te denken. En te bedenken dat ze ademde...
Verder lag ze hier onder hem. Kim. Marionet. Zijn vrouw.
Het is avond. De muziek is belachelijk heerlijk. Hij kan wel dansen. Johan. Met het
bonkende ritme opgesloten in zijn lichaam staat hij op het balkon en kijkt naar de
dansvloer. Kim draait pirouetten. Haar heupen wiegen. Dat is te veel. En toch blijft
hij kijken. Haar handen vinden de weg naar haar achterhoofd. Een videoclip. Een
in slowmotion dansend schepsel dat uit billen, benen, borsten, uit lijf bestaat. Om
naar te kijken. Ze danst daar voor hem. In een spijkerbroek en een wit hemd. Geen
make-up. Ze zweet. Vanmorgen is ze op zijn verzoek naar de kapper gegaan om
haar lange haren af te laten knippen. Korte stekels heeft ze nu. Dat vindt hij mooi.
Klagen doet ze niet. Ze danst. En als elke week maakt ze de honderden anderen
op de dansvloer tot decor. Hij daalt de trap af. Het is alsof de menigte wijkt als hij
op haar afloopt. Hij pakt haar hand. Een pirouette en ze drukt zich tegen hem aan.
Haar billen tegen zijn schoot en samen wiegen ze hun heupen op het ritme. Hij
houdt een hand in de lucht. De ander op haar dij.
Ze dansen... en dan met de juiste muziek... een mooie heupzwaai. Het lukt hem
om haar elegant rond te slingeren. En niet loslaten. Nooit meer loslaten.
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Over de medewerkers
Laurens Abbink Spaink (1974) publiceerde verhalen in Passionate en Nymph,
wegens fiscale redenen onder pseudoniem Engelbert van Utrecht. Nu hij definitief
failliet is schrijft hij verder onder eigen naam. In september 2004 verschijnt bij Podium
zijn debuutroman.
Niccolò Ammaniti (1966) is veruit de bekendste ‘jonge kannibaal’. Zijn laatste
roman Io non ho paura (2001) (vert. Ik ben niet bang, uitg. Wereldbibliotheek) werd
in meer dan twintig landen vertaald. Een film gebaseerd op deze roman was vorig
jaar nog een kaskraker in Italië. Naast romans en korte verhalen schreef hij ook
enkele filmscripts.
Xander Michiel Beute (1975) debuteerde in 1999 met Nachtvoorstelling. In 2001
verscheen zijn tweede roman: Hinkelen met God. Columnist voor het U-blad.
Publiceerde korte verhalen in o.a. Lava, Tzum en het juli-aug 2001 nummer van
Passionate.
Marc van Biezen (1968) schrijft over leven en liefde in het algemeen en dood en
porno in het bijzonder. Hij publiceerde gedichten in diverse tijdschriften, waaronder
Lava, De Brakke Hond, Krakatau en Mosselvocht. Onlangs verscheen er van zijn
hand en die van tekenaar Jaap Stiemer een bundel met gedichten en cartoons
getiteld Iemand moet het doen.
Luisa Brancaccio (1970) debuteerde met de novelle I polipi sono pur sempre
creature di Dio (1994). Verder schreef Brancaccio samen met Niccolò Ammaniti
‘Seratina’ (vert. ‘Avondje’) welke werd opgenomen in de befaamde anthologie
Gioventù cannibale, en waarvan een fragment vertaald is voor dit nummer.
Kees Engelhart (1957) publiceerde in o.a. Weirdos, De Brakke Hond, Meander,
Prado, Tortuca, Deus ex Machina en De Neus.
Steven Graauwmans (1972) is copywriter in een Brussels reclamebureau. Daarnaast
werkt hij als architect en grafisch ontwerper. De metropolis is zijn huis, de vorm en
de motor - taal de stijl. Publiceerde gedichten in De Revisor en De Brakke Hond.
Jan van der Haar (1960) is dichter en vertaler. Hij vertaalde van Niccolò Ammaniti
Het laatste oudejaar van de mensheid, en verder werk van o.a. Aldo Busi, Franco
Sacchetti, Luther Blissett, Monaldi & Sorti, Oriana Fallaci en Elsa Morante.
Andrea Hajek (1979) heeft Franse taal en cultuur en Algemene Literatuurwetenschap
gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht, en studeert momenteel Italiaanse taal
en cultuur. In 2002 heeft ze reeds een artikel over het pulpgenre in Italië gepubliceerd
in het studentenblad Vooys.
Toef Jaeger (1971) is freelancer en schrijft voor o.a. NRC Handelsblad en Onze
Wereld.
Monica Jansen (1966) is werkzaam als onderzoeker en als docent aan de opleiding
Italiaans van de Universiteit Utrecht. In 1999 promoveerde ze op een proefschrift
over het postmodernisme-debat in Italië, dat in 2002 werd uitgegeven bij Cesati in
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Florence. Ze publiceert regelmatig over verschillende aspecten van de hedendaagse
Italiaanse literatuur.
Adriaan Krabbendam (1955) is literair redacteur bij uitgeverij Vassallucci.
Daniele Luttazzi (1961) is naast schrijver van vele gewelddadige, humoristische,
cynische en politieke publicaties, acteur, komediant en televisiepresentator. In 2001
kreeg hij bovendien zijn eigen talkshow, genaamd Satyricon.
Bart Vantieghem (Gent, 1967) werkt als freelance illustrator voor o.a. De Standaard
en Humo. Album: De cavia die rood kreeg (uitg. Van Halewyck, 2001).
Fred de Vries (1959) is schrijver en freelance journalist. Na twee jaar in de Eritrese
hoofdstad Asmara gewoond te hebben, is hij in september naar Johannesburg
verhuisd. Hij schrijft daar literatuurrecensies voor de Volkskrant en werkt aan een
boek over undergroundmuziek van de jaren tachtig. Zijn jongste project is een
documentaire over de Zuid-Afrikaanse beat-dichter Sinclair Beiles.
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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.
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□ Ik wil niet de C.B. Vaandragerspecial en betaal het eerste jaar €15,- per acceptgiro.
naam
__________
straat
__________
postcode/ plaats
__________
handtekening
__________
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Oude nummers
Oude nummers van Passionate kunt u bestellen bij Stichting Passionate, telefoon
010 276 26 26. Prijs per nummer €5,55 (incl. verzendkosten Hieronder informatie
over de zeven meest recente nummers, informatie over oudere nummers op
bovenstaand telefoonnummer.
jaargang 10 | nummer 06 | november/december 2003

Special over de Write Now! schrijfwedstrijd. Met verhalen en gedichten van Write
Now! winnaars Tonie Mudde, Yusef el Halal, Jacoline de Heer, Maurice Buehler en
Miquel Veldkamp; Michelle Verheij, Thomas Blondeau en Ernest van der Kwast
over schrijfwedstrijden. Verder gedichten van Ingmar Heytze, Christian Jongeneel
over de Matrix-films, David Rotting Bronkhorst en Bart Vantieghem.
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
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Dennis Cooper minispecial, 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 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.
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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.

Volgend nummer J.A. Deelderspecial

foto Fred Ernst

Met bijdragen van o.a. Hans Sleutelaar, Bart Chabot, Ingmar Heytze, Fred de Vries,
Frans Vogel, John Schoorl en Rien Vroegindeweij.
En natuurlijk Deelder zelf, met een interview en nieuw werk. Plus veel uniek
fotomateriaal.
Op 10 maart 2004 wordt de special gepresenteerd op een groots feest met en voor
J.A. Deelder in Hotel New York, Rotterdam. Met voordrachten van auteurs die
meewerkten aan dit nummer. Actuele info: www.passionate.nl.
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achterplat

Bart Vantieghem
Bladwijzer

[nummer 2]
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fotografie John Vane
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foto John Vane
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Richard Dekker
In den beginne
Oudejaarsavond 1985. Radio Rijnmond zendt een registratie uit van Deelder spreekt,
een opname vanuit de Amsterdamse Kleine Komedie nota bene. Bij ons in de
huiskamer: mijn moeder, mijn broer en ik. Mijn vader niet, die hebben we een paar
dagen daarvoor begraven. De sfeer in huis, die donkere dagen tussen kerst en
nieuwjaar: al dagen achtereen is het hier zondagmiddag. Buiten regent het niet, het
giet. Die avond leer ik de betekenis van de ‘bevrijdende lach’ kennen. Ook leer ik
dat de tekst van een schrijver geen afgerond product is. De situatie waarin de
lezer/luisteraar (‘leesteraar’) het tot zich neemt, bepaalt de eindwaarde van de tekst.
In mijn geval die avond: de stem van Deelder en zijn teksten zijn één. Onverzettelijk.
Vitaal. Rotterdamsch. Deelder treft het. Net nu sta ik open voor nieuwe helden, dus
Deelder is een held.
Jaren later, met een plank vol Deelder in mijn boekenkast is mijn voorliefde voor
deze neon-realist nog steeds van kracht. Het meeste geniet ik nog van die
gehamerde dictie, in vooral zijn langere gedichten. Die je eigenlijk alleen maar
hardop kunt lezen, in het tempo, die dwingende cadans zoals de dichter het bedoeld
heeft. De flauwe grappen en korte readymades uit vooral de jaren zeventig beschouw
ik maar als producten van hun tijd. Deelder is tenslotte een kind van '60. De
kunstenaar als koel, zakelijk oog dat de werkelijkheid annexeert. Een weliswaar
zinvol maar doodlopend experiment in de kunstgeschiedenis. Uiteindelijk zegeviert
de verbeeldingskracht. Bij echte kunstenaars. Toch maken juist deze (schijnbaar?)
gemakzuchtige ‘knipsel-gedichten’ Deelders oeuvre tot één totaalkunstwerk, van
de grove zeef. Hij spot met de poëzie. Hij eerbiedigt artikel 1 van de universele
rechten van het geschreven woord. Ieder woord is welkom in zijn werk. En dat is
vooral belangrijk bij een dichter die, zoals dat heet, het hogere probeert te vangen
in het banale. Die archaïsch Nederlands knoopt aan plat Rotterdams.
Maar het is niet omdat ik hem die oudejaarsavond 1985 tot held heb uitgeroepen
dat er nu een hele Passionate aan de man gewijd is. Deelder past gewoon goed bij
de opvattingen van §. Dat vinden we al heel lang, we hebben gewacht tot het jaar
dat hij zestig wordt. Trouwens, ik ben de leeftijd dat je helden koestert allang voorbij.
Het is niet omdat hij Rotterdammer is dat § nu een nummer aan hem wijdt, want
dan hadden we net zo goed een nummer over Opoe Herfst kunnen maken. Al zou
je kunnen zeggen dat het hoekige, het zakelijke, realistische, snelle, stadse, ritmische
en treiterige in zijn werk, en dàt alles spreekt § zo in hem aan, typisch Rotterdams
is. Net als J.A. Deelder vindt § de presentatie van literatuur belangrijk. Hij is zijn
eigen wandelende uithangbord. De literaire Sandeman. Handelsreiziger van de BV
Deelder, die reist van stad naar stad. In een interview met Humo januari dit jaar:
‘Nou, de natuur... Pleur op, man! De natuur is wat je voorbijrijdt op weg van de ene
stad naar de andere.’
De bijdragen in deze Deelder Special zijn in drie categorieën in te delen: VAN /
VOOR / OVER Deelder. In die laatste categorie onder meer een uitgebreid interview,
een biografische schets, een reportage, columns en analyses van het proza en de
poëzie van J.A. Deelder. Voor Deelder schreven Alex Boogers en John Schoorl
verhalen, tekenden Rob Peters en Jeroen de Leijer strips, bedacht Kees Versteeg
nieuwe ‘euforismen’ en schreven Ingmar Heytze, Daniël Dee, Hans Sleutelaar en
Rien Vroegindeweij nieuwe gedichten. Vroegindeweij trad bovendien als
gastredacteur op. Tot slot vind je nieuwe poëzie van J.A. Deelder zelf. En unieke
foto's uit zijn eigen schoenendoos.
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Iedereen kent Deelder. Maar wie kennen ze dan? Alles bij elkaar moet dit tijdschrift
een vollediger beeld schetsen van die bijna zestigjarige aucteur en zijn bijna
veertigjarige oeuvre. Passionate vindt het onderhand eens tijd dat je hem leert
kennen.
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Deelder, plm. 1968 foto Eric Kievit
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Pieter van Oudheusden
Gedenken wij die dagen van weleer
‘Een 25-koppige Toon Hermans’ noemt deelnemer Adriaan Morriën het
dichtersgezelschap dat op 28 februari 1966 aanschuift achter de lange tafel op het
podium van Theater Carré in Amsterdam. Aan de voorleesavond, georganiseerd
door Simon Vinkenoog en Olivier Boelen, nemen grijze eminenties als A. Roland
Holst en Ed. Hoornik deel, gevestigde namen als Gerrit Kouwenaar en Remco
Campert, hippe jonge dichters als Hans Verhagen en Johnny the Selfkicker, en één
debutant: de 21-jarige Rotterdammer Jules A. Deelder. De uitnodiging dankt hij aan
het lange gedicht ‘Cloud 9’ dat hij ter beoordeling aan Vinkenoog heeft opgestuurd.
Afgezien van een enkel gedicht in een literair tijdschrift heeft hij nog niets
gepubliceerd. Twintig jaar later terugkijkend herinnert Deelder zich: ‘Ik heb me op
die avond wel lopen afvragen: wat doe ik in godsnaam tussen mensen als Roland
Holst en noem maar op. Daar was toch de bloem van de Nederlandse dichtkunst
aanwezig. Maar toen de mensen reageerden op iets wat ik zei, was dat gevoel gelijk
weg. Toen merkte ik dat het werkte. Die hele optreedbeweging in Nederland is
eigenlijk toen begonnen. Het was een datum in de poëzie, absoluut.’ Deelders
debuut op de manifestatie ‘Poëzie in Carré’ is perfect getimed: het is het begin van
een dichterbestaan dat zich voor een groot deel op het podium en in de schijnwerpers
zal afspelen, maar waarvan de poëzie altijd de basis zal blijven vormen.
J.A. Deelder wordt op 24 november 1944 geboren in de Martinus Dorpiusstraat in
de Rotterdamse wijk Overschie. Het is aan het begin van de Hongerwinter. Zijn
moeder Cor staat er alleen voor: haar echtgenoot Arie is twee weken eerder opgepakt
bij de grote Razzia van Rotterdam. Het zal meer dan zeven maanden duren voordat
hij zijn zoon voor het eerst ziet. Het echtpaar Deelder heeft besloten hem Justus
Anton te noemen, naar de grootvader van moederszijde. Over die tweede naam zal
Deelder zich achteraf verbazen: in de oorlogsjaren een bedenkelijke keuze - ook
NSB-leider Mussert heette zo. Roepnaam van het kind is Juul of Juultje, uitgesproken
als Sjuul. Vandaar dat hij elk jaar van opa Simon Deelder een chocoladeletter S zal
krijgen, waartegen hij geen bezwaar heeft omdat een kind kan zien dat de S meer
chocolade bevat dan de J.
De oorlog en de herinneringen daaraan maken een onuitwisbare indruk op de
jonge Deelder. De herbouw van de gebombardeerde stad vordert slechts traag,
want het herstel van de haven, van essentieel belang voor de nationale economie,
krijgt alle voorrang. De
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Arie Deelder

generatie die in het naoorlogse Rotterdam opgroeit, is ouder dan de herrijzende
stad. Behalve de tastbare overblijfselen zoals de puinhopen in het centrum, de
bunkers in de duinen en de geweerhulzen die op uitstapjes in de duinen worden
verzameld, zijn er ook de verhalen over inkwartiering, voedselbonnen en ‘foute’
buren. Het geeft de jonge Deelder het gevoel te laat geboren te zijn en het
beangstigende maar mateloos aantrekkelijke avontuur te hebben misgelopen. Al
jong bemerkt hij de hele en halve leugens waarmee de volwassenen het recente
verleden omgeven. De waarheid wordt verzwegen of verdraaid, en na de oorlog
sluit een onbekend aantal vaderlanders zich alsnog bij het verzet aan.
Arie Deelder vat na de oorlog zijn oude stiel weer op. Hij is vertegenwoordiger in
fijne vleeswaren. In de periode van de Wederopbouw is er gebrek aan alles, de
winkels zijn leeg. In zijn auto - nog een zeldzaamheid in die dagen - reist hij de
comestibleszaken in Rotterdam af, altijd met een briefje van duizend op zak voor
het geval er onderweg iets voorvalt. Arie doet goede zaken, want hij bezit
handelsgeest, gevoel voor humor en een vlotte babbel - talenten die zijn zoon van
hem heeft geërfd en waarmee de latere J.A. Deelder zijn voordeel zal doen. Wat
zijn vader ook aan hem doorgeeft: de liefde voor voetbal. Op driejarige
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Juul, zomer 1947

leeftijd gaat Juul voor het eerst mee naar het Kasteel, het in 1916 gebouwde stadion
van de voetbalclub Sparta in Spangen. Arie is ‘Spartapiet’ in hart en nieren, en al
gauw doet zijn zoon niet voor hem onder. Samen bezoeken ze de wedstrijden van
hun club en soms drinken ze iets na afloop, waarna Arie zijn zoon op het hart drukt
‘vooral niets tegen moeder te zeggen’. De Sparta-aanhang vormt een trotse elite,
die zich afzet tegen de massale populariteit van die andere Rotterdamse voetbalclub:
‘Op school waren er meer gassies voor Feyenoord en dat maakte je hardnekkig in
je voorkeur.’ Naast filmcowboy Roy Rogers is Spartaan Rinus Terlouw de grote held
van Deelders jeugdjaren, maar ook de andere spelers van de club boezemen een
heilig ontzag in: ‘Die mensen waren niet aanspreekbaar. Ze kwamen van een andere
planeet.’
Bij al zijn sociale eigenschappen is Arie Deelder een man met een verborgen
kant, zoals zijn zoon merkt wanneer ze op een keer op de Lijnbaan voetballer Faas
Wilkes - toen al een levende legende - tegenkomen en beide mannen elkaar
minzaam groeten: ‘“Dag Arie,” zegt Wilkes. “Dag Faas,” zegt mijn vader. En ze lopen
gewoon door! “Ken jij Faas Wilkes?” vraagt ik hem. “Ja natuurlijk,” zegt ie. Die
geheimen zijn ook niet ontraadseld toen hij doodging.
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Juul en zijn zus Nettie

Zo werd mijn moeder na zijn dood geconfronteerd met schulden en geloof me, dat
waren geen geringe bedragen. Waar hij dat geld voor nodig gehad heeft, is tot op
de dag van vandaag een volslagen raadsel.’
Even raadselachtig is de herkomst van Deelders literaire belangstelling. Van zijn
ouders heeft hij het niet, zoveel is zeker. Arie Deelder is een lezer die niet van zijn
voorkeuren afwijkt en wekelijks twee boeken uit de bibliotheek leent, een detective
en een western. Rond zijn twaalfde begint de jonge Deelder spontaan gedichten te
schrijven. Daarvan bleef weinig bewaard, alleen de klinkende beginregel van het
eerste gedicht: Hoort, men werpt een atoombom. Gebruikmakend van een aanbieding
in AVRO-bode laat hij visitekaartjes drukken met de tekst: ‘Jules Deelder, dichter’,
want inmiddels heeft hij op eigen initiatief de spelling van zijn naam gewijzigd. ‘Dat
vond ik artistiek. Juul klonk mij te veel naar volksdansen en joelfeesten.’
Op de Willem de Zwijger HBS aan de Bergsingel ontmoet hij gelijkgestemde
medeleerlingen zoals Hugo Pennarts en Casper van den Berg, net als hij verslingerd
aan moderne jazz en literatuur. ‘We waren jong en vatbaar voor legenden. We
voelden ons door weinigen begrepen en dat beviel ons uitstekend,’ zal Deelder later
schrijven. ‘We propageerden een “gematigde dictatuur van intellectuelen”, al kon
wat mij betrof dat “gematigde” er wel af.’ Ze lezen de Nederlandse schrijvers van
dat moment maar ook Amerikanen zoals William S. Burroughs, Allen Ginsberg,
Norman Mailer, Gregory Corso en vooral Jack Kerouac, wiens On the road grote
indruk maakt: ‘Die man heeft mij geleerd dat er helemaal geen weg voor je was
uitgestippeld vanuit opleiding of afkomst. Niks lag voor de hand. Krijg de pleuris maak het gewoon zelf uit.’
Hoewel de late jaren vijftig de periode zijn van de rock 'n' roll en de opkomst van
Elvis Presley, zweren ‘addestiekelingen’ als Deelder en zijn vrienden bij jazz. Rock
'n' roll is muziek voor ‘kuiven’, arbeiders-jongens die op hun opgevoerde brommers
de Kruiskade onveilig maken. Jazz ontdekte Deelder dankzij zijn acht jaar oudere
zus Nettie. Van een vriend die uit de VS terugkwam, kreeg ze twee lp's waarop Chet
Baker te horen was als trompettist en als zanger. De negenjarige Deelder, volgens
eigen zeggen net toe aan de Dutch Swing College Band, had ademloos geluisterd
naar Bakers muziek en vooral zijn stem: ‘Ik kon die nacht de slaap niet vatten.
Tussen waken en dromen bleef ik hangen en ik hoorde Chet Baker door m'n hoofd
en langs de trappen dwalen. Er werd
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iets bij me wakker wat nooit meer in zou slapen. Een ver, onvervulbaar verlangen.’
Chet Baker zal altijd een van Deelders favoriete musici blijven, net als saxofonist
Charlie Parker. De liefde voor jazz brengt ook de belangstelling voor verdovende
middelen mee, die onlosmakelijk met die muziek zijn verbonden. Drugs zijn Parker,
een verstokte junkie, in 1955 fataal geworden en in datzelfde jaar heeft de teloorgang
van Chet Baker, eveneens een veelgebruiker, ingezet met de fatale overdosis van
zijn pianist. Deelder c.s. laten zich daardoor niet ontmoedigen: ‘Op de middelbare
school wist ik al zeker dat ik alles wilde gebruiken wat er was; en dat heb ik ook
gedaan.’ Er begint een jacht naar alles waaraan, terecht en ten onrechte, een
geestverruimende en/of roesverwekkende werking wordt toegeschreven, tot
hoofdpijnpoeders en hoestdrank aan toe. Deelder zal er uiteindelijk na zijn verblijf
in Engeland in de jaren zestig een levenslange habit aan overhouden, maar zegt
hij zelf: ‘Een leven zonder speed is het leven niet.’
Na het behalen van zijn eindexamen (op zijn lijst staan vijf negens en twee tienen)
in 1962 schrijft Deelder zich in aan de Nutsacademie voor de studie M.O.-Nederlands,
hoewel hij geen moment overweegt daadwerkelijk leraar te worden. Het is vooral
een manier om aan de dienstplicht te ontkomen. Hij bereidt zich middels losse
baantjes op het dichterschap voor. In november verschijnt zijn gedicht ‘Straat’ in
het Algemeen Handelsblad, in een rubriek voor jonge dichters. Dat eerste,
bescheiden succes wordt in 1963 gevolgd door zijn tijdschriftdebuut, wanneer
Kentering ‘Leert uw vogels kennen’ opneemt, een tekst die nog volledig volgens de
experimentele regels van de Vijftigers is geschreven. Hij maakt reizen naar het
buitenland, onder andere naar de Britse kunstenaarskolonie St. Ives en naar Londen,
op dat moment voor jongeren het centrum van de wereld.
Arie en Cor Deelder vrezen dat het nooit meer goed komt met hun artistieke zoon:
‘Mijn ouders begrepen er weinig van dat ik na de HBS niet door wilde leren. Die
hadden het maar over de toekomst. En daar had ik schijt aan. Ik ging mijn eigen
weg. Dat zette niet blijvend kwaad bloed, maar stuitte wel op weerstand. Ik bleef al
snel tijden lang van huis. Ik werkte bij Van Gend & Loos of in de havens, maar dat
was tijdelijk. Over een levensvervulling heb ik mij nooit het hoofd hoeven breken.’
Als podiumdichter doet Deelder ervaring op tijdens de zogenoemde jazz &
poetry-manifestaties,
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Deelder met zijn vriendin Roselie Peters, Londen 1966

die aan het begin van de jaren zestig opgang maken en waarin literatuur en muziek
een niet altijd even gelukkig huwelijk sluiten. Een van die happenings vindt begin
1964 plaats in een café in Overschie. Op het programma staan onder meer een
spastisch ballet en een muziekstuk voor slagroomklopper, knerpdoos en een openen dichtslaand boek. Deelder leest bij die gelegenheid ‘Action Poetry’ voor, dat
hijzelf beschouwt als zijn eerste echte gedicht.
Na zijn debuut tijdens Poëzie in Carré woont hij ruim een jaar in Londen met zijn
vriendin uit die periode, fotomodel Roselie Peters. Ze worden opgepakt omdat hun
verblijfsvergunningen zijn verlopen. In het huis waarin ze verblijven, vindt de politie
belastend materiaal dat Jules claimt niet eerder te hebben gezien maar waarvoor
hij toch als ‘unconvicted prisoner’ in Brixton belandt. Na ruim drie weken wordt hij
op de boot terug naar Nederland gezet. Na het verblijf in Engeland is zijn reislust
bekoeld: ‘Ik nam me voor: ik ga alleen nog ergens naartoe als ik er wat te doen heb,
ik ga niet zomaar - en ik had aanvankelijk nergens iets te doen.’ Hij begint fulltime
te schrijven, onder andere strips voor tekenaar Rob Peters, de broer van Roselie,
die voor het Belgische weekblad Robbedoes werkt. Ook maken ze onder de
pseudoniemen Youssouph ben Houpla (Peters) en Julian the Joint (Deelder) een
ABC voor de genieter van Marihuana (& De achtbare hashish), dat in 1968 verschijnt,
een jaar voor Deelders officiële poëziedebuut Gloria Satoria.
Ze belanden min of meer toevallig in de popmuziek als Jules met componist Peter
Snoey nummers begint te schrijven. De zelf ingezongen demo's, waarop ook Rob
en Roselie Peters te horen zijn, leveren een platencontract op. De groep neemt drie
singles op, eerst als Schlagergezelschap de Hyacinth, later onder de naam Popera.
De tijd is echter nog niet rijp voor de combinatie van pop en opera, waarmee de
Engelse groep Queen enkele jaren later wél succes zal hebben. Deelder c.s. komen
erachter dat ‘men helemaal niet op originaliteit zat te wachten in die kringen, maar
op dingen die ergens op leken en al bewezen hadden dat ze geld opbrachten. Die
hele platenscene was niet geïnteresseerd in iets nieuws. Pleur op, het gaat toch
goed? Zo behoudend als de tering.’
Al op de middelbare school baarde Deelder opzien door het dragen van blauwe,
suède laarsjes. Zijn jeugdvriend Hugo Pennarts herinnert zich dat Jules ‘echt perfect
gekleed’ was, en dat zal daarna altijd zo
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Schlagergezelschap De Hyacinth: v.l.n.r. Peter Snoey, Roselie Peters, Rob Peters, Jules
Deelder, plus zakenwaarnemer Hugo Pennarts, 1968.

blijven: ‘Als ik het gevoel heb dat ik er lullig uitzie, ga ik de straat niet op.’ Uiterlijk
is belangrijk, in tegenstelling tot wat Nederlanders plegen te denken. Deelder is niet
voor niets de zoon van een vertegenwoordiger. Op foto's uit de jaren zestig, zijn
‘Kloosperiode’, oogt hij als een romantische dandy met zijden sjaaltje, fluwelen
colbert en getoupeerde haardos. Zo staat hij op de foto die op het achterplat van
Gloria Satoria is afgedrukt, maar in diezelfde periode, wanneer Nederland zich
massaal in vrijetijdskleding steekt, ondergaat Deelder een gedaanteverwisseling.
Het haar wordt gemillimeterd, de gezichtsbeharing teruggebracht tot een goatie. De
popmuziek waarnaar hij in de jaren zestig heeft geluisterd, maakt plaats voor zijn
oude liefde, de jazz. Hij steekt zich in het pak en past zich een afgemeten stijl van
optreden aan, die beter past bij de nuchter-komische poëzie die hij als ‘neon-komiek’
schrijft. In zijn stem klinkt zo weinig mogelijk emotie door. Het publiek moet zelf
maar uitmaken in hoeverre een gedicht geestig is of niet: Je lacht/ je ziek.
Zijn poëzie is op een zelfde wijze veranderd. De breed uitwaaierende gedichten
à la Allen Ginsberg zoals ‘Cloud 9’, dat hij in Carré voorlas, hebben de
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debuutbundel niet gehaald. Gloria Satoria bevat, naast ‘de ervaringen der high’
(Vinkenoog), ook gedichten waarvan de zakelijke of plechtstatige stijl contrasteert
met de meestal kolderieke inhoud, en readymades zoals het klassiek geworden
‘Beknopte topografie van de Rijnmond’: Rotterdam/ Schiedam/ Vlaardingen/
Maassluis// hoekie om/ trappie af// gekkenhuis. De lijn wordt doorgetrokken in de
bundels die volgen, Dag en nacht geopend (1970) en Boe (1972). In De zwarte
jager (1973) gaat hij nog verder in het gebruiken en bewerken van gevonden teksten.
Het verbindende personage in de bundel is de Zwarte Jager, alter ego van de dichter,
die door zijn vriendin in de steek is gelaten: ‘Ik heb toen twee jaar in het zwart
gelopen.’
In de week dat De zwarte jager verschijnt, ontmoet hij zijn huidige vriendin A.M.C.
Fok, beeldend kunstenaar, moedervan zijn in 1985 geboren dochter Ari en de
afgelopen twintig jaar als ontwerper verantwoordelijk voor veel van de omslagen
van Deelders boeken. De zwarte jager is ook de eerste bundel waarvoor hij zijn
auteursnaam Jules Deelder verandert in J.A. Deelder, een schrijfwijze die hij vanaf
dat moment consequent zal hanteren.
De verkoop van de bundels houdt niet over. Deelder leeft van spaarzame
optredens - waarbij hij onverschillige toehoorders met grote onverzettelijkheid
trotseert-, van een stipendium van de Rotterdamse Kunststichting en van wekelijkse
bijdragen van de Sociale Dienst. Hij doet vergeefse pogingen om zijn vaste uitgever
De Bezige Bij te interesseren voor een verhalenbundel, die hij eerst aanbiedt onder
de titel Hoe m'n opoe tandjes kreeg en later als Het noorden vinden zonder kompas.
Het boek verschijnt uiteindelijk in 1976 als Proza bij de nieuwe uitgeverij van Poëzie
in Carré-organisator Olivier Boelen, voor wie Deelder ook De laatste woorden van
Dutch Schulz van William Burroughs vertaalt.
In dezelfde periode verwerft Deelder zijn eerste landelijke bekendheid, niet door
zijn literaire werk maar dankzij zijn optredens voor televisie, onder meer in het door
Bob Visser geredigeerde videomagazine Neon (1978), dat door de VPRO wordt
uitgezonden. Deelder schrijft televisiegeschiedenis wanneer hij in een van de
afleveringen de Berlijnse Muur met een spuitbus voorziet van het opschrift: ‘Beter
maf dan mof’. Zijn humor en ongezouten meningen maken hem een populaire gast
in talkshows, waardoor zijn krachtige Rotterdamse accent een vertrouwd geluid in
de Nederlandse huiskamers wordt: ‘Als iemand mij iets vraagt, zeg ik rechtuit m'n
mening, ook al raden mensen die het goed met mij
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Deelder en Frans Vogel in Het veld van eer foto Hansje de Reuver

menen me dat meestal af. Ik spui áltijd mijn mening, tenzij het me direct m'n leven
zou kosten, natuurlijk. Als ze kokend lood in je hol gieten, wil een mens namelijk
wel érg snel van mening veranderen. Ja toch? Ik tenminste wel, hoor.’
In 1982 werkt hij opnieuw met Bob Visser samen aan diens speelfilm Het veld
van eer. Met hulp van Rien Vroegindeweij schrijven ze het scenario en Deelder
speelt, naast acteurs Loes Luca en Ralph Wingens, een rol als de alom aanwezige
man in het zwart, de dood.
In de jaren tachtig blijft hij proza en poëzie publiceren, waaronder zijn Bep van
Klaveren-biografie The Dutch Windmill (1980), het lange gedicht Portret van Olivia
de Havilland (1985) en zijn eerste en tot nog toe enige roman Gemengde gevoelens
(1986). De boeken slaan aan bij een groot publiek en worden geregeld herdrukt,
maar krijgen weinig belangstelling en waardering van de officiële kritiek. De enige
literaire prijs die hij ooit krijgt, is in 1988 de Anna Blamanprijs van de Gemeente
Rotterdam. Het juryrapport noemt hem ‘een meester in het net iets te ver gaan,’ om
wiens uitspraken ‘weliswaar gelachen wordt, maar die nog vaker de nodige huiver
veroorzaken.’
In de tweede helft van de jaren zeventig, tijd van punk en new wave, ontstaat een
hernieuwde belangstelling voor dichters die met hun werk de confrontatie met het
publiek aangaan. Nieuwe dichters als Bart Chabot en Tom Lanoye doen van zich
spreken en voeren ook zelf het hoogste woord. De oude garde: Vinkenoog, Deelder
en ex-Selfkicker Johnny van Doorn worden herontdekt als de aartsvaders van een
genre dat sinds de jaren zestig een tamelijk verborgen bestaan in jeugdhonken,
buurthuizen en schoolaula's heeft geleid.
Gestimuleerd door zijn groeiende populariteit waagt Deelder als eerste dichter
de stap naar het theater. In zijn programma Deelder spreekt uit 1985 legt hij het
publiek onder een spervuur van gedichten, verhalen, bespiegelingen en moppen.
Het bevat ook muzikale intermezzo's, waarin Deelder als drummer wordt bijgestaan
door blazer Ger ‘Sax’ van Voorden en naderhand door het Trio Me Reet, dat door
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toevoeging van twee, drie of zelfs vier gastmuzikanten uitgroeit tot ‘het grootste trio
ter wereld’. In het snelle, afgemeten ritme waarmee Deelder zijn teksten ten gehore
brengt, is niet alleen de invloed van Amerikaanse stand-up comedians zoals Lenny
Bruce te horen, maar ook die van de jazz, vooral de agressieve, vitale bebop van
de jaren vijftig.
Deelder spreekt wordt twee jaar later gevolgd door Ja! Deelder en daarna zal de
‘aucteur’ om de twee jaar met een nieuw programma de theaters afreizen. Meestal
solo, maar in Apocrief (1998-2000) samen met Herman Brood en Bart Chabot. Het
spektakel, dat elke avond volledig improviserend tot stand komt, met alle gevolgen
van dien, jaagt vooral in de provincie menig schouwburgdirecteur in de gordijnen.
Inclusief de onderlinge ruzies en spanningen zal het voor het nageslacht worden
geboekstaafd in Bart Chabots 669 bladzijden dikke verslag Brood en spelen (2002).
Om Deelders optredens en andere activiteiten financieel-technisch te stroomlijnen
is in 1985 de BV Deelder opgericht, afgekort tot BVD. De BV Deelder verplaatst
zich van en naar optredens in de ‘Deelder-mobiel’, een zwartglanzend voertuig van
het merk Citroën. Deelder ontwikkelt zich al snel tot een enthousiaste
verkeersdeelnemer die van opschieten houdt. ‘Er zou op onze auto s n e l wegen,
die heten niet voor niks zo, een minimumsnelheid moeten gelden van 120 km per
uur. Wie dat niet bij kan benen, neemt verder het fietspad maar of die gaat maar
met de trèkschuit. Mutsen doen we thuis, maar niet op de grote weg,’ schrijft hij in
(Hol gelach) uit 1997, waarin hij ook verslag doet van diverse verkeersongelukken
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en bijnadoodervaringen, want zijn voorliefde voor hoge snelheden blijft niet zonder
gevolgen.
De grote klap moet dan nog komen en zal niet lang op zich laten wachten. In de
zomer van datzelfde jaar raakt Deelder op Voorne-Putten betrokken bij een
kettingbotsing en klapt hij op een stilstaande Duitse brandweerwagen. De auto is
total loss en bij de bestuurder zit de schrik er goed in. Het lijkt er even op dat hij zich
zelfs een nieuwe look aanmeet, want hij wordt in de stad gesignaleerd in spijkerpak.
Uiteraard modieus en stijlvol, maar toch. De verandering is tijdelijk, al spoedig draagt
Deelder weer de vertrouwde kostuums en heeft hij zijn oude onverstoorbaarheid
terug: ‘Andere mensen ruilen hun wagen in.’
Ook buiten zijn eigen bühneoptredens werkt Deelder regelmatig voor het theater.
Hij vertaalt toneelstukken van Nigel Williams (Klassestrijd) en Jim Cartwright (Straat
en Little Voice, opkomst en ondergang van een schreeuwlelijk), maakt een ‘ontrijmde
bewerking’ van Medea van Sofokles en schrijft voor het jeugdtheater Hofplein in
Rotterdam een bewerking van Sneeuwwitje, op voorwaarde dat de hoofdrol door
een zwart meisje zal worden gespeeld. Zijn meest opmerkelijke theatertekst is Angel
eyes (1998), een door John Buijsman gespeelde solovoorstelling over een verslaafde
trompettist. Het stuk, dat is geïnspireerd op het leven van Chet Baker, behoort tot
Deelders beste en meest persoonlijke werk.
Ondanks de vele activiteiten van de BV Deelder publiceert Deelder in de jaren
negentig drie prozaboeken, vier gedichtenbundels, een verzameling kernachtige
uitspraken (Euforismen, 1991) en een kinderboek (De bevrijding van Koos Spook,
met illustraties van Rob Peters, 1995), en worden zijn gedichten ter gelegenheid
van zijn vijftigste verjaardag in 1994 bijeengebracht in de kloeke bundel Renaissance.
Begin 2000 is het opnieuw prijs wanneer zijn uitgever zijn vijfenvijftigste verjaardag
viert met ‘De Nacht van Deelder’ waarop literaire vrienden als Bart Chabot, Remco
Campert en Simon Vinkenoog acte de présence geven. Het feestje wordt gevierd
in Amsterdam, hoewel de jarige zijn geringe dunk van de hoofdstad (‘vergaarbak
van platpratende provincialen’) nooit heeft verbloemd.
Eind jaren zeventig dook in de Rotterdamse horeca een bijnaam op, die Deelder
gretig heeft geannexeerd en als eretitel zal blijven dragen: de Nachtburgemeester
van Rotterdam. In de rest van het land en in de media is hij de ambassadeur van
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heeft herwonnen en waaraan hij een gezicht en vooral een stem geeft.
Rotterdammers staan niet toe dat anderen op hun stad kankeren; dat kunnen ze
zelf beter. Op die regel vormt Deelder geen uitzondering, en vooral het stadsbestuur
en het ambtenarenapparaat moeten het daarbij dikwijls ontgelden.
In 1994 dreigt Deelder heel even zelf in de politiek terecht te komen. Voor de
gemeenteraadsverkiezingen heeft hij zich door collega-dichter Manuel Kneepkens
laten ronselen als ‘lijstdouwer’ van de Stadspartij en wanneer hij met
voorkeurstemmen wordt verkozen, is hij een dag lang virtueel raadslid. Hij bedankt
voor de eer en geeft naderhand te kennen geen hoge dunk van de raadsleden te
hebben: ‘De meesten zouden hun middenstandsdiploma nog niet eens kunnen
halen. Vroeger zouden ze nog niet slagen voor het toelatingsexamen voor de HBS.
Het is dat zo'n stad wel doordraait, maar het komt niet door die gasten.’
Twee jaar later heeft Deelder korte tijd zijn eigen talkshow, geregisseerd door
Jop Pannekoek en opgenomen in Parkzicht. In de eerste aflevering, ‘Deelder start’,
brengt hij in een gesprek met sportlegende Fanny Blankers-Koen de vergeten Neder-
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landse hardloper Tinus Osendarp ter sprake, ooit nog getraind door haar echtgenoot
Jan Blankers en een vurig aanhanger van de groot-Duitse gedachte. Het onderwerp
valt bij de geïnterviewde niet in goede aarde. Na nog twee afleveringen, ‘Deelder
vlamt’ en ‘Deelder af’, besluit Veronica het programma niet te continueren. Een
‘teringstreek’, vindt Deelder, die vermoedt dat het accent van het programma te
Rotterdams is voor het Gooi, ‘waar het nog steeds 1936 is.’
Terwijl de theateroptredens in hoog tempo verdergaan, is Deelder aan het begin
van het nieuwe millennium ook in buitenliteraire zin regelmatig in het nieuws. In juli
2000 wordt hij door het tijdschrift Esquire verkozen tot best geklede Nederlander,
voor televisiepresentator Humberto Tan en advocaat Max Moszkowicz. Aan de prijs
zijn, behalve de eer, een horloge ter waarde van 12.500 gulden en een maatpak
van de Italiaanse kleermaker Brioni verbonden.
Anderhalf jaar later, begin 2002, worden Rotterdam en de rest van Nederland
opgeschrikt door het nieuws dat Deelder zou zijn overleden. Het nepbericht is
afkomstig van een hacker die heeft ingebroken op de website van Radio en TV
Rijnmond. Het wordt na vijf minuten verwijderd, maar is dan al overgenomen door
andere media en veroorzaakt de nodige onrust, niet in de laatste plaats bij de
overledene zelf. Hij verschijnt even in de deuropening van zijn woning aan de
Mathenesserlaan voor een korte verklaring: ‘Het is niet waar: ik leef!’ Daarna gaat
de deur met een klap weer dicht. De dader wordt niet gepakt, maar moet volgens
Radio Rijnmond vermoedelijk in Feyenoord-kringen worden gezocht. Tegelijk met
het valse overlijdensbericht van Sparta's beroemdste supporter is ook een tekst
over Feyenoord op de site geplaatst. Deelders manager Rinus Mieremet spreekt
van ‘een misselijke grap’, die echter eens te meer bewijst dat de Nachtburgemeester
blijkbaar niet kapot te krijgen is.
Hoewel Deelder altijd heeft volgehouden dat ‘de dood het doel van het leven is’,
zegt hij voorlopig nog geen plannen te hebben: ‘Ik heb altijd het gevoel gehad dat
iedereen doodgaat behalve ik. Het is niet zo, maar ik moet het toch nog maar zien.’
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J.A. Deelder
De dood
is groot
De dood
is machtig maar
dan wel
die van
een ander
Het licht
in de tunnel
is het naderend eind
Hoort men geraas dan
is het de
trein
(of een stuk
ijzer dat
erop lijkt)
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De wereld is
van iedereen
maar wie betaalt
de rekening?
De nieuwe eeuw
brengt veel teweeg
om snel weer te vergeten
Nieuwe leiders treden aan
die links en rechts spontaan
het vendelzwaaien doen herleven
Zij spreken ferme taal
voor microfoons in zalen
waarvan men een dag eerder
de geluidsman heeft ontslagen
en blijven zo nog heel lang onverstaanbaar tot Heil en
Zegen van het Volk en van
de Raad van Zakkenvullers
op de achtergrond
Het kind en dan
het liefst
dat van de
buren
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In Petrograd
sprak ik een gozer
wiens moeder
net als ik in 1944
was geboren
maar dan in Leningrad
wat toch weer even
anders lag
al was het maar meer
naar het Noorden
Wie weet
en weet dat
hij weet is
een meester
Wie weet en
niet weet dat
hij weet heeft
een meester nodig
Wie niet weet
en weet dat hij
niet weet heeft
liefde nodig en
wie niet weet
en niet weet dat
hij niet weet
die is verloren
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Deelder 1980 foto Gerard van Bree
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Alex Boogers
Op straat swingt het
Ik was vijftien jaar toen m'n pa op een koude nacht in 1985 van z'n nest werd gelicht
en weggevoerd door de politie. Zwijgzame mannen in grijze pakken die geen enkele
emotie toonden en tegen m'n ma zeiden: ‘We komen voor de heer Leonardus
Boogers.’ ‘Dat is m'n man,’ zei ze. M'n pa, die al op bed lag, schrok zich de pleuris,
dat kon ik horen aan het gestommel, en aan zijn zware stem, want hij zei zoiets als:
‘Wazza - wazza - wattisser?’ Maar al snel schikte hij zich in z'n lot, leek het wel,
want hij werd helemaal stil en liep rustig door de kamer, in z'n onderbroek, waarvan
het elastiek z'n vette, harige lijf insnoerde. Het was godverdomme geen gezicht. Ik
lag zogenaamd op bed, maar zat in werkelijkheid rillend op m'n knieën en keek door
de deurkier naar het tafereel dat zich in de woonkamer afspeelde.
‘Neemt u wat toiletspulletjes mee,’ zei een van de mannen. Ik kon hun smoelen
moeilijk zien, maar hun stemmen klonken streng en dominant, zoals de leraren op
m'n school.
M'n pa hijgde zwaar. ‘Wat moet ik doen, Jo?’ vroeg hij wanhopig. Hij klonk nogal
gespannen. M'n ma pakte wat spulletjes in. Niet veel later hoorde ik m'n pa janken,
en toen begon m'n ma ook te janken. Ik schaamde me kapot, maar ergens begreep
ik het wel. Ik had moeite om niet te janken, om niet rillend m'n kamer uit te rennen
en m'n ouders vast te grijpen.
‘Komt u maar,’ zei een van de mannen. En weg gingen ze, de mannen in de grijze
pakken en m'n pa. Kort daarna stormde ik m'n kamer uit.
‘Waar gaan ze met pa naartoe?’ brulde ik.
M'n moeder veegde de tranen uit haar gezicht. ‘Hou nou toch 'ns je muil!’ krijste
ze. ‘Je bent toch zeker niet achterlijk?’
Een jaar voor die tumultueuze avond in 1985 had ik een kort gesprek met m'n pa.
Dat was uitzonderlijk, want m'n pa en ik spraken zelden met elkaar.
‘Wie is dat?’ vroeg ik.
Ik zag een magere man op tv met zwart glanzend achterovergekamd haar, gekleed
in een strak zwart pak, compleet met handschoenen en een wandelstok, die hij niet
nodig leek te hebben. Hij praatte in een zwaar Rotterdams accent, dat mij vertrouwd
in de oren klonk. Maar die kleren! Het leek erop dat hij godverdomme uit de doden
was opgewekt, een of andere figuur uit het begin
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van de negentiende eeuw. Jack the Ripper of een of andere maffioso, of weet ik
veel wie.
Het woord ‘dandy’ kwam toen nog niet in mij op.
‘Deelder,’ zei m'n pa kortaf.
‘Wie?’
‘Jules Deelder, een schrijver,’ zei m'n pa, ‘schrijver, dichter, weet ik wat hij allemaal
nog meer doet. Ik zie hem wel 'ns bij Sparta.’
Een schrijver? Ik kon het niet geloven. Zag een schrijver er zo uit? Praatte hij zo?
En wat bedoelde hij met ‘ik zie hem wel 'ns bij Sparta’?
‘Sparta is z'n club.’
‘Wat schrijft hij allemaal?’
M'n pa rees z'n wenkbrauwen. ‘Weet ik veel, gedichten, verhalen, van alles.’
Ik luisterde naar Jules Deelder. Hij sprak over nazi-Duitsland, over de auto van
Hitler, over z'n slechte gebit, over boksen, over Bep van Klaveren, over jazz, over
Chet en andere legenden, over trips, en wat allemaal niet meer. De man wist niet
van ophouden. Wat een tempo! Het gezicht stond strak, de ogen, zwart als steenkool,
keken koel naar de toehoorders. Koel, maar toch ook vol ontroering. Alleen de mond
bewoog. De mond swingde. M'n pa lachte, ik lachte. Ik keek naar Deelder, ik keek
naar m'n pa, die een prachtige lach heeft, en in de verte doet denken aan Elvis,
maar dan vooral in z'n Vegas-periode.
Tegen m'n vrienden zei ik de volgende dag: ‘Ik heb naar Jules Deelder gekeken
op tv. Ik heb me de tering gelachen.’
‘Wie?’ vroegen m'n vrienden. Ze lazen net zo vaak een boek als ik - nóóit.
‘Jules Deelder,’ zei ik, ‘een dichter.’ Ik klonk zo cultureel onderlegd als de pest.
‘Pleur op met je dichter!’ zeiden ze. En daarna spraken we er niet meer over. We
brachten onze avonden doorgaans op straat door, want thuis was er geen reet te
beleven, en er hing toch meestal een verkankerde sfeer, laat staan dat je er voor
je plezier een boek las. M'n pa hing elke avond voor de tv en zei geen tyfus en m'n
ma vloekte alleen maar, en liep heen en weer naar de keuken, of naar de
slaapkamer. Ik werd er bloednerveus van.
M'n vrienden en ik schuimden elke avond de straten af, liepen door de vochtige
stegen en glimmende straten in het naamloze gat Vlaardingen en hoopten op
avontuur. We braken soms in, sloopten wat, of vochten met groepjes gasten die wij
als rivaliserende bendes beschouwden. We liepen rond met messen, ploertendoders
en met zelfgemaakte wapens als knuppels en boksbeugels.
Op school praatte de leraar Nederlands nooit over Jules Deelder. Dat viel op. Wel
over De Grote Drie: Mulisch, Reve, Hermans, over Maarten 't Hart, over Maarten
Biesheuvel, over Jan Wolkers, die eigenlijk ook wel te pruimen was, al heb ik Turks
fruit pas veel later gelezen, en benaderde de gelijknamige film voor mij de ideeën
die ik toen had over pornofilms, waar ik weer veel later een groot bewonderaar van
ben geworden. In die periode was ik nog steeds in Jules Deelder geïnteresseerd,
had zelfs in de bibliotheek haar boeken van hem gezocht, en twee boeken gejat.
Eén boek was niet van Deelder, maar ging over Mohammed Ali en heette De
Grootste, opgetekend door Richard Durham, en het andere was Modern passé van
J.A. Deelder. Ik vrat de boeken op, 's avonds, 's nachts, in m'n kamer. Ik hoorde de
stem van Deelder in m'n hoofd en m'n ogen dansten op het ritme van de zinnen
mee. M'n ma zag het licht onder de deur vandaan komen en kwam zo'n beetje elke
avond m'n kamer binnen. ‘Je
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bent toch niet met jezelf aan het spelen, hè,’ zei ze dan. Elke keer hetzelfde gezeik.
‘Hoe zit dat met Deelder?’ vroeg ik aan m'n leraar Nederlands. ‘Waarom leren we
niks over hem?’ Hij leek compleet verbaasd. Boogers vraagt iets over literatuur, wat
zullen we godverdomme nou krijgen?
‘Jules Deelder,’ zei m'n leraar bedachtzaam. Hij sprak z'n naam langzaam uit,
alsof het ergens pijn deed in z'n mond. Dat staat vast intellectueel of zoiets. ‘Die ligt
een beetje moeilijk,’ vervolgde hij. ‘Deelder behoort tot een stroming die buiten de
gevestigde orde ligt. Een voortvloeisel van de beatnik-generatie die in Amerika
ontstond. Die behandelen we hier niet, het spijt me. Het staat je wel vrij om Deelder
als onderwerp te kiezen voor je spreekbeurt. Daar krijg je ook punten voor.’
‘Punten, zei u?’
Ik las nog wat boeken en bundels van Deelder en hield m'n spreekbeurt. Iedereen
die vóór mij was geweest had keurig plaatsgenomen aan het bureau, en als een of
ander kostschoolstudentje zijn spreekbeurt uit het hoofd opgelezen. Maar ik dacht:
‘Buiten de gevestigde orde - oké dan.’ Ik ging op het bureau staan en las een gedicht
van Deelder voor. Luid en ongegeneerd. M'n klasgenoten moesten lachen en de
leraar keek heel even geschokt, maar hij zei er niks van. Doorgaan, dacht ik. Ik sta
boven iedereen. Naar de hel met ze. Niemand maakt me wat.
Na afloop zei de leraar: ‘Tempo was goed, ritme was goed - het soort staccato
dat in de verte zelfs aan Deelder doet denken. In het geheel een bijzonder origineel
optreden. Een geslaagde spreekbeurt, Alex!’
Ik begreep de helft niet van wat de leraar zei. Ik stond er bij te knikken en te
glimlachen als een imbeciel. Wat ik dacht was dat hij niet begreep dat mijn liefde
voor Deelder te maken had met de straat, die in elke zin doorklonk. Op straat swingt
het, niet in steriele klaslokalen, niet in bibliotheken waar een geur van menselijke
verrotting hangt, niet in schurftige leeszalen, niet in boekhandels, en niet in de saaie
kutlessen die ik van hem kreeg - op stráát!
Tegen m'n vrienden zei ik niks, niks over dat ik een geslaagde spreekbeurt had
gehouden, niks over mijn interesse in Deelder en al helemaal niks over mijn
ontluikende liefde voor de literatuur. Het enige waarvoor ze zich interesseerden was
of ik weer met ze op pad ging.
Ik had inmiddels op verschillende avonden en nachten tot twee keer toe m'n hand
gebroken, een keer m'n neus gebroken, stukjes tand uitgespuugd, en met elf
hechtingen de huid op m'n schedel laten dichtnaaien. Ik wist dat het niet zo kon
doorgaan. M'n ma zei: ‘Het is tuig waarmee je omgaat, dat weet je toch? Mij maakt
het allemaal geen moer uit, maar als je ergens ligt dood te bloeden, verwacht dan
niet dat ik je kom helpen.’
M'n pa had in het Groot Vlaardingen gelezen dat Deelder naar Vlaardingen kwam
en zou optreden in de Stadsgehoorzaal, een klein theater waarvan de directeur
jaren later door de voetballer Patrick Kluivert in een geleende BMW zou worden
platgereden.
‘Zullen we gaan?’ vroeg ik.
M'n pa keek vertwijfeld naar m'n ma, die een kort knikje gaf.
‘Waarom ook niet?’ zei hij.
Ik was opgewonden, wilde een goed plaatsje, ging tussen m'n pa en ma zitten
en zag Deelder vanuit een rood licht naar de rand van de bühne lopen.
Het eerste eenvoudige woord dat hij opmerkelijk ontspannen sprak: ‘Hoi!’
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De zaal begroette de dichter met een eveneens luid: ‘Hoi!’ Daarna zei de dichter:
‘U bevindt zich thans in de hel.’ Het begin van een geweldige avond. M'n pa en ik
lachten, we waren ontroerd, we knikten instemmend en m'n ma zoog haar lippen
naar binnen, onderdrukte haar lach en schudde voortdurend haar hoofd.
Toen ik de boeken van Deelder allemaal gelezen had, dacht ik: er moeten toch
ook boeken van andere schrijvers zijn die me interesseren. Zo begon het. Iets was
in gang gezet. Oswald, m'n leraar Duits, pikte het op en liet me kennis maken met
boeken en schrijvers waarvan ik nooit had gehoord. Goethe, Schiller, Kafka, Hesse,
de hele rataplan. Elke keer schreef hij een naam en een titel op en zei: ‘Probeer
dit.’
M'n vrienden zeiden: ‘Je bent veranderd. Wat is er godverdomme met je aan de
hand?’
‘Mooie dingen,’ zei ik. Echt poëtisch klonk het niet. Ik leek meer op een christen
die probeert uit te leggen dat hij zojuist de Here God heeft gevonden. Maar ik gaf
er geen reet om.
Lang duurde de vriendschap niet meer. Van de gasten waarmee ik omging heeft
één zich verhangen, een stuk of drie, vier zijn chronisch aan de drugs, en de rest
denkt nog steeds dat het 1984 is en danst op de muziek van Kajagoogoo en de
Simple Minds.
Een jaar later zat ik in Het Huis Van Bewaring in Scheveningen. Niet omdat ik het
spoor bijster was geraakt, maar omdat m'n pa zich had ingelaten met koppelbazen
die nauwe contacten hadden met de vleesmaffia. Het was vijf maanden geleden
dat de zwijgzame mannen hem uit ons huis hadden gehaald. M'n pa beweerde dat
hij nergens iets van wist, maar ik geloofde er geen tering van. Hij moest geweten
hebben dat hij illegale vrachten reed voor een malafide bedrijf. Een ordinaire
vrachtwagenchauffeur krijgt toch geen grijze Mercedes 350 SL van z'n baas te leen.
Ik had m'n pa brieven geschreven waarin ik hem vertelde wat me bezighield, en
dat ik hem miste en wat niet meer. Persoonlijke sores. Het waren de eerste brieven
die ik schreef. Tegen m'n ma zei m'n pa dat hij elke keer een potje ging zitten janken
als hij een van mijn brieven had gelezen.
Na zoveel brieven mocht ik dan eindelijk op bezoek. We zaten in een kantine.
Grote mannen in plastic kuipstoelen aan houten tafeltjes omarmden hun vriendinnen
of vrouwen, huilden, gaven kusjes, of hielden stevig hun handen vast. Een bewaarder
zat op een verhoging, las in een krant, maar hield ondertussen alles in de gaten.
M'n pa aaide me over m'n hoofd en liep toen naar een apparaat waarin hij een paar
kwartjes gooide. Hij kwam terug met een plastic bekertje koffie voor m'n ma, en een
bekertje chocolademelk voor mij. Hij vroeg hoe het ging.
‘Wel goed,’ zei ik.
M'n pa knikte en krabde voortdurend aan wonden aan z'n handen en armen.
‘Dat is mooi, jongen,’ zei hij. ‘Dat is heel mooi.’
Tegen m'n moeder zei hij dat hij gek aan het worden was. Hij zat tussen
moordenaars en verkrachters, en wist niet hoe lang hij het nog uithield.
‘Vorige week slikte een of andere idioot zijn soeplepel in. Die ligt nu in het
ziekenhuis. Ze zijn hier gestoord, Jo, helemaal gestoord.’
Daarna werd hij steeds stiller en aaide mij af en toe weer over m'n hoofd. Voordat
m'n ma en ik vertrokken zei hij: ‘Word geen crimineel, hoor je me, jongen?’ En ik
knikte en bedacht dat het lang geleden was dat we samen
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hadden gelachen.
Een half jaar later werd hij vrijgelaten. M'n ma verwelkomde hem met de woorden:
‘Ik weet van jou en al die andere wijven. Denk je soms dat ik de bezoekerslijst niet
te zien kreeg. Sterf maar.’
In het jaar 2002 bezocht ik voor het eerst het boekenbal. Het thema was ‘liefde
en dood in de literatuur’ of iets dergelijks. Ik had juist mijn boek Het waanzinnige
van sneeuw geschreven en m'n uitgever vroeg of ik er iets voor voelde om naar het
boekenbal te gaan.
Ik ben daar onder soortgenoten, dacht ik. Het betekent dat ik het gemaakt heb.
Ik zei ‘ja’.
Op het bal stierf het van de bekende Nederlanders, waarvan ik er een heleboel
niet kende. In elk geval moesten ze wel ergens van bekend zijn, want elke keer
floepte er een lamp aan van een cameraploeg en dan stelde een journalist zeer
gewichtige vragen aan de BN'er over het boekenbal. Ik zag politici, cabaretiers,
presentatrices, verslaggevers, uitgevers, redacteuren, en zelfs hier en daar een
schrijver. Kan je dat godverdomme geloven? Ik had ineens weinig zin om mijn
soortgenoten de hand te schudden. Iedereen was heel druk en lacherig en praterig.
De culturele elite liep in rondjes, zoop erop los, zat op de treden van de verhitte
Stadsschouwburg van Amsterdam, en liep nog meer rondjes. Het leek erop dat
iedereen op zoek was naar iets, maar wat het was en wáár het was - niemand
scheen het te weten.
Ik nam een van de trappen van de schouwburg en zag Jules Deelder juist de trap
aflopen. Een vrouw vergezelde hem. Ik vroeg me af of ik iets tegen hém moest
zeggen. Ik had zijn werk gelezen, maar ik volgde hem niet meer, was in zekere zin
een afvallige. Dat was een goede openingszin: Je spreekt met de afvallige. Deelder
keek op het gepeupel neer, fluisterde iets in het oor van de jonge vrouw. Ik liep op
hem toe en stak m'n hand uit: ‘Hoi, Jules,’ zei ik, ‘mijn naam is Alex Boogers uit
Vlaardingen.’ Het kwijl liep praktisch uit m'n bek.
Deelder keek me afwezig aan vanachter zijn getinte brillenglazen en schudde me
de hand. Van ontroering was geen sprake meer.
‘Hallo, Alex Boogers uit Vlaardingen,’ zei hij, en liep door. Hij klonk geërgerd. Ik
voelde me nogal lullig, bleef op de trap staan en zag hoe Deelder in de menigte
opging. Anoniem bijna. Natuurlijk waren er mensen die hem hier en daar een
schouderklopje gaven, iets tegen hem zeiden, hoopten op een aardige reactie of
wie weet zelfs een gedicht of een mop, alsof hij een godverdomd aapje was.
Ik bedacht me ineens dat ik hem geen hand had moeten geven, maar dat ik hem
een kogel door z'n kop had moeten jagen of iets dergelijks, al ben ik daar natuurlijk
veel te laf voor. Iemand zou het hoe dan ook moeten doen. Een gedicht van hem
zou vast kort daarna prijken op het Nationale Nederlanden-gebouw in Rotterdam.
Iedereen zou z'n boeken kopen, zeggen dat ze hem hebben gekend. Deelder zelf
zou uitroepen: ‘Een poëtisch einde, wat wil ik nog meer?’ M'n leraar Nederlands
zou hem onmiddellijk behandelen in de klas zoals hij elke dichter die dood is
behandelde. En ik zou hem romantiseren. Ik zou zeggen dat ik hem ooit had ontmoet,
dat hij mijn hand schudde, dat we diep met elkaar in gesprek raakten, en dat hij bij
het afscheid zoiets zei als: ‘Ik ben de laatste wolf, jongen. Niemand weet het. Maar
ik ben het wel. Eens zullen ze het weten, maar dan ben ik al opgebrand.’ Zoiets. En
dan zeg ik dat ik zei: ‘Ik zal het ze zeggen, Jules, want ik weet het. Ik heb het altijd
geweten.’
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Erik Brus en Iris van Erve
In mij ben ik een optimist
Interview met J.A. Deelder
Naarmate je ouder wordt, wordt de productie schaarser, aldus J.A. Deelder op een
ijskoude heldere winterdag in Hotel New York, Rotterdam. Je weegt je woorden op
een goudschaaltje. Naarmate het schrijverschap zich vormt, wordt de volgorde
belangrijker - net zolang tot je precies zoveel tijd in de volgorde van je werk stopt
als in het schrijven zelf. In dat stadium is Deelder nu aanbeland: dit jaar wordt de
Rotterdamse aucteur, zoals hij zichzelf noemt, zestig jaar. Dit betekent dat hij één
jaar verwijderd is van zijn gouden schrijfjubileum: op zijn elfde schreef hij immers
zijn eerste gedicht met de regel: Hoort men werpt een atoombom.
Direct was er al de typische Deelderstijl: kort, krachtig, met humor. Hoe hij erop
kwam weet hij zelf niet. Waarom hij schrijft weet hij ook niet en bovendien wantrouwt
hij mensen die dat wel van zichzelf weten. Als hij net zo goed saxofoon zou kunnen
spelen als hij kon dichten dan zou hij dat doen. Maar dat is dan ook het enige
alternatief voor het schrijverschap dat hij kan bedenken. Deelder heeft er
uitgesproken ideeën over. ‘Het gaat om de wereld buiten je, niet in je. Het is belangrijk
te schrijven in zekere algemeenheden, zodat je tegelijkertijd over jezelf en anderen
schrijft - ik richt me tot mezelf in de ander. Zielenroerselen zijn niet interessant. Het
eigen gevoel, binnen twee bladzijden ben je daar toch doodziek van?’ Het kan buiten
licht zijn, bij Deelder binnen is het gewoon donker. Het poëtische moet juist uit het
a-poëtische komen, zegt hij, uit het banale. ‘De mens is nou eenmaal
laag-bij-de-gronds, ook al streeft hij naar iets hogers. Dus alleen door dit banale in
contact te brengen met het verhevene, gaat het ergens over, maak je kunst.’

Dodelijke ernst
De kritiek die hij krijgt op zijn werk vindt Deelder soms ergerlijk: ‘Ze vegen wel effe
het werk van een heel jaar van tafel, lekker makkelijk.’ Bovendien gaat het vaak
over datgene waarin Deelder verschilt van de meeste andere dichters: hij staat op
het podium, verkoopt zijn huid, is op tv en verdient geld. Het gaat altijd over hem,
niet over zijn werk. Over optreden met poëzie zegt hij: ‘Óf het is goed óf het deugt
niet, of je het nou zegt of leest. De kritiek zoekt naar puistenkoppen die op zolders
afgescheurd van de wereld leven, niet naar dichters die hele dozen boeken de tent
uit lullen.’
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De grootste kritiek van Deelder zelf op de literatuur is de dodelijke ernst waarmee
alles geschreven wordt. Gebrek aan humor is de grootste zonde in de kunst, naast
het gebrek aan bondigheid. Zo merkt Deelder op dat de omvang van Van der Heijden
evenredig toeneemt met de dikte van zijn boeken en dat hij het ene telefoonboek
na het andere schrijft - en er is geen recensent die er iets van zegt. Deelder ontbeert
het aan humor noch aan bondigheid. Naar eigen zeggen lukt het hem een fenomeen
waar meters boeken over zijn geschreven te vangen in enkele eenvoudige woorden.
Je kan het afdoen als een woordgeintje maar in die meters boeken komt het
beschrevene niet voor: ‘Heelal’ - Hoe verder men keek/ hoe groter het leek.
Naast humor en bondigheid is het gebruik van spreektaal typerend voor de
schrijfstijl van Deelder. Hij zegt dat een van de moeilijkere dingen te vinden: het
vangen van spreektaal in geschreven taal. Dit sluit aan bij een door Deelder veel
gebruikte literaire methode: de readymade. Een manier van zien die volgens Deelder
onverbrekelijk met Rotterdam te maken heeft. Niemand kan zulke readymades
schrijven als een Rotterdammer.
Deelder maakte kennis met deze manier van schrijven in de jaren zestig, vooral
door het Rotterdamse literaire tijdschrift Gard Sivik. Hij werd uiteraard beïnvloed
door Gard Sivik, hoewel hij er nooit werk naar heeft opgestuurd - hij begon pas te
publiceren toen het alweer was opgeheven (1964 red.); bovendien was het niet echt
een uitnodigend groepje. Het literaire klimaat van Rotterdam werd bepaald door de
club rondom Gard Sivik: Hans Sleutelaar, Cor Vaandrager - Deelder zag ze optreden
en was onder de indruk. Dankzij hen, zegt Deelder, zijn in Rotterdam de deuren
opengezet naar literatuur.
Overigens werden er later verwoede pogingen gedaan die deuren ook weer dicht
te slaan door bijvoorbeeld de RKS (Rotterdamse Kunststichting). Michaël Zeeman
(‘die ooit wegens verregaande kleptomanie uit een boekenzaak is ontslagen’) kwam
uit Amsterdam de RKS versterken en schafte de stipendia af die de dichters van
Rotterdam kregen om rond te komen. Hiermee maakte hij in één klap de literaire
scene van Rotterdam brodeloos. Grinnikend vertelt Deelder over Vaandrager die
met een honkbalknuppel onder zijn jas op het terras van café De Unie ging zitten
wachten tot Zeeman het pand zou verlaten. Zeeman is urenlang op kantoor gebleven.

Helden
Als Deelder Simon Vinkenoog leert kennen wordt hij uitgenodigd voor Poëzie in
Carré, een in die tijd unieke manifestatie. ‘Ik had iets geschreven en wilde dat iemand
het las, toen heb ik het opgestuurd naar de redactie van Randstad. Vervolgens
kreeg ik een uitnodiging van Vinkenoog, die bij Randstad zat, om poëzie voor te
dragen in Carré. Nadat ik ja had gezegd vroeg ik me godverdomme af wat ik aan
het doen was, maar ik ging er toch maar heen. Vaandrager en Armando deden niet
mee, die waren tegen de romantisering van de dichter. Ik voelde me uiterst
ongemakkelijk tót het moment dat het publiek moest lachen, dat had ik niet verwacht,
ik was gelijk verkocht.’
‘In Rotterdam werd dit gezien als verraad aan de club. Opeens praatte Sleutelaar
met mij, en Vaandrager kon dit niet hebben. Het had misschien te maken met afgunst.
Van hoeveel visie zijn werk ook mag getuigen, hij kon ook onbegrijpelijk bekrompen
zijn. Ik heb de literaire kwaliteiten van Vaandrager nooit in twijfel getrokken en
natuurlijk ben ik erdoor beïnvloed, maar ja je zet niet boven elk gedicht met dank
aan.’
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‘Pas toen ik op de middelbare school zat begon ik andere dichters te lezen. En
toen nog was het luisteren van platen eigenlijk belangrijker. We gingen bij elkaar
jazz luisteren. Later kwam de rock 'n roll, dat waren de helden van de werkende
klasse. Ik heb de popmuziek zien komen. Elvis en Little Richard waren het helemaal.
De underground groeide tegen de verdrukking in, het was ontzettend belangrijk je
af te zetten. Jazzmuzikanten waren mijn helden, al die verhalen ook - dan zat Chet
Baker weer in de bak hier, dan weer daar - geweldig.’
Ook in de literatuur komen de helden van Deelder uit het buitenland. ‘Ik las On
the road van Jack Kerouac en drie maanden later stond ik met een slaapzak langs
de weg. Ik had dat boek gejat, maar uit liefde voor de literatuur. Het mooie van
Kerouac was dat hij zelf voorkwam in zijn eigen boeken, maar iemand anders was
de held. Ik ging eerst naar Italië en Spanje, later naar Engeland waar ik nog een tijd
gewoond heb. In het hart van de zestiger jaren zat ik in Londen, in de bajes zelfs
toen mijn verblijfsvergunning was verlopen. Later heb ik Allen Ginsberg ontmoet,
en William Burroughs, die ouwe nicht, ik had niet kunnen denken dat ik die gasten
zou leren kennen. Met Gregory Corso ben ik nog een keer doorgezakt in San
Francisco.’
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foto John Vane

Ik heb het net gemist
Deelder heeft verschillende fascinaties. Eén ervan is de oorlog, die al vanaf het
allereerste begin voorkomt in zijn werk. Op de vraag waar deze fascinatie vandaan
komt, volgt een overtuigend jongensverhaal. In de tijd dat Deelder opgroeide was
de opmerking ‘ja dat komt omdat je de oorlog niet hebt meegemaakt’ een
standaarduitdrukking. Doordat Deelder hier steeds mee om de oren geslagen werd,
groeide in hem langzaam een gevoel van spijt, iets groters dan heimwee: ik heb het
net gemist. Het sprak hem mateloos aan: de clandestiene stemming, het
machtsvertoon. Bunkers waren gewijde plekken, als je erin stond en je luisterde
naar de stilte dan leek het net of het zo weer kon beginnen. Deelder vertelt hoe hij
met zijn vader ging kijken op de Lloydkade waar een schip met gewonden uit
Indonesië aankwam. De zon blikkerde in de tuba's van de Marinierskapel en er
kwam een onafzienbare rij legerambulances voorbij. Het achterzeil was opgerold
en je zag de gewonden liggen. Maar ondanks de hoempapa van de Marinierskapel
en het schreeuwende publiek gaven de gewonden geen sjoege. Het werd steeds
stiller op de kade, op het laatst hoorde je alleen nog de tonen van de tuba's.
Machtsvertoon heeft ook te maken met zijn latere fascinatie voor Hitler. Deelder
is vaak aangevallen op deze aanbidding, maar zoals hij zelf zegt: ‘Je ken toch niet
ontkennen dat dit een wereldact is, zuiver gezien als optredend artiest. Je kunt Hitler
niet afdoen als

Passionate. Jaargang 11

32
een gek, een mislukte huisschilder, want daar lopen de mensen toch niet achteraan?
Hitler heeft ervoor gezorgd dat de wereld een schop onder haar reet kreeg, het was
zwaar crisis en hop, daar hadden we opeens een Wirtschaftswunder. Daar heb ik
bewondering voor. Dat Hitler een kwade kracht was en dat je beter maf dan mof
kunt zijn, daar hoeven we het verder niet over te hebben. Het is een interessant
fenomeen, wat niet betekent dat ik dit ook zou willen of dat het weer moet gebeuren.
Maar intussen is het wel SF wat zich daar afspeelde, die moordmachine die
gebaseerd was op een 19e eeuwse rassentheorie en die vervolgens met de
modernste middelen op de rails gezet is. Trouwens de reclamewereld maakt nog
dagelijks gebruik van technieken die uit de propagandafilms komen, het was gewoon
beresterk.’
Wat niet de reden is waarom Deelder ook zo gefascineerd is door reclame. Deelder
ziet reclame als een uiting van cultuur, daarom vindt hij het interessant en aarzelt
hij ook niet eraan mee te werken. ‘Maar het moet wel iets zíjn natuurlijk. Geen
waterbedden of zo. Citroën bijvoorbeeld rij ik zelf, alhoewel ik geen reet heb met
die nieuwe modellen. En het maakt je natuurlijk nog meer een Bekende Nederlander.
Ik vind het niet erg om een publiek persoon te zijn, ik zou me meer zorgen maken
als ze me niet zouden herkennen. Het getuigt tenslotte van belangstelling. Je leert
wel mensen af te poeieren zonder dat ze merken dat ze afgepoeierd worden - dat
is nodig, want je hebt ook met mafketels te maken.’

Het licht gaat aan
‘Ik sta als een soort amateur in het leven. Ik plan niets, ik ga dingen niet vooraf
bedenken. Je komt niet tot inzicht door denken. Ik heb me altijd afgevraagd wat dat
is: denken. Hoe gaat dat? Zit je daarbij of lig je erbij? Problemen daar heb ik niets
mee. Problemen zijn door mensenhersens gemaakt, je ken een hoop problemen
verzinnen maar in de meeste gevallen lossen ze zich vanzelf op. Ik ben nooit ziek
en ben nu al ouder dan ik ooit dacht te worden. Ik voel me goed, ik heb het middel
gevonden dat met mij accordeert, ik ben een gebruiker maar zou nooit willen zeggen
dat het een oplossing is voor anderen. Iedereen is vrij om te doen wat-ie wil, maar
als je er veel over praat als je een voorbeeld bent, dan zet je bijna anderen aan en
dat wil ik niet. Drugs hebben mij wel geholpen mijn verlegenheid te overwinnen.
Maar dat is lang geleden, nu is het niets bijzonders meer. Ik zou er wel flink de tering
in hebben als ik op zou houden.’
‘Overigens ben ik niet bang voor de dood. Ik denk dat het licht juist aangaat en
niet uit als je dood gaat. Goed, het is niet zo dat ik er bewust haast mee maak, maar
het is beter er met nieuwsgierigheid naar te kijken dan met angst. Ik denk dat de
dood een overgang is naar iets waar heel andere wetten gelden. Je kunt niet bang
zijn voor iets waar je je geen voorstelling van kunt maken. Ik heb religieuze
gevoelens, maar dat heeft niets te maken met georganiseerde religie. Het idee dat
God er zou zijn, dat je tegen hem kunt praten en dat-ie dan ook nog wat terugzegt,
vind ik belachelijk. God is voor mij het al, in alles, ook in dingen. Maar je bent zelf
het middelpunt, je moet het niet buiten je zoeken.’
‘Voordat ik doodga, zijn er nog veel dingen die ik wil doen. Misschien ga ik nog
wel heel vervelende sonnetten schrijven. Ik ga voorwaarts met een ergerlijk
optimisme. Jennen met taalvaardigheid. Dat wekt wrevel op hier en daar en dat
stemt mij goed. In mij ben ik een optimist. Sowieso leef ik voort. Mijn gedicht voor
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mijn dochter Ari staat in een tunnel, anderhalve kilometer lang. Als ik er niet meer
ben en zelfs als Ari er ook niet meer is, bestaat dat gedicht nog steeds. Daar ben
ik trots op.’

*

‘Voor Ari’ - Lieve Ari/Wees niet bang// De wereld is rond/ en dat istie al lang// De mensen zijn
goed/ De mensen zijn slecht// Maar ze gaan allen/ dezelfde weg// Hoe langer je leeft/ hoe
korter het duurt// Je komt door het water/ en gaat door het vuur// Daarom lieve Ari/Wees niet
bang// De wereld draait rond/ en dat doettie nog lang.
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Illustrierter Deelder (strip)

*Uit ‘GEMENGDE GEVOELENS’ © J.A. Deelder 1986

WAAR WE WAREN: JD Illustrierter Deelder DOOR Rob Peters
m.m.v. Lydia Snijder
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Rien Vroegindeweij
Rotterdamse elegie
(zonder kapitalen)
voor Jules
(a)
: 't is dat ze het vroegen
ik zou er zelf niet over beginnen
over vroeger weet je wel
de jaren worden geringer
als je de herhalingen, de retoriek
er aftrekt, een paar zinnen
die blijven hangen
ik was toch al nooit zo'n zanger

(b)
bikkelharde stad ja
met z'n haven, z'n rechtdoorzee
z'n classificeren in de botlek
bottleneck van tankers, koppelbazen
laden & lossen bij van gend & loos
kantoorwerk voor manpower
dromen boven een kaartenbak
van woorden
wafelen in den haag?
heb ik nooit gedaan
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(c)
stad van schilders weinig dichters
waar moet je 't dan over hebben?
ja weet ik veel voorbeelden
afgaan op flapteksten
rooftocht in bijenkorf, pocketkelder
schaken in de hut van oom tom
wachten - op openingen, op dingen
op de mode om mee te doen
action painting / ideeën pikken / overschilderen
*doorhalen wat geweest is

(d)
dagelijks leven?
daarom staat de nacht hier zo in aanzien
wel gelachen altijd
je moet wat met wat de psyche je te bieden heeft
van nostalgie kan ik niet spreken
mooi maken van verleden
(ben ik niet tegen)
een nieuwe jas, een nieuwe straat
aanbellen en denken dat je er bent
waar je naar verlangt
maar niet voor lang
als het zo wankelt in je hart dat je jankt
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(e)
nee, die zit in parijs
na die prijs, gorter, toch?
werkt in een kelder, kisten
vol manuscripten zeggen ze bij timmer
a thing of writing is a joyce for never
grapje (moet kunnen mits niet te vaan)
niemand weet nog van het marxisme
das kapital, 't schijnt dat zij geld heeft
staat nu in bundel prijswinners
voor koninklijke fascistendochter
je kan het niet verzinnen
zo gaan die dingen

(f)
o die winkel
poëziewinkel hoe verzin je 't
had ik nooit aan moeten beginnen
als je alles van tevoren wist
riekus? driekusman met hashies
arie liep op blote voeten in een pak van armani
vaandeldrager van de avant garde
sloeg de ruiten in
zag het niet zitten tussen de glasscherven
vroeg naar z'n contactlenzen
pikte geldkistje met schuldbekentenissen
moeder mooi was de baas
met z'n centenbak
zat mij dwars toen ik rimbaud vertaald had
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(g)
nu wil ik wel zingen
met een strot van stof en steen
gruis, geruis van vroeger
al met al achteraf toch heldhaftig
je kan kicken wat je wil
als je geen tik van de taal krijgt
als je je vooraf afvraagt of het zin heeft
of het af is
blijf je stil, blijf je stilstaan
de mooie woorden zijn van later datum
van voorlichters
van glazen torens geblazen
dat platgeslagen woord skyline
laat-ie fijn zijn

(h)
‘het gedicht is een bericht’
bij deze
finest hours in de jaren zestig?
en vijftig dan, tijd van vader en moeder
en veertig, al die staatsmoordenaars
in naam van de waanzin, wannsee
stunde nul, opnieuw beginnen
opbouw, ontwikkeling, ontplooiing
in zeventig
al die doden in de chemische gemeente
en tachtig, je krijgt niet elke dag een kind
herhaling (zie vijftig)
eind negentig, wende weinig te betekenen
andere cijfers, de woorden blijven:

(november 2003)
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foto John Vane
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Aafke van Hoof
Boem is ho, plons is water
Verhalen die kant noch wal raken, consistent in een inconsistente stijl van archaïsch
Nederlands en plat Rotterdams, veel geouwehoer, de Toeristenkampioen van 1937,
wat complimenten aan het adres van Hitler en Sparta, nostalgie, een verschrikkelijke
gemeenplaats, wrange grap, flauwe woordspeling en een sneer of scheet in iemands
gezicht; de brave burgerman of de literair recensent zal het wel weer allemaal
helemaal niks vinden. J.A. Deelder schrijft zo raar mogelijk, maar dat heeft een
reden. Hij lijkt zich zo nadrukkelijk te willen ontdoen van alle ‘literaire regels’ die
vooral in zijn hoofd rondspoken, en soms in de tekst zelf meepraten, dat het vanzelf
lachwekkend wordt. Verwarring scheppen (‘verwarring’ komt alleen als woord veel
voor in zijn oeuvre) en ontregelen: dat is een Nachtburgemeester wel toevertrouwd.
Wat zou er in een bloemlezing komen, gesteld dat je die ‘anno thans’, in 2004, zou
moeten maken?

‘Boutscheften en plompzakken’
Deelders eerste verhalenbundel verscheen in 1976: Proza. In 1982 werd een deel
van deze verhalen herdrukt in de bundel Schöne Welt. Twee jaar later volgde de
verhalenbundel Modern passé, in 1986 zijn enige roman Gemengde gevoelens, en
daarna nog vijf verhalenbundels: Drukke dagen (1988), De t van Vondel (1990),
Jazz (1992), Geheid Deelder (1994) en (Hol gelach) (1997).
Modern passé kwam dus uit in 1984, een jaar voordat Jules Deelder zijn BV
oprichtte en in het theater stond met zijn eerste avondvullende show Deelder spreekt.
Het is duidelijk merkbaar dat Deelder zijn verhalen mede met het oog op voordracht
schreef en waarschijnlijk leefden ze al een tijdje, voor ze aan het papier werden
toevertrouwd. Ze zijn heel kort, hebben eerder een clou dan een plot, en nauwelijks
diepere betekenislagen. Het zijn sterke verhalen en opgeklopte anekdotes,
barstensvol accenttekens - zodat je hem al lezende kunt hóren -, hebben een eigen
idioom, van plat Rotterdams - dat zelfs door Chet Baker en Jezus van Nazareth
gesproken wordt (in de toneelmonoloog Angel eyes en Gemengde gevoelens) -,
verbasteringen als ‘Astanblaft’, ‘Volkómen-van-de-pot-gepleurde’ en ‘des Duivels
gaarkeuken’, en hoogdravende nieuwvormingen als ‘anno thans’. Deelder gebruikt
eigen uitdrukkingen en gedachtensprongen: van oudsher een hulpmiddel bij
voordrachten maar door hem bovendien ingezet voor het komisch effect. Zo kan
het woord ‘toeval’ niet vallen zonder de hond erin mee te trekken (‘Toeval?? Wij
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hadden vroeger thuis een hond, díe leed aan toevallen’) en Berlijn niet zonder
toevoegingen (‘Berrrlijn, voormalige hoofdstad van het Derde Rijk’). Met stip meest
voorkomend zijn nog wel: ‘de Ouwe Opel, bouwjaar 1937’ en zijn geboortejaar:
‘In de barre winter van '44 op '45, toen hetWesten des lands gebukt ging onder
honger, koude, terreur en de oude, beproefde medewerkers van het tijdschrift
“Denksport” - zij het met welhaast bovenmenselijke inspanning - toch een groot
aantal puzzels, problemen en kruiswoordraadsels wisten samen te stellen, werd ik
geboren. Geruchten, als zou ik uit een schutting zijn gezaagd, zijn in zoverre waar,
dat ook dát in de Hongerwinter is geschied, op 24 november 1944, s' avonds om
half acht. 'k Vergeet het nóoit...’
Andere uitdrukkingen zijn de vaste namen: ‘Van Vaaghuizen (& Meut)’ voor typen
als wetenschappers, ambtenaren en ander kwalijk volk, ‘Swami Bami’, voor iedereen
die al te esoterisch lijkt, het verschrikkelijke orkest ‘Klaas Vaak & De Zandzakken’
en vaste aanduidingen voor vage, onnutte en tijd- en geldverslindende handelingen,
waaronder ‘boutscheften en plompzakken’.
Dit soort running gags hebben het meeste effect tijdens optredens, want na een
tijdje kan ook het publiek ze dromen, en de echte fans kunnen zelfs inhaken, wat
zeker ook gebeurd zal zijn want zijn shows en zijn werk waren ontzettend populair.
Maar ook op papier werken ze, als knipoog naar de goede verstaander, die zich net
zo ergert aan burgerlijk, provinciaals en kleingeestig Nederland als de schrijver, en
als inkorters: een half woord is al voldoende, en hup, snel door met het verhaal.
Want Deelders tempo is misschien wel zijn belangrijkste stijlkenmerk; je kunt zijn
verhalen onmogelijk lezen zonder er de stem en de supersnelle dictie van Deelder
zelf bij te horen. Andere prominente stijlconstanten zijn de overdrijving en de
overschrijding van taboes (fascisme, necrofilie).
Zeggen dat Deelder zijn verhalen alleen voor voordracht schrijft, is gevaarlijk. Ten
eerste omdat je dan met Deelder van doen krijgt, die een hekel aan het woord
‘performer’ kreeg omdat critici zich er bij een beschouwing van 's mans werk makkelijk
van af maakten door hem af te doen als nepauteur, een fake, een clown die op het
podium zijn succes behaalt, maar op papier wel door de mand moet vallen. Zelf
bezigt hij liever het begrip ‘aucteur’, een auteur die gelezen, gezien én gehoord
moet worden. Hiermee gaat hij aan de niet zo interessante podium/
papiertegenstelling voorbij, en het is zinvol om dat bij de bespreking van zijn werk
ook te doen. Want, ten tweede, los van zijn optredens zijn er inmiddels wat verhalen
van deze auteur, en valt er ook een zekere ontwikkeling in zijn oeuvre te bespeuren.
Het aantal ‘missers’ neemt per bundel af: de compleet uit de duim gezogen - ‘fictie’
is hier al een te groot woord - geschiedenissen, raadsels en ‘mysteries’ (zoals
‘Avontuur in Füssen’, ‘Bureau Search’, ‘de Pyramide van Wijsheid’), associaties op
een enkel woord, een mop of zinsnede (bijvoorbeeld ‘Niks tegen Kees zeggen’, ‘De
moed der wanhoop’) en puberale woordspelletjes (God = ‘Stront’, in ‘Stront & co’).
In zijn latere bundels, (Hol gelach) en Geheid Deelder komen de missers niet meer
voor. Daarin zijn vooral langere, autobiografische(re) verhalen opgenomen met een
betere compositie en stijl.

Legenden
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Deelders poëzie wordt geplaatst in de traditie van de experimentelen, de Zestigers,
en dan met name die rond het tijdschrift Gard Sivik, de Rotterdamse tegenhanger
van het bekendere Barbarber, en je bent geneigd zijn proza hier ook te plaatsen,
gezien zijn thema's poëzie en jazzmuziek en zijn manier van werken: de readymades
en objets trouvés, afkomstig uit de kunst. Gevonden krantenknipsels en de
familiefotoarchieven worden in zijn werk geïncorporeerd. In het verhaal ‘In memoriam
mevrouw Dekker’ beschrijft Deelder waartoe een objet trouvé kan leiden. Als hij
tijdens een poëzieavond in de provincie een overlijdensadvertentie voorleest, weet
een aanwezige bekende van de overledene zich met deze poëzie in ieder geval
geen raad:
‘In de pauze werd ik benaderd door een grijzende man, die getuige zijn blik een
totale verstandsverbijstering nabij was. Ik hurkte neer op de rand van het podium
en vroeg hem wat hij op z'n lever had. Hij bracht daarop een reeks verwarde klanken
uit, waaraan ik geen touw kon vastknopen. Ik wees op m'n oor en wenkte hem
dichterbij te komen. Met moeite kon ik zijn woorden ontcijferen. Of ik het kon
uitleggen? Wat kon uitleggen? Van Mevrouw Dekker. Hoe kwam ik eraan? Waarom
Mevrouw Dekker? Kende ik haar? Ik niet, nee. Maar hij? Hij had haar zelfs heel
goed gekend. Hij was de voormalige koster van de 's Graven-
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dijkwalkerk. Na sluiting van het godshuis was hij naar Hengelo verhuisd, een jaar
of wat terug. Nietsvermoedend had hij zo-even in de zaal gezeten en daar was ik
ineens met Mevrouw Dekker op de proppen gekomen! Waaròm in godsnaam. Wat
had Mevrouw Dekker met poëzie te maken? Kon ik hem vertellen wat de zin ervan
was?’
Deelder schrijft veel over muziek: over de optredens die hij heeft bijgewoond, de
Rotterdamse en Haagse jazzscene, met Lou Ziel en Eddie Daté, de eerste keer dat
hij als jongetje op het feestje van zijn zus een plaat van Chet Baker hoorde, over
zijn helden: de jazzlegenden Art Pepper en Miles Davis, maar ook over andere
groten uit zijn tijd, zoals Jimi Hendrix (in ‘Het gitaarwonder’ beschrijft hij zijn
ontmoeting met dit fenomeen in Studio Virus) en The Stones, van wie hij bij toeval
een radio-optreden bijwoonde, temidden van klappende bejaarden en zwakzinnigen.
In de bundel Jazz zijn de muziekverhalen uit zijn eerdere bundels opgenomen,
aangevuld met poëzie en nieuwe verhalen, zoals ‘Blind date’, een soort spookverhaal
over een eigen optreden met de legendarische ‘De Pianist’, bij de crematie van, zo
blijkt, ‘De Pianist’ zelf. Verder schreef hij de theatermonoloog Angel eyes, losjes
gebaseerd op de levensverhalen
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van Chet Baker en, in mindere mate, Art Pepper. Daarnaast over Rotterdam, over
sport, en dan met name over voetbal, of eigenlijk: Sparta (‘God in Venlo’, ‘De val
van de rots’), maar ook boksen (o.a. The Dutch Windmill, een biografie van de
bokser Bep van Klaveren) en wielrennen (o.a. ‘Kinderspel’), over de Tweede
Wereldoorlog, Duitsland en het Derde Rijk, fascisme, de NSB en het Nederlandse
verzet waar hij geen hoge pet van op heeft. Deelder uit kritiek op de Nederlandse
maatschappij, nu en in het verleden. Hij hekelt de zogenaamde tolerantie, de
hypocrisie (bijv. wat ‘Ons Indië’ aangaat, in het verhaal ‘Eerste Poëtionele Actie’)
en burgerlijke betweterigheid met haar ‘archidacten, pseudologen, planofielen en
sociopaten’ en de politiek:
‘Zoals gewoonlijk wankelt het kabinet, maar zegt het vallen nog tot nader order uit
te stellen, daar menige bewindsman zich op kosten van de gemeenschap in
Honoloeloe door plaatselijke deskundigen het boutscheften en plompzakken voor
gevorderden laat uitleggen, terwijl een tópzware delegatie uit de
financieel-economische gevarendriehoek in voormalige gebiedsdelen overzee de
slavenhandel nieuw leven tracht in te blazen, op kosten van diezelfde gemeenschap,
die intussen al door Debiele Eenheden in voet-
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balstadions samengedreven door Speciale Rituele Slachtverbanden met pianosnaren
aan vleeshaken wordt opgehangen, ter sanering van 's lands schuldenlast[...]’ (in:
Gemengde gevoelens).

‘Wat gaat dát hard, zo'n roman’
De leukste verhalen gaan echter over Deelder zelf: over zijn optredens en schnabbels
- in het verhaal ‘Geheid Deelder’ slaat hij voor enige duizenden guldens de eerste
heipaal in de grond, in opdracht van bouwbedrijf ‘Interforce’, met daarop de tekst:
‘GEHEID DEELDER’ (een knipoogje naar de literaire kritiek?), en voor de Vara drinkt
hij zich in opdracht een delirium om daarna hindernissen rammend rondjes te rijden
voor een voorlichtingsprogramma over alcohol in het verkeer (aan dit verhaal is ook
de titel van dit stuk ontleend); zijn studie, de leraren die rondliepen op het instituut
waar hij een blauwe maandag M.O.-Nederlands volgde, zijn drugsgebruik (‘Schöne
Welt’), zijn gebit (‘Kiespijnbestrijding’), enzovoort. Het allerbest is nog wel het verhaal
‘Operatie Stonehenge’ over hoe hij binnen 24 uur werd afgekeurd voor militaire
dienst, wat - in het kort - aankwam op een combinatie van een overdosis van het
hallucinatoire hoestmiddel Romilar en een woeste gothic-uitdossing. Het gaat
misschien een beetje ver om deze verhalen autobiografisch te noemen want ze zijn
zeker aangedikt, maar dat de man een kleurrijk leven heeft geleid is zeker.
En het leven van Deelder leren we dan ook helemaal kennen. We weten wat zijn
voorliefdes, stokpaardjes en ergernissen zijn, hoe zijn leven als optredend auteur
eruitziet, dat hij zijn eigen werk ziet als literatuur maar uitgestoten wordt door een
kring waar hij eigenlijk niet bij wil horen. Recensenten zijn passieloze broodschrijvers,
collega-schrijvers als Canaponi/Van der Heijden en Joyce & Co/Geerten Meijsing
dikdoeners en elitaire intellectuelen. ‘Deelder BV’ is eigen baas, autodidact en
verkoopt zijn eigen boeken. Hij heeft lak aan de ‘literaire regeltjes’, is populair, ook
bij lezers die niet dikwijls literatuur lezen, maar dat betekent nog niet dat hij geen
literatuur schrijft. Als hij er volgens de critici weer niet bij hoort, lijkt hij oprecht
gekwetst. Een kéér moet het er dan toch van komen: een roman. Gemengde
gevoelens lijkt eigenlijk meer een verhalenbundel, met zelfs een aantal oude verhalen
erin, waarin Deelder voortdurend de draak steekt met de romaneisen.
‘Hatsekiedee! Hoofdstuk zeven! Wat gaat dát hard, zo'n roman! Want dit is een
roman, voor zover u 't nog niet dóórhad. Een verzameling al dan niet verzonnen
gebeurtenissen en personen, die onderling verband houden. Noodverband,
dienstverband, gipsverband of kort verband vrijwilliger, maakt niet uit, zolang het
maar ergens op slaat. Althans, dat helpt.’ (Gemengde gevoelens).
Geen verhaallijn of rode draad, de losse verhalen worden aaneengeregen door
bijzaken: komt in het ene verhaal een leraar voor die op een solex reed, het volgende
gaat over zijn ontmaagding in het fietsenhok, met de mededeling dat ze het later
ook op de trap deden, op de trap? Hij valt er van af om vervolgens op een onbekende
plek terecht te komen: in een sprookje van 1001 nacht, het absolute niets, Balkan,
Bagdad of toch Rotterdam? De roman wil maar niet beginnen en ieder nieuw thema
ontlokt zijn innerlijk commentaar: ‘Mijne heren, wij bevinden ons in een roman!’
Hij wil verwarring zaaien:
‘Ik wachtte niet tot de rook was opgetrokken. Gebruikmakend van de verwarring die
ik gesticht had, maakte ik me ongezien uit de voeten en verliet even later in vliegende
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galop op een Friese stamboekstier de gemeente Heerenveen. Wat wás zo'n roman
toch afwisselend! Welgemoed zette ik koers naar nieuwe verwikkelingen...’
en de literaire grenzen oprekken:
‘[...] ziedaar de grenzen van ons voorstellingsvermogen. En dan nóg luidt het devies:
lijkt het bepaald, blijkt het verlegd. Binnen de perken zijn de mogelijkheden even
onbeperkt als daarbuiten.’
Twee serieuze uitspraken over Deelders poëtica in een roman die op geen andere
wijze serieus te nemen is... Er valt in ieder geval mee te verklaren waarom Deelder
ook schrijft over schijtende beren, de transportsector, kabouters, de
weersverwachting enzovoorts.

Nostalgie
Geen dikke boeken dus, en ook geen gepsychologiseer, over zijn gevoelsleven
horen we niets, tenzij je zijn fascinaties een gevoelsleven wilt noemen. Nostalgie is
nog de diepste emotie die we aantreffen, als hij zijn jeugd in Overschie beschrijft.
Deelder wordt
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om deze verhalen waarschijnlijk een realist genoemd. Invoelbaar en beeldend
beschrijft hij hoe hij zich bij zijn klasgenootje opdrong om voor het eerst tv te kijken,
of met het hele gezin met de auto (de Opel) naar Venlo ging om Sparta te zien
spelen. Vanuit een Pietje Bell-perspectief (een hoop commentaar, kinderlijk onbegrip
en kwajongensgedachten) observeert hij in ‘Beesten zonder staart’ zijn nicht Annie,
uit het verre en vreemde Zuid-Afrika, die komt logeren maar nog geen nacht in huize
Deelder zal verblijven omdat ze door moeder het huis uit wordt gezet. De
ontroerendste verhalen zijn opvallend genoeg The Dutch Windmill en Angel eyes,
zijn ‘biografieën’ van Bep van Klaveren en Chet Baker. Hier gunt hij zijn
hoofdpersonen de menselijke trekken die hij in de beschrijving van zijn eigen
avonturen achterwege laat.
Voor een realist wil Deelder echter al te graag elementen uit een bepaalde
werkelijkheid kwijt in zijn verhalen, namelijk die van het type havenarbeider, of type
zelfkant. Het zijn diens verhalen en dictie die de meeste plek in de bundels innemen:
volkse taal, eeuwenoude moppen, anekdotes en broodjes aap, de platste
opmerkingen en ergste clichés die de lezer krijgt opgedist, en volgens mij niet alleen
om te laten zien dat ook dit van waarde is en onderwerp van literatuur kan zijn, maar
ook om de literaire krentenkakkers van de Amsterdamse grachtengordel te laten
zien waar de humor ligt en waar en wanneer het echte leven zich afspeelt, namelijk
op straat, in Rotterdam en meestal 's nachts. Hoeveel flauwe, ondermijnende humor
moet erin om de literaire code te kraken?
‘Ware ik een latinist, ik zou terstond een passend citaat van Leukoplast of Valium
III uit de kast rukken, maar ik ben geen latinist - en ik zou haast willen opmerken:
“Gelukkig niet!”’ (Gemengde gevoelens)
Plaatsing van de prozaschrijver Deelder is moeilijk. Brusselmans, Bukowski, Reve,
zie daar drie schrijvers die net als hij de humor en het beroepsouwehoeren
combineren met een niet te kraken mediaimago. Maar anders dan bij Deelder krijgt
de lezer bij hen wel een kijkje achter de façade. Ik kan me nog het beste vinden in
de kleine hint die Deelder zelf geeft in Gemengde gevoelens:
‘Er zijn boeiende, sentimentele, interessante en vervelende romans; historische en
psychologische romans (die op hún beurt óók weer boeiend, sentimenteel,
interessant of vervelend kunnen zijn); er zijn sleutelromans, bekentenisromans,
feitenromans, zedenromans, toekomstromans, oorlogsromans, avonturenromans,
detectiveromans, familieromans, schelmenromans, streekromans, doktersromans,
dames- en kasteelromans. Beeldromans vormen een genre apart.’
Deelder schrijft niet alleen beeldend, hij schrijft beeldromans. Of eigenlijk een fotostrip
met in de hoofdrol stripfiguur Jules Deelder, met plaatjes van de hongerwinter, eerste
tv, eerste auto, eerste plaat, zijn levensverhaal van school, opleiding, militaire dienst,
zijn literaire werk en al zijn optredens. Deelder en zijn fascinaties voor fenomenen.
Sporthelden, jazzgoden, oorlogsmisdadigers. Al die ‘avonturen van J.A. Deelder’
samen vormen geen autobiografie, Deelder is bovenal de biograaf van het Fenomeen
Deelder.
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Fred de Vries
De held is geharnast
Weergaloos, zoals hij daar stond. Zwart pak, het haar met brillantine in een halve
salto achterover gevangen. Het zal vast en zeker gestormd en geregend hebben.
Kan niet anders. Het stormde en regende altijd in Rotterdam. Zeker op het
Doelenplein. Hij moet gehuiverd hebben in dat dunne jasje, maar liet het niet merken.
Nou willen ze Rotterdam gezellig gaan maken, walgde hij. Dan is dat hele plein weg.
Het is toch mooi zo?
Een leeg, winderig plein, ontdaan van alle opsmuk. Niks geen Amsterdamse
gezelligheid. Een unheimisch plein, dat je zo snel mogelijk overstak, op weg van A
naar B, van het ene vage café naar het andere. Dat was mooi. Posthistorisch
vergezicht/ Rotterdam gehakt uit marmer/ kant'lend in het tegenlicht. Ach, die jaren
zeventig.
Bovenstaande beschrijving is zoals ik me het VPRO-programma Stadsgezicht ruim
een kwart eeuw later herinner. Als ik mijn oogleden samenpers, zie ik nog strakke
zwart-wit beelden voor me, met Jules als de gids. Nee, Jules als de profeet, die ons
van ons minderwaardigheidscomplex verloste. In één klap was Rotterdam cool. De
volgende dag fietste ik naar school in de wetenschap getuige te zijn geweest van
iets belangrijks. Het Starman-gevoel van David Bowie. ‘Hey that's far out, so you
heard him toohoohoo.’ Het idee onderdeel te zijn van een geheim genootschap.
Voor alle duidelijkheid: ik had niets tegen Amsterdam. Die stad was ontegenzeglijk
gezelliger, vol cafés, hippe lui, platenzaken. Maar Amsterdam had ook iets heel
irritants. Mijn moeder verwoordde dat - onbewust - ooit heel treffend, toen ze op
een zonnige ochtend in de Kalverstraat bij het zien van een paar rotjochies vertederd
zei: ‘Ach kijk, Amsterdamse schoffies...’
Het Rotterdam waar ik vijftien jaar na Jules (1944) werd geboren, was wat minder
leeg en desolaat dan
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het zijne. Rare stad, dat wel. Er was een hertenkamp op het Weena. En op de
Lijnbaan had je kooien met kleurige vogeltjes. Geen idee wanneer die zijn
weggehaald. En je had de Spido en de Euromast. En de allereerste Wimpy, op de
Lijnbaan. En ‘love-seats’ in de bioscoop in de Berekuil, waar ook een heuse
‘underground’ platenzaak was met ‘witte LP's’ van de Stones en Dylan. En enge
café's op de Kruiskade waar Surinamers met afrokapsels en wijde soul-broeken
voor de deur hingen, en waar, oei, gedeald werd. En Zuid. Maar dat liet je voor wat
het was. Dat was alleen treurnis. En Feyenoord met Cor Veldhoen. Wie kent hem
nog? Dankzij Jules werd Sparta cool.
Kwam een vreemdeling op Rotterdam CS aan, dan moet hij zich absoluut
wanhopig hebben gevoeld. Als hij de stationshal uitliep stuitte hij op trambanen en
een desolate vlakte van asfalt en onverschillig verkeer. De modernistische
hoofdassen Weena, Lijnbaan en Coolsingel hadden qua vertier niets te bieden. Of
het moest de discotheek Bristol op het Hofplein zijn (gesloten na een schietpartij)
en 't Fust, waar je een paar bankjes had voor de criminelen en de hippe gasten. Tot
die laatste groep behoorde Jules. Hij voelde zich aangetrokken tot de zelfkant.
Jules was geboren in de juiste stad, maar eigenlijk tien jaar te laat. Jules was een
beatnik. Jazz, drugs en poëzie. Parker, Burroughs en speed. Paste perfect bij
Rotterdam. Harde stad, met jazztenten als Theolonius en Cottage Inn, waar ‘Willem
Wodka’ de scene van dope voorzag. Op zijn vijftiende las Jules On the road en
begreep meteen dat je je leven in eigen hand hebt, als je maar genoeg vertrouwen
in jezelf hebt. Voor zijn epische gedicht ‘Cloud 9’ (1966) speelde hij leentjebuur bij
Allen Ginsberg. Op zijn Corso's stond hij op tafels. Net als William Burroughs stak
hij zich in strakke pakken en bewees hij dat je met dope oud kunt worden. Er bestaan
mooie beelden van Deelder en Burroughs, gentlemen junkies.
Ook zijn er late jaren zestig foto's van Jules als een soort hippie. Maar dan wel
van het type Frank Zappa, iemand waaraan je meteen ziet dat hij de drang mist om
voor wereldverbeteraar te spelen. Rotterdam was geen hippie-stad. Je had ze wel,
de langharigen, in tenten als Eksit en De Ruimte, of op de Beurstrappen. Maar ze
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hadden altijd iets nozemachtigs. Meer Iggy Stooge dan Neil Young. Jules scheerde
zijn haar af toen zelfs ‘de kit’ lang haar ging dragen (volgens de legende met een
tondeuse waarop ‘Nur für Hunde’ stond).
Als tiener was je onder de indruk als je Jules in de stad zag lopen; in zijn lange
zwarte leren jas zag hij er beangstigend uit. Of in café Drie Ballons, op het
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Tiendplein, waar hij in zijn begindagen op het biljart declameerde en waar hij zijn
geliefde Annemarie Fok ontmoette. In Dizzy jaagde hij als dj klanten weg met zijn
mateloos harde schetterjazz. Ik kan me niet herinneren hem ooit in Eksit te hebben
gezien, maar ook hij zal zich ongetwijfeld langs de trap met Bertus de huisdealer
hebben gewrongen. Net als zijn schrijvende aartsvijand Cor Vaandrager, die er
eveneens beangstigend uitzag. Maar anders. Echter. Gevaarlijker. Psychopaat.
Gooide bij Jules de ruiten in als er weer eens over Deelder in de krant was
geschreven. Jules had een goudkleurig pistooltje. Een kennis zat er op een avond
mee te spelen. Ging dat pistool af. Enorme knal. Het bleek een losse flodder. ‘Voor
als Vaandrager komt,’ verklaarde Jules.
Speed maakte hem onaantastbaar. In 1979 zag ik hem op het Rock Against
Religion festival in Kaassee, een punkkeet langs het spoor. Er traden bands op als
de Amsterdamse Jesus and the Gospel-fuckers. Er waren punks uit het hele land.
Wc's vol kots. Opstootjes. Bier en slechte drugs. Jules kwam in zijn zwarte pak, dat
binnen een mum van tijd onder witte, gele en groene rochels zat. Net als zijn haar.
Onverstoorbaar las hij door. Laat die punks de tering krijgen. Een minuut of vijf,
misschien tien, moet de vernedering hebben geduurd. Jules was onaange-
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daan. Tien jaar eerder werd hij in de Toverbal in Maassluis al van tafel gehaald en
de tent uit gezet.
In 2000 heb ik hem geïnterviewd. Voor onze eerste afspraak kwam hij niet opdagen.
De tweede keer wel. Het regende. In het Westerpaviljoen zat een man tegenover
me die een onvermijdelijke gin-tonic bestelde en wiens vingers verkrampt met een
ivoor-kleurige armband speelden. Ik had gehoopt op wat ontboezemingen. Dom.
Jules speelt Jules. De held is geharnast. Binnen een mum van tijd deed hij waar hij
beroemd om is geworden: hartgrondig kankeren. Op het Sparta-bestuur, op
Feyenoord, op Rotterdam Culturele Hoofdstad.
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Het maakte niet uit. Rotterdam is nu een hippe stad, compleet met Kunstroute,
Museumkwartier en leuke café's die gemakkelijker te vinden zijn. Deelder is een
brand-naam.
En het Doelenplein? Dat heet nu Schouwburgplein, maar het is nog net zo winderig
en lelijk als weleer. Sommige dingen veranderen gelukkig nooit. Het ligt vierkant
hoog en hoekig/ gekanteld in het tegenlicht (‘Rotown Magic’).

Passionate. Jaargang 11

50

foto John Vane

Passionate. Jaargang 11

51

Bertram Mourits
...maar dat zijn intellectuelen
De poëzie van Jules Deelder tussen betrokkenheid en
onbewogenheid
Overmatig realisme, is dat niet de humus die de wonderbare bloem behoeft om zich
in volle pracht te kunnen ontplooien?
(uit De zwarte jager)
Wantrouw de dichter die al te hard roept dat hij niet bij de literaire wereld wil horen.
In het ergste geval betekent het dat de literaire wereld helemaal niet wíl dat zo'n
dichter erbij hoort. Of het is de valse bescheidenheid van iemand die voortdurend
zegt Iet maar niet op mij.

Havenarbeider
Jules Deelder neemt graag afstand van zaken die om de literatuur hangen, zoals
de literaire kritiek. Dat valt hem niet aan te rekenen: zijn werk wordt meestal vrij
zuinig besproken, waarbij vooral de dooddoener ‘werkt wel op het podium, maar
niet op papier’ in vele vermommingen terugkeert. ‘Zijn status als dichter is bezoedeld
door een soort effectbejag, dat de “ware” dichter niet siert,’ aldus Rob Schouten
wanneer hij Deelders reputatie schetst.
In ‘Gedicht in de lengte’ doet Deelder alsof hij een en ander overweegt. Het gedicht
bevat een lettergreep per regel; samengepakt luidt de tekst als volgt: Gedichten zijn
vaak lang en smal// De mijne wel in elk geval// Lang maar tegelijk ook kort// Dat zijn
gedichten zoals het hoort// Te lange zijn er bij de vleet// Of nog erger lang en breed.
Volgt een ‘gewoon’ vormgegeven strofe:
Brede gedichten kan ik niet tegen
Meestal zijn ze strontvervelend
Hun dichters blijven onbegrepen
En mogen elkaar dan prijzen geven

Waarna de laatste twee strofen weer uitgerekt zijn: Zo stelt de poëzie toch menigeen
tevreden// Behalve de critiek maar dat zijn intellectuelen. En dat laatste woord ziet
er dus zo uit:
intellectuelen
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Een pesterijtje - een aantal onzinnige criteria, een merkwaardige conclusie,
moedwillig onbeholpen formuleringen en een geforceerde vormgeving leveren een
karikaturaal beeld op van een literaire wereld waarin onbegrijpelijke dichters elkaar
prijzen geven en zo ook plezieren. De kritiek (‘critiek’) vindt het maar niets, maar
dat is blijkbaar niet van belang, want het zijn intellectuelen.
Kortom, dat hoef ik weer niet serieus te nemen - behalve natuurlijk door
dittegendraadse grapje in een bredere context te zetten: die van de antipoëzie uit
de jaren zestig. Wat mentaliteit betreft past Deelder goed bij de dichters rondom de
tijdschriften Gard Sivik en De Nieuwe Stijl. Zeker tijdens de eerste vijftien jaar van
Deelders dichterscarrière zijn er parallellen te trekken tussen zijn werk en dat van
de Zestigers. Dat begint al bij Deelders eerste opvallende openbare optreden op
Poëzie in Carré. Tijdens dat grote dichtersfestival in 1966 stonden zeer uiteenlopende
dichters op het podium, maar het was toch vooral één grote demonstratie van
Zestigerspoëzie: Schippers, Bernlef, Verhagen, Buddingh' en anderen droegen er
met wisselend maar meestal redelijk succes hun gedichten voor. Deelder was ‘het
jongste fenomeen’ dat - aldus de kritiek - met een ‘accent als een Rotterdamse
havenarbeider’ ‘soms mooie geestige en rake dingen’ voorlas.
Niet alleen deze gelegenheid, maar ook Deelders poëzie geeft aanleiding tot de
vergelijking. Een van de vroegste gedichten van Deelder is het lange, epische ‘Cloud
9’, een soort reportage in poëzie over vrienden in Londen en ook Nederland, vaak
op een opmerkelijk zakelijke toon, vol droge observaties, soms bijna in dagboektaal
gesteld:
Triestheid
die je soms misselijk maakt met z'n alledaagse
verrassingen. Bijvoorbeeld
op het station in Dordt, toen ik, wachtend
op de trein naar Rotterdam, aan de andere kant
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dat bord zag: ‘Stoptrein richting Lage Zwaluwe’
en bij mezelf dacht: ‘Stel je voor,
dat je daar in moet!’

Dit gedicht zou, evenals veel andere teksten uit de periode, pas veel later in
boekvorm verschijnen, maar naar mijn smaak doet ‘Cloud 9’ niet onder voor de
lange vertellende gedichten van Cees Buddingh' of Bernlef uit dezelfde periode. Je
zou dit gedicht kunnen vergelijken met werk van een Amerikaanse dichter als Frank
O'Hara, wiens gedichten de sfeer van New York ademen op de manier waarop het
werk van Deelder doordrenkt is van Rotterdam en omgeving. Zowel Deelder als
O'Hara wekken in hun gedichten de indruk hardop na te denken.
which I did it was wonderful
to be in bed again and the knock
on my door for once signified ‘hi there’
and on the deafening walk
through the ghettos where bombs have gone off lately
left by subway violators
I knew why I love taxis, yes
subways are only fun when you're feeling sexy
and who feels sexy after The Blue Angel
well maybe a little bit

Al vroeg schreef Deelder ook lange, litanieachtige teksten die doen denken aan
werk van bijvoorbeeld Johnny van Doorn: incoherente associatieve verhalen die
zich afspelen in een wereld vol drugs, drank, muziek, paranoia, met wat meer jazz
en wat minder drugs dan bij de Selfkicker:
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turn on your telepathy
portable open het raam van je zolder in het hoge
noorden
& luister luister luister
hoor je de paringskreet van de melancholieke
popzanger
een serene gil uit de laaghangende wolken?

Korte tijd later zou Jules Deelder nog een ander typerend aspect van Zestigerspoëzie
in zijn gedichten gaan gebruiken: het realistische tekstfragment: een flard dialoog,
een flauwe (of minder flauwe) mop, een observatie, gepresenteerd als poëzie:

Hallelujah
54% van de Nederlandse
gezinnen bezit een bijbel,
56% een kookboek.

Dat soort gedichten dus - ze werden veel geschreven in de jaren zestig, ze zijn
geschikt voor voordracht, en ze mikken niet al te hoog. Ook gebruikt Deelder nu en
dan teksten die hij in de werkelijkheid vindt, de readymades:
Vraag onze
adembenemende
katalogus

De ironische benadering van het instituut poëzie, verhalende gedichten, associatieve
litanieën waaruit een fascinatie blijkt voor onderwerpen als macht, vrij denken en
ook verbeelding: hieruit bestaan de grote lijnen van Deelders vroege dichterschap.
Een dichter dan, in de traditie van de Zestigers - met dat uitgangspunt kom je
vergelijkenderwijs een heel eind. Maar uit een vergelijking blijken ook de verschillen
en dan blijkt dat Deelder wel degelijk een heel eigen stem heeft - hij doet bepaald
meer dan het invullen van het door de Zestigers uitgezette patroon.
Verschillende gedichten zijn opgebouwd als dialogen, zoals ook Armando die
soms schreef, in gedichtencyclussen over boksers, of in de reeks ‘september in de
trein’. In die laatste reeks speelt de dood de leidende rol (‘die heeft z'n eigen aan
de gaskraan gelegen’) en Deelder heeft een aantal gedichten geschreven die zich
laten lezen als een vet-Rotterdamse parodie op Armando's kaalslag. Armando is
zwaar, zelfs in zijn humor - Deelder is licht, en ook, ik aarzel een beetje om dat
woord te gebruiken maar het moet maar even, menselijker.
A: ‘Wazzie derbij?’
B: ‘Wablief?’
A: ‘Wazzie derbij?’
B: ‘Waarbij?’
A: ‘Wazzie derbij toennie doodbleef?
Hebbie 't gezien?’
B: ‘Wat heet gezien? Ik stonter naast!’
A: ‘Wat maakie me nou?’
B: ‘'k Stonter bovenop toennie doodbleef.’
A: ‘Zonder dolle?’
B: ‘'k Zal sterreve alset niet waar is!’

Rob Schouten schreef een mooi stuk over Jules Deelder (te vinden in de bundel
Hoe laat is 't aan den tijd), waarin hij vooral de onbewogenheid van diens poëzie
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benadrukt, en het becommentariërende gehalte. De flauwe moppen die tientallen
bladzijden beslaan (‘Heb je familie over?’ / ‘Ja, moet jij d'r een paar?’) gaan over
volkse humor, en in een gedicht over bloeiende bloemen en zingende vogels ‘wordt
een zekere gevoeligheidscultus in de maling genomen’ - we mogen natuurlijk ook
weer niet de indruk krijgen dat Deelder zelf een soort eigentijdse Alice Nahon wil
zijn.

Tragisch
Onbewogenheid, jazeker, maar Deelders toon kenmerkt zich toch ook deels door
een soort melancholie die soms zacht meeklinkt, maar soms explicieter aan de
oppervlakte komt. Deelder observeert met een mildheid die vaak ontbreekt in de
zakelijkheid van de meeste Gard Sivik-dichters. Vooral Verhagen en Armando
schrokken niet terug voor gedichten over onderwerpen waarmee mededogen snel
wordt opgeroepen: kanker, zelfmoord, kinderen met het syndroom van Down - maar
uit de teksten zelf blijkt dat mededogen niet; dat moet de lezer er inleggen. Dat
zullen veel lezers misschien snel geneigd zijn te doen, maar Deelder verraadt toch
vaak iets meer emotionaliteit.
Zo is er een licht meewarig gedicht over mensen die een kanarie hebben gekocht
in plaats van de hond die ze misschien veel liever hadden gehad, en die nu ook
nog, godbetert, het vogeltje proberen te dresseren. Niets lijkt eenvoudiger dan deze
sukkelaars belachelijk te maken in een paar goedgekozen zinnen vol mislukking.
Maar dat doet Deelder niet, hij sluit het gedicht als volgt af:
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De objectiviteit gebiedt
ons te vermelden, dat Piet
prachtig zingen kan.

Deze ‘objectiviteit’ geeft rechtvaardiging aan de onderneming van de vogelaars het is een milde, om niet te zeggen vriendelijke slotstrofe. ‘Vriendelijk’, misschien
niet het eerste adjectief dat je met de aartskoele nachtburgemeester associeert,
maar ik denk het wel vaker bij gedichten uit die periode (eind jaren zestig-begin
jaren zeventig).

Tabé ouwe zwerver
21 October 1969.
Ome Jack is dood.
Verleden week
dacht ik nog: ‘Hij
is nou al 47.’

En ook het fraaie ‘Tragisch’:
Toen M. van 8-hoog
naar beneden sprong
en onder zich
de auto's zag,
dacht hij nog 1 keer
aan zijn dinky toys.
Vooral aan die ene.

Het gedicht heet ‘tragisch’, het heeft iets tragikomisch, maar de blik op de
zelfmoordenaar is niet onbetrokken. Die betrokkenheid bij zaken van leven en dood
blijkt overigens nog sterker voor het recente ‘Op sterven’, uit Deelders bundel N.V.
Verga: dat gedicht, over het sterven van een moeder, is zelfs ontroerend.
Er is tegelijk ook een stijlelement dat Deelder steeds verder ontwikkelt: een soort
archaïsme - soms duidelijk ironisch, soms schijnbaar ontleend aan bestaande teksten
(al is dat meestal niet na te gaan). Vooral de bundel De zwarte jager staat er vol
mee. De gedichten bestaan vaak uit slechts een zin, waarvan de woorden los over
de pagina zijn gestrooid, de regels springen onregelmatig in en tellen meestal slechts
een of twee woorden. Ik negeer die typografie in de volgende twee citaten omwille
van de ruimte: O medemensch O moederschoot O onvervulde wenschen - dat klínkt
als een (verknipt) negentiendeeeuws gedicht. Maar over de authenticiteit van citaten
wordt weinig duidelijk. Om het volgende gedicht staan bijvoorbeeld aanhalingstekens:
‘Als jij nu even een gapende wonde aan het achterhoofd van deze dame toebrengt
zorg ik bij meneer voor een pracht van een slagaderlijke bloeding.’ Dit lijkt me toch
geen citaat: het is een spel met toon en thematiek die met elkaar in conflict zijn.
Deelder speelt een spel met verleden en werkelijkheid, hij biedt soms een bedrieglijke
schijn van realisme, maar dat effect is slechts voedingsbodem voor zijn poëzie. Men
kan gewaarschuwd zijn voor de cyclus ‘Hitler’:
Den volgenden
middag om 6 uur
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werd ik door
Hitler ontvangen
Ik had hem nog
nooit gezien

Ook dit lijkt weer een citaat van historisch materiaal, maar een bron daarvoor is niet
te vinden. ‘Geflirt met het Derde Rijk’, werd Deelder verweten, maar dat lijkt me
kwaadwillig lezen. Deelder leeft zich in in een gewoon mens dat met de macht van
Hitler te maken krijgt. Een vreemde botsing, quasi-documentair gebracht. Het zijn
de middelen van de readymade, toegepast op een bedachte tekst, met een naar
mijn smaak behoorlijk slim gebruik van verworvenheden uit de jaren zestig.
Met de groeiende belangstelling die Deelder in zijn werk voor de oorlog toont,
begint ook de vorm te veranderen. De structuur wordt vrijer, de gedichten worden
experimenteler. De stijl lijkt nogal eens ingegeven door experiment en associatie;
de gedichten zijn vaak moeilijker te volgen. Met de bundel Junkers 88 is Deelder in
een klap het stigma van de flauwe moppentapper kwijt, en heeft hij het stadium van
‘het totale hermetisme’ bereikt (aldus een recensent van Yang in 1993, geciteerd
bij Schouten).
Junkers 88 (de titel is ook de naam van een Duitse bommenwerper) is een bundel
vol oorlogselementen, bij vlagen uiterst fragmentarisch, alsof er steeds woorden en
zinsdelen zijn weggevallen. Nu en dan kan de lezer wel nagaan wát er weggevallen
zou kunnen zijn.
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De
verbroken

lees ik althans in deze context al snel als ‘De [verbinding is] verbroken’. Maar dan
het volgende gedicht - het is niet onbegrijpelijk, maar het lijkt in weinig op wat Deelder
ervoor maakte. Zinsdelen zijn onlogisch aan elkaar vastgeplakt, het geheel is vaak
ongrammaticaal. De flarden zijn bij elkaar geen coherent geheel: ze vormen meer
een impressie dan een afgerond beeld.
Heuvelopafwaarts voortrollende pletwals
Huilend en sissend
orgel van staal
Moorddadige
mestvaalt voortdurend metaal hagelt
regen roodgloeiende
splinters neerdaalt.
In vlagen van
waanzin trompetten
ten aanval in reddeloos prikkeldraad
neergemaaid
BeOosten het
Zuiden laag aan
de hemel Boogschutter straalt.

In dit gedicht wordt een tank beschreven, een ‘orgel van staal’, dat over het slagveld
(moorddadige mestvaalt) dendert. Roodgloeiende splinters: vuur, kogels, bommen.
In die omgeving moet de aanval ingezet worden, die voor veel soldaten eindigt in
prikkeldraad, een zinloze aanval. Aan de sterrenhemel is de Boogschutter te zien.
Het zijn impressies van iemand die door de extremiteiten van oorlog is
gefascineerd - het gedicht is eenvoudig verkeerd te begrijpen, ook al omdat de
bundel vernoemd is naar een Duitse bommenwerper. Maar de oorlog wordt natuurlijk
niet verheerlijkt. Deelder geeft in Junkers 88 een impressionistisch portret van de
oorlog, vanuit een laag-bij-de-gronds perspectief.

2-1
Een onderwerp dat vanaf het begin van de jaren negentig een grotere rol gaat spelen
in Deelders poëzie is dat van de tijdelijkheid, de vergankelijkheid van informatie. Zo
staat de vergetelheid centraal in een reeks gedichten over muzikanten die nog
slechts namen lijken: George Johnson (kent niemand laat staan zijn muziek): ‘Dodo
Marmarosa’ (Dodo op zich al zegt genoeg). Roem is vergankelijk; actuele informatie
ook, maar Deelder vereeuwigt deze vergankelijkheid in zijn gedichten; het is de
onontkoombare paradox van de onpretentieuze antipoëzie.
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Zo is er een gedicht naar aanleiding van een nieuwsbericht over een uit de hand
gelopen veiling van een schilderij van Van Gogh (Alstie al niet gek was werdtie het
alsnog). En dan is er een moment dat veel Nederlanders helderder voor de geest
staat dan veel gedichten ooit zullen doen: de 2-1 van Marco van Basten tegen
Duitsland op het EK in 1988. Weliswaar zijn deze beelden in het collectieve geheugen
van de Nederlandse sportliefhebbers gegrift, maar Deelder geeft aan dit doelpunt
toch nog een extra historische draai:
Ooooooooo!
Hoe vergeefs
des doelmans hand
zich strekte
naar de bal
die één minuut
voor tijd
de Duitse doellijn kruiste
Zij die vielen
rezen juichend
uit hun graf

Het sportmoment wordt ironisch vereeuwigd omdat het doelpunt als wraakoefening
wordt beschreven voor de gevallenen uit de Tweede Wereldoorlog.
Het tijdelijke en het eeuwige zijn nog scherper tegenover elkaar gezet in de twee
recentste bundels van Deelder: Het lot van de eenhoorn en Bijbelsch. Hier wordt
onder andere de bijbel in een soort rapritme naverteld. Ondertussen wordt Deelder
nog steeds besproken als een dichter wiens teksten vooral geschikt zijn voor de
voordracht.
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Vaandrager en Deelder foto Iris Dijke

Vaan
Een Zestiger die ik nog niet heb genoemd (en het onderwerp van de vorige
Passionate-dichtersspecial) is Cornelis Bastiaan Vaandrager. De parallellen zijn
duidelijk aanwezig, van de vroege Zestigersinvloeden tot het Rotterdamse: Deelder
kan beschouwd worden als een navolger van Vaandrager.
Deelder als minder extreme versie van Vaandrager? Die vergelijking kun je maken.
Vaandrager deed dat ook, maar niet op een erg vriendelijke manier. In De hef wordt
Deelder neergezet als een ‘aarsmaai’ en ‘een laffe, karakterloze en leugenachtige
meespeler’. Jules Deelder kan dat onmogelijk leuk hebben gevonden, maar hij heeft
er uiterst chique op gereageerd, namelijk: nauwelijks. Nooit spreekt hij zonder respect
over Vaandrager, hij erkent diens invloed, maar Deelder weet waarschijnlijk ook
heel goed waarin hij beter was: controle, beheersing en waarschijnlijk ook voordracht,
theater.
Vaandrager is waarschijnlijk een van de heel weinige dichters bij wie het ‘ik sta
buiten de literaire wereld’ meer dan een pose was, zeker toen hij zich in drank en
drugs begon te verliezen. Hij bleef dichten tot aan zijn dood, maar hij deed na de
jaren zestig nog maar incidenteel moeite om te publiceren; gefrustreerd als hij was
door gebrek aan waardering en succes.
In een documentaire van Hans Verhagen uit 1974 is te zien hoeveel moeite
Verhagen moest doen om Vaandrager tot voorlezen te krijgen. En dat werd alleen
nog maar erger, Vaandragers bundel Sampleton is door Hans Sleutelaar en Martin
Bril op basis van aantekeningen en notities in elkaar gezet, ontfutseld aan de
‘schrijftafel’ van de verlopen dichter.
Zover zal Deelder het nooit laten komen - en dat heeft niet alleen met intelligenter
drugsgebruik te maken. Hoewel hij als performer, dj, muzikant, genoeg buiten de
literatuur actief is om zich een houding te kunnen veroorloven als buitenstaander,
heeft hij een oeuvre ontwikkeld waarin de eigen stem even onmiskenbaar als
veelzijdig is. Hij is stevig geworteld in de jaren zestig, maar heeft thema's en
methodes naar zijn eigen hand gezet. Hij weet wat zijn werk waard is, hij weet hoe
hij zijn rol in het literaire leven moet spelen. Deelder heeft zeker een en ander van
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Vaandrager geleerd, maar in een ding is hij veel beter: de regels van het literaire
spel. Deelder speelt het met verve.
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Kees Versteeg
Euforismen
Jezus Christus, de Tachtigers, jazz, rock 'n roll, punk, hiphop; eigenlijk is het allemaal
hetzelfde. Angst voor de Duitsers.
Deelder is snit.
A gun in smoking.
Schrijvers zijn meesters in het verzinnen van dingen die echt gebeurd zijn.
Eerder dan poëzie schrijft Deelder propaganda voor de poëzie.
Deelder een fascist?
Eerder de geslaagde imitatie van een aangeschoten Lou de Jong.
Jongeren hebben geen enkel historisch besef. Ze denken dat de Tweede
Wereldoorlog een anekdotisch gedicht van Jules Deelder is.
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Mensen over Deelder
‘Ik kwam er ooit achter dat mijn vader pornoboekjes onder de matras verborgen
hield. Van die ontzettend gore, maar ook weer lekker geile boekjes waren dat. Deze
keek ik altijd stiekem in. Maar toen ik een keer Deelders “Kutgedicht” aan mijn vader
liet lezen, was het eerste wat hij riep: “Weg met die vunzigheid!” Zo leerde ik de
hypocrisie van volwassen mensen kennen.’ (Monne R. uit Eindhoven.)
‘Ik ken Deelder eigenlijk niet zo goed. Maar wie kent Deelder eigenlijk wel?’ (Rene
M. uit Amsterdam.)
‘Het gedicht “Rotown Magic” van Jules Deelder omschrijft het ultieme
Rotterdam-gevoel. Ik kocht het gedicht als postkaart (met foto) bij de sigarettenboer
op de Oude Binnenweg, ergens in 1990. En ondanks dat ik toen nog maar net in
de havenstad woonde, gaf deze tekst mij een oprecht thuisgevoel. Nu staat het
ingelijst op mijn boekenkast.’ (Eva C. ((import-Zeeuw)) uit Rotterdam.)
‘Een stuitend vage man!’ (Vivien W. uit Leiderdorp.)
‘Een druk, druk, drukke brug tussen literair- en de rest van (nachtelijk) Nederland.’
(Petra P. uit Delft.)
‘Ik heb eens, een vijftiental jaren terug, een optreden van Deelder bijgewoond op
de Thorbecke Scholengemeenschap te Zwolle. Door onze docenten werden we
van tevoren gewaarschuwd dat we niet op de eerste rij moesten gaan zitten; Deelder
stond (en staat) er namelijk om bekend met consumptie te spreken. Als Deelder-fan
sloeg ik het advies in de wind, en dat heb ik geweten ook. Ach, het was niet meer
dan een kleine smet op een voor de rest fantastisch optreden.’ (John H. uit Zwolle.)
‘Ik dacht wel - nog niet zo lang geleden toen ik hem in Rotterdam in een lunchcafé
zag zitten - hij ziet er nog net zo uit als twintig jaar geleden. En dat is een groot
compliment.’ (Annelie M. uit Amsterdam.)
‘Strak van de dope treedt hij naar voren.
En als hij zich laat horen,
dan weet je van dam-didi-dam,
de Nachtburgemeester van Rotterdam.’
(Mourad E. uit Zoetermeer.)

‘Jules Deelder: ambassadeur van de levende poëzie!’ (Wim van A. uit Leiden.)
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‘Ik heb Deelder een keer gezien toen hij op een zaterdagmiddag in Rotterdam
jazzplaten draaide bij Boekhandel Donner. Er waren ook cd's te koop met een door
hem gemaakte selectie van jazzmuziek, die hij tijdens het draaien signeerde. Dat
vond ik een erg leuk initiatief en het maakte het uitzoeken van boeken sowieso tot
een leuke bezigheid.’ (Simone W. uit Leiden.)
‘Ooit een interview met Deelder gezien, terwijl hij met zijn cultureel verantwoorde
Citroën CX met 180 over de rijksweg aan het scheuren was.’ (Patrick I. uit
Bergschenhoek.)
‘Deelder is Deelder! Zijn poëzie is kort, bondig, uitgerekt, recht voor z'n raap, snel,
kunstig, to the point, humoristisch, banaal, literair, diepgaand, maf. Zijn optredens
zijn adembenemend. Zijn mening niet voor de kat z'n kut. Zijn verhalen weergaloos.
Zijn kennis van en liefde voor de jazz immens. Zijn image strak. Zijn accent
vooroorlogs. Zijn pak immer gestreken. Zijn kapsel idem. Deelder is Deelder!’ (Auke
van der W. uit Leiden.)
‘Deelder? Dat is de misprijzende ironie zelve.’ (Casper V. uit Amsterdam.)
‘April 2003. Vrienden vroegen of ik meeging: vier dagen op het IJsselmeer in een
zeiljacht uit 1875. Tuurlijk ging ik mee. Het “zeiljacht” bleek een ranzige houten boot
met voorin een stinkend hok van twee bij twee waarin we met acht jongens en twee
meisjes moesten slapen. De wc was een korstige putsemmer, bevestigd aan de
reling met een dik, bruingroen touw. Wat deed ik hier? Aprilletje-zoet bracht
windkracht zes tot acht bij vijf graden boven nul. Twee van de vier dagen moesten
we door de wind aan wal blijven. Op zich een zegen, want daar was een normaal
toilet op een afstandje van slechts tien minuten lopen. Nog een zegen: ik had
Rotterdamse cultuur bij me, De dikke van Deelder. Hoe kon ik de meegereisde
Amsterdammer in ons gezelschap duidelijker uitleggen wat ik als Rotterdammer
van die waterhoofdstad vind dan door voor te lezen uit “De ziekte van Hedel”? Hoe
kon ik mijn deelgenoten op die lange, koude dagen en nachten beter vermaken dan
met “Welkom thuis”? Het werden toch nog mooie dagen. Ik had het nooit eerder
meegemaakt, maar met het voorlezen van “Schöne Welt” heb ik mensen letterlijk
in hun broek zien zeiken. Voor de humor van Deelder bleek zelfs de putsemmer te
ver lopen.’ (Robert-Jan de P. uit Leiden.)
‘Ik moest een keer zo hard lachen om een passage uit “Schöne Welt” dat de hele
trein met me in een deuk lag.’ (Bennie V. uit Leeuwarden.)
‘Jules... Het was één van mijn eerste interviews. Ik schreef voor het blaadje van
mijn studentenvereniging dat normaliter bericht over stijgende bierprijzen en het
gevoos van zijn leden. Na een maand telefoneren met zijn manager die over een
Bordewijkiaanse naam beschikte, mocht ik Deelder gaan interviewen. Waarom ik
hem koos, staat me niet meer zo helder voor de geest.
Ik had een fles gin voor hem gekocht omdat dat wonderen scheen te doen. Hij
gaf me een zwartgehandschoende hand, zei “Jules” en plaatste de fles achter zich.
Hij had zijn manager bij zich, beiden gekleed alsof ze weggelopen waren uit een
film over computergestuurde huurmoordenaars. Lange tijd bleef de voornaam van
Deelder het enige wat gezegd werd. Ik scheet bijna in mijn broek van de zenuwen.
Mijn sigaretten sloeg hij af.
Toen ik na een kwartier het interview wou beëindigen omdat iedere vraag op zijn
zonnebril afketste, keek hij op. Naar mijn notitieblok waar alleen werkwoorden op
stonden geschreven. Besefte dat hij me tegemoet moest komen. Beledigde Rutger
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Kopland en vroeg zich af of het werk van de toen net overleden Herman de Coninck
veel rimpeling zou veroorzaken als je het in de gracht zou gooien. Zei na veertig
minuten dat ik nu toch wel aardig wat stof had en dat het sowieso alleen maar om
de foto's gaat bij het artikel. Wat het signaal was voor mijn vriend die ooit eens
gezakt was voor het toelatingsexamen van de fotoacademie om hem te fotograferen
onder de boom voor het café. Ik keek mijn notities in en kon er geen woord van
lezen.
De dag voor het interview was ik naar De Slegte geweest om een boek van hem
te kopen, als signeer-exemplaar. De eerste vier exemplaren van zijn Modern passé
die ik uit de kast haalde waren al gesigneerd. Initialen die in elkaar grepen, als een
gesmolten swastika.’ (Thomas B. uit Leiden.)
‘Jules Deelder is voor mij een man om fantasieën over te hebben.’ (Agnes K. uit
Alkmaar.)
‘Je kunt niet in Rotterdam wonen zonder dat je Deelder kent. Ik heb een paar jaar
geleden zijn bundel Bijbelsch gekocht. Die vond ik echt geweldig. En natuurlijk zijn
verzamelbundels: De dikke van Deelder
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foto John Vane

en Renaissance. Ik woonde toen op kamers, en ik weet nog dat een huisgenootje
altijd tegen me zei dat ze dat zo'n vieze titel vond, De dikke van Deelder. “Zo nóem
je een boek toch niet? Ik vind dat zó vies!” Opmerkelijk genoeg was zij verloskundige,
wat ik dan weer vies vond. Weer een ander huisgenootje had een vriendje die de
neef van Jules Deelder was. Of zoiets. Ik weet niet of het daarom was, maar ineens
hing er een interview met Deelder bij ons op de wc. Uit de Rails. Tussen de posters
van Brad Pitt en Johnny Depp. Ik vind zijn gedichten wel goed. Ze zijn typisch
Rotterdams. Als je in Rotterdam woont, houd je van Deelder. Zo simpel is het.’
(Anoniem uit Rotterdam.)
‘Ik houd niet van poëzie, maar de gedichten van Deelder vind ik wel leuk. Die begrijp
ik tenminste, er zit echt een verhaaltje in.’ (Anoniem uit Rotterdam.)
‘Het enige echte ongevleugelde nachtdier - onze Batman - woont in Rotterdam.’
(Paulette S. uit Amsterdam.)
‘Deelder is blank geboren, maar de man is zwart. Zwart haar, zwart pak. Zwarte
zonnebril, zwarte bolide. Zwarte muziek, zwarte jager. Was er zwarte pep, dan
verkoos hij die. Aan Deelder is alles zwart, behalve zijn hart.’ (Yassin el G. uit
Enschede.)
‘Roodwit is onze Glorie
Roodwit zit ons in't bloed
Ter ere van zijn 60ste
Doe ik Jules één Sparta-groet!
In de geest van Korver, Weber en Van Ede,
Mag je nu met roodwitte trots de groep van 60 gaan
betreden.
Proficiat!’ (Dennis U. uit Rotterdam.)

‘De wasmachine is de dichter van heden. Het reinigen, proper maken. Ook een
parkeermeter is geschikt om de dichter Deelder te vervangen.’ (Peter V. uit Gent.)
Said el Haji en Michelle Verheij
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[advertentie]
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Hans Sleutelaar
Drie Rotterdamse kwatrijnen
Aanroep
Zij kwamen ruisend aangevlogen - mens noch dier uit laagland waar een strenge god regeert, naar hier
- bekommerd om de ziel van 't volk aan de rivier.
Vouw, engelen, uw vleugels toe. Blijf, blijf hier!
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Deelder en Hans Sleutelaar foto Hansje de Reuver

Een nageljongen
In weer en wind, roet en as
klinkt hij het staalplaat vast,
- één uit naamloos velen,
zonverbrand, bierdoorbrast.

Verzonken stad
Aan J.A. Deelder
De stad rust op een tweede stad, verzonken
in de zee van tijd. Van eeuwen, levensdronken,
zijn harde trekken nagebleven. Hier huist een ras,
dat van zijn ruigheid nooit genas. 't Is ingeklonken.
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Leon Verdonschot
Waartoe, vraagt men zich af

Kamagurka en Deelder foto Willem de Roon
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Daar stond-ie.
J.A.
The Man in Black - nu die andere onder de zoden lag.
Uiteraard in het pak, natuurlijk die bril, die hoed, die handschoentjes.
En die kop. Die maffioso-smoel van hem, dat haar vet naar achter. ‘Slick’ is het
woord. De doodgraver van de dichtkunst.
Zijn presentatie is dermate gecultiveerd, dat hij van mens via artiest tot icoon is
verworden. Want daar, voor zijn huis, stond dan wel J.A. in vlees en bloed. Maar
had er iemand anders gestaan, in datzelfde zwarte pak, met diezelfde handschoenen,
hoed en bril, dan had ik nog steeds gedacht: hé, Deelder. Sterker nog: had alleen
die bril op straat gelegen, dat montuur met die vleugeltjes en die metaalkleurige,
geribbelde pootjes, ja zelfs dán nog had ik daar J.A. in gezien. Zoals Nike haar
naam niet meer hoeft uit te schrijven, maar genoeg heeft aan haar logo. En Adidas,
en Shell. En J.A.
Sinds een paar jaar verschijnt André Hazes altijd en overal in het zwart. Met een
zonnebril, met een hoed, met zo'n al lang niet meer modieus ringbaardje, een
kringetje haar in dat gigantische, verder kale gezichtsoppervlak. Het is de nieuwe
Dré. Wat hem in zijn muziek nooit is gelukt - maken wat hij écht zou willen maken,
en daarmee zijn wie hij uiteindelijk zou willen zijn: de blueszanger - dat zal, zo lijkt
het voornemen, in zijn uiterlijk wel slagen. Dus is er altijd die hoed, immer die bril.
Ziet hij er in ieder geval uít als de zelfgedroomde Hazes. En de buitenwereld denkt:
best, Dré, wat jij wilt, al draag je een fucking duikbril, als je maar zingt wat wij willen
horen.
In dat opzicht is J.A. er al, op de plek waar Hazes ooit hoopt te komen.
Op die zaterdagmiddag gaf hij een hand, zo slap als een dweil. Zei iets van hai, of
hoi, of wat-dan-ook: het werd in ieder geval met een zeldzame lauwheid opgediend.
Er stond al een auto klaar, een Skoda Actavia. Die auto kon niet van hem zijn.
Onmogelijk dat J.A. in een Skoda rijdt, een Volkswagen voor hen die geen
Volkswagen kunnen betalen. De stoelbekleding mag van leer zijn en de techniek
Duits, het blijft een Skoda. Oost-Europees. Dat heeft met stijl niks van doen, daar
is in de verste verte niks slick aan. J.A. rijdt oud en Frans. Dat roest, pruttelt en
hapert, maar ademt stijl, al is het niet zelden op de vluchtstrook. Stijl, dat is het
sleutelwoord, het criterium voor doen en laten. Het maakt J.A. cool, damn cool. En,
ironisch genoeg, voorspelbaar. J.A. in een roze sweater en met een ronde bril, dát
zou pas een verrassing zijn. Vraag is of het dan nog J.A. is.
Die Skoda bleek van Rinus, zijn manager. Zo'n echte; zo eentje die het altijd druk
heeft, altijd belooft terug te bellen, en dat dan nooit doet. Altijd de zin ‘Ik wou je nét
bellen!’ paraat. Ze stapten in, nadat ze eerst voorgedraaide joints waren gaan halen.
Als nachtburgemeester van de arbeidersstad mag J.A. ‘Amsterdam’ graag
uitspreken alsof het een tumor betreft. Het verbleekte bij zijn uitspraak van de
bestemming van deze reis. ‘Stéénwijk?’ Ja, legde saxofonist Ger uit, Steenwijk. Een
nogal gereformeerd plaatsje dacht hij, van oudsher de toegangspoort naar Friesland,
dat - als hij zich niet vergiste - een prominente rol speelde in de tachtigjarige oorlog,
een gemeente ook die een historie had van militai...-’ ‘Een gát is het,’ zei J.A. Punt
uit. Afmakers, daar was-ie goed in. Ger vertelde over een gezamenlijke kennis,
overleden aan kanker. J.A.: ‘Ach, je mot toch érgens aan doodgaan.’ Rinus wijdde
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uit over Mike Tyson, die bekend had gemaakt te gaan kíckboksen. J.A.: ‘Tyson is
hartstikke leip.’
Ondertussen waren ze Rotterdam nog steeds niet uit. Wegen bleken opgebroken,
routes veranderd, sluip-alternatieven afgesloten. Het was chaos. De mogelijkheden
waren beperkt, maar de mógelijke mogelijkheden vlogen door de auto. Door het
bos! Nee, over het fietspad! Achteruit door de bocht! Rakelings langs het hek! J.A.
vatte de situatie samen: ‘Gódverdómme.’ Hij was verbaasd dat ZE hier ook een
bord voor fietsers hadden neergezet, dat ZE die weg hadden afgesloten. Hij
concludeerde dat ZE gek waren geworden, zoals hij iets eerder ook dacht dat ZE
Bin Laden nooit zouden vinden want, zo vertelde hij met de uitgestreken smoel van
iemand die er tweewekelijks komt, ‘dat Afghaanse terrein is onbegaanbaar.’
Ik moest denken aan mijn oom. Ome Henry. Die heeft een hoefijzersnor, traint
politiehonden, benadert iedereen met een brom - behalve mijn tante want daar
snaúwt hij naar -, die geeft op verjaardagen een fles Jonge Klare cadeau om die
dezelfde avond zélf op te drinken, die komt in zijn woonplaats Obbicht in kroegen
waar mannen zeggen dat ze hun ‘zwager een
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hand gaan geven’ als ze moeten pissen, en die heeft het altijd en overal over ZE.
Ome Henry wil weten wat ZE hebben gemeld voor morgen als hij benieuwd is naar
de weersverwachting, ome Henry vindt dat ZE die criminelen eens wat harder moeten
aanpakken. Of de ZE van het weer dezelfden zijn als de ZE van de criminaliteit:
geen idee. Ik dacht altijd dat het zijn onvermogen was om kennis te nemen van de
wereld buiten zijn koelkast en hondenren dat hem ertoe bracht alle
vertegenwoordigers van die wereld dan maar ZE te noemen. Het zal, bij nader
inzien, dan toch een andere oorzaak hebben. Anders zou J.A., man van de wereld
op weg naar Steenwijk, het niet eveneens doen.
‘Zullen we maar een jointje opsteken?’ vroeg J.A. aan niemand in het bijzonder.
‘We hebben toch niks anders te doen.’ Want het was dan wel gelukt om Rotterdam
te verlaten, nu stond de Skoda in de file. Er werd gepraat over auto's. Die van J.A.
had een nieuwe accu nodig, want deze was leeggelopen. Moest die accu dan ook
meteen vernieúwd worden, vroeg Ger. Uiteraard, zei J.A: een kut-accu moet je
vervangen. O, vroeg Gert, is het een kut-accu? Ja natuurlijk, zei J.A., hij is toch
leeggelopen? Daar had niemand nog iets tegen in te brengen.
Bij het tankstation nam J.A. ‘een gehaktstaaf met mayo en tomatenketchup en
een ijssie’. Hij sprak het uit alsof het een gedicht was, alsof hij tomatenketchup een
mooier woord vond dan mayonaise en daarom het ene afkortte en het andere niet.
Daarna nam hij een kauwgum, al vond-ie hem wat groot: ‘Hiervan zit meteen je hele
muil vol.’
Rinus vroeg of J.A. die uitnodiging ook had gekregen, die voor de première van
Fighting fish, een Nederlandse vechtfilm. Néderlandse vechtfilm, vroeg J.A. Ja, zei
Rinus, en hij las het kledingvoorschrift voor: ‘Black tie of orientic’. Ze lachten hard.
Ook toen het nieuws langskwam op de radio en ze hoorden dat xtc minder populair
werd, terwijl de voorlichtingscampagnes juist op die drug zijn gericht. ‘Daar komen
ze dan mooi op tijd mee,’ vond J.A. Hij had wel iets gehoord over een nieuwe drug,
TPG of zoiets. TPG, vroeg Rinus? Haha: dat was de post. Rinus bulderde, J.A. trok
een grimas met zijn bovenlip. En God, dan kwam die reclame ook nog. Al die
web-adressen. ‘Punt en-nel,’ zei J.A. En nog eens, en nog eens, en nog eens. Er
kwam een Kerstreclame langs, want dat was het bijna, Kerst. J.A.'s gedachten
daarover luidden aldus: ‘Al die idioten met hun Kerst.’ En hij voegde er aan toe:
‘Punt en-nel.’
Het weer was kut. ‘Steenwijks weer,’ vond J.A. Zes over half zes was het, afslag
Meppel, toen hij besloot: ‘Tijd voor een tweede joint.’ Niet heel veel later volgde
afslag Steenwijk. ‘Kolere, man. Het eind van de wereld.’
Daar stond zijn naam, op een groot bord buiten ‘theater/evenementenhal’ De
Meenthe. Onder Bolder en Plate (‘cabaret’, stond er veiligheidshalve achter) en
boven Buisman/Dijkstra (‘streekavond’): Kamadeeldra, Jules Deelder en Kamagurka.
‘We zijn er,’ zei Rinus toen hij de kofferbak opende. J.A. keek achter zich, naar
het/de theater/evenementenhal, en zei: ‘Maar waartoe, vraagt men zich af.’
De deuren bleken open en er waren zelfs al mensen. Maar De Meenthe bleek dan
ook niet alleen een theater en de plek waar onder meer De Boer Supermarkten en
Mitra Slijterijen hun bedrijfsfeesten hadden gehouden, het was ook het honk van
geolo-gievereniging Noordwesthoek en volleybalclub Steevast. Voor het eerst
vandaag besloot J.A. er geen grap over te maken: de feiten waren al vermakelijk
genoeg. Hij grinnikte alleen maar.
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Kamadeeldra was, zo hadden de twee besloten, een
‘neontriektragikomieklactieflocomomulti
laconiekglobanaalmediamythologistiekfelxibiolo
gastronomonomaniakadastrofaalpedagogigolobastr
aractiefcryptofelemonumentaaltriviaaldecadentione
elmuzikaalhumaniverseelparagnostradamurinoirasta
farizeebanketotesterontovibrafonetielmanipulastom
atolapathologarithmystiekeurocentrifugalastraaldia
metraalcentradiktioneukpatronolokakafenomenolala
giraaldodendrontosaunaromatiekgenantgenieke voorstelling’. Voor het gehele gezin,
wel te verstaan, ‘hoekslag en grondsteen van de menselijke wormen en maden, te
land, ter zee én na de dood, zo waarlijk helpe ons God amechtig’.
Veel neontriektragikomiekenzovoortse Friezen woonden niet in Steenwijk, want van
een voorverkoop was nauwelijks sprake geweest. Niemand leek zich daar druk over
te maken, zoals praktische zorgen en inhoudelijke overwegingen de hele dag al
geen rol speelden. J.A. reed gewoon naar Steenwijk en speelde zijn voorstelling,
basta.
Omdat het alcoholaanbod in De Meenthe wat achterbleef bij hoop en verwachting,
dacht Ger J.A. een plezier te doen met een roze breezer. Dat bleek een misrekening.
Nu ze toch vroeg aanwezig waren en er verder niets te doen was, besloot J.A. zijn
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nagels bij te werken. Hier zat hij, onder het felle licht van de T.L., in deze kleedkamer
met lichtgroen behang en zeil op de vloeren, met een schaartje in zijn hand. ‘Hierom
is het nuttig op tijd te komen voor een optreden: dan kan men zijn nagels knippen,’
sprak hij plechtstatig. Om een minuut later op te merken: ‘Zó, had ik me een partij
lange nagels!’ Op de tafel stond een potje Nu Nile, ‘hair slick dressing pomade jar’,
voor het geval zijn haar mocht droogvallen.
Luc, alias Kamagurka, arriveerde een uur voor aanvang en de aanwezigen liepen
als op commando naar buiten. De Belg had namelijk een nieuwe auto en dat was
een BMW 7-serie. Een sloep op wielen. Ze maakten een snel proefritje door
Steenwijk. Op een groot kleurenscherm gaf een landkaart een indruk van ‘het te
bombarderen gebied’. Het kostte wat, zo'n 7 (namelijk 82.700 euro), maar nondeju,
dan reed je ook ergens in. J.A. viel er een beetje stil van, al mompelde hij nog iets
over ‘al die ingehouden kracht’.
Om acht uur zouden ze moeten beginnen met de voorstelling. Ach ja, moeten,
moéten. Een kwartier eerder begonnen ze aan hun soundcheck. Wat liedjes, wat
tekst en vooral veel gelach. Ze liepen af, en nog geen tien minuten later weer op.
Onmogelijk dat honderden mensen in die korte tijd een theaterstoel hadden
opgezocht. En inderdaad, van de vierhonderd stoelen was minstens negentig procent
leeg. Die 350 thuisblijvers misten een veelbelovend begin. De combinatie van
absurdisme, cartoons, grappen, voordracht en, vooruit, een stichtelijk lied, het had
kunnen worden wat de twee beoogden: ‘een geloofsoorlog tegen het theatraal
correcte klimaat van de afgelopen 35 jaar’.
Maar na een half uur werd het bitter. Want hier stond J.A. Deelder,
nachtburgemeester, dichter, schrijver, performer, de meest meeslepende jazz-DJ
van het land, artiést in iedere vezel. En hij kon het nog, voordragen als een bezetene,
doorgesnoven zinnen voordragen die maar doorgingen en doorgingen en doorgingen
en nog steeds niet ophielden en ondertussen ook nog liépen en nog steeds
doorgingen zodat de toeschouwer zich afvroeg of die man ook nog eens adem ging
halen. Hij kon zelfs zíngen, bleek vanavond. En nog steeds poëzie spúgen in de
microfoon, in plaats van weeïg voordragen. Literair cool zijn, en dat op zijn 59-ste.
Toen het begrip poetry slam nog niet bestond en dichters niet zelden jongbejaarden
waren, was Deelder de kabeltrui al lang voorbij, schreef hij zijn ‘Kutgedicht’.
Dat de voorstelling daarmee begon, was een teken aan de wand. Want na dertig
minuten sloeg een enorm misverstand toe: dat als twee uitzonderlijk originele geesten
samen op een podium staan, daar ook automatisch uitsluitend geslaagde of
interessante beweringen en grappen langskomen. Pijnlijk was het. Pijnlijk, dat er
soms maar twee mensen lachten. En die stonden allebei op het podium. Pijnlijk,
dat J.A. grappen over Erica Terpstra nodig had om een voorstelling vol te krijgen.
Alsof absurditeit zich ook aan kwaliteitsmaatstaven zou onttrekken, alsof iedere
losse flodder leuk is als je hem maar uitspreekt óf hij dat is. Au.
Was Deelder passé? Een schim uit het verleden? Gaan geloven in zijn mythe, in
plaats van hem continu nieuw leven in te blazen? Je zou het denken, hier in het
decor van de herkauwde grap, de flauwiteit boven de rariteit, voor een zaal vol lege
stoelen.
Als twee marktkoopmannen, onbeschaamd enthousiast voor de handel, verkochten
Luc en J.A. na de voorstelling hun waar aan de toeschouwers. De verkoop viel niet
eens tegen. En, zo zei J.A., terug in die groene kleedkamer: ‘Da's een goede
graadmeter. En, ook niet onbelangrijk, eentje die meteen geld oplevert.’ Ger rekende
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het verdiende bedrag om in guldens. ‘De gulden bestaat niet meer, Ger,’ kapte J.A
hem af.
Geen woord over de geringe belangstelling, alleen enthousiasme over die paar
grappen of aanzetten daartoe die vanavond waren ontstaan. Hij bekeek, met een
schuin oog over zijn bril, het etiket van de fles wijn die hij had ontvangen. ‘Ik heb
menig slechter wijntje aanschouwd.’ J.A., kortom, was tevreden. ‘Tijd voor een
jointje.’
Hij las het etiket van de wijnfles hardop voor, in beroerd Frans. Zelfs dat was bij
hem een voordracht. Het was zelfs vermakelijker dan het uur eraan voorafgaand.
Op de terugreis naar Rotterdam was het stil in de Skoda. Wat moest er ook nog
worden gezegd? Dit was Steenwijk geweest en na Oud op Nieuw kwam er weer
een andere plaats. Er zijn de kunstenaars die creëren vanuit een permanente
zelftwijfel. En er zijn de artiesten, die bestaan bij de gratie van het gebrek daaraan.
J.A. was die tweede. Daar kwam geen Steenwijk tussen.
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Eefje Wentelteefje ontmoet... J.A. Deelder

Passionate. Jaargang 11

69

Jeroen de Leijer
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Daniël Dee
Open brief aan J.A. Deelder
where art thou now
ik weet niet of ik recht van spreken heb woon al vijf jaar niet meer in Rotterdam en
daarvoor op Zuid maar ik was dichter zelfs voor ik gepubliceerd had en dat idee
werd bevestigd eind vorige eeuw toen men nog enkel kiezen kon uit paprika of
naturel chips en de tv nog geen RTL Veronique kende maar een degelijke
documentaire toonde over het gevangeniswezen waarin gedetineerden verklaarden
hoeveel troost ze putten uit bijvoorbeeld blues on tuesday en de schrijver dezes
verklaarde dat dat wel het minste was daar die lui anders niks hadden en ik mijn
vader vroeg wie dat was met die zonnebril en mijn vader sprak dat is de
nachtburgemeester die dichter spoort niet jongen ik zeker wist dat ik dat wilde want
dat was vele malen beter dan Bassie en Adriaan of de andere crap die wij als
kinderen kregen voorgeschoteld dit was andere koek als het ware spacecake avant
la lettre en op de middelbare school verhaalde de lerares Nederlands over de scene
van Van Doorn Vinkenoog en Deelder die overal lak aan hadden terwijl haar rokje
weer eens onbekommerd omhoog kroop wat toen even niet boeide want haar
woorden over het volgen van de eigen weg telden daarom was het dat de eerste
bundel die ik kocht moderne gedichten was die vervolgens verdween in de
graaihanden van mijn zus die die bundel weer schonk aan haar vriend die haar uit
dank direct douwde met kind en zo heeft iedereen zijn eigen maakbare Deelder feit
blijft dat mijn bron daar ligt en niet kapot te krijgen is en er zijn meer overeenkomsten
gin tonic is ook mijn favoriete drank ook ik heb de schurft aan de tandarts ik ben
laatst voor het eerst in zeven jaar geweest kostte me direct duizend euro voorts kan
ik melden dat ook ik niet vies ben van het verdienen van bakken met geld derhalve
is mijn vraag aan u wat zegt u ervan als wij komend seizoen de theaters bestormen
met vereende kracht Deelder & Dee grote en jonge god Don Corleone en zijn zoon
Michael Obi-Wan Kenobi en Luke Skywalker zie de neonverlichting van zes bij twaalf
al voor me ik wil desnoods wel in een soort voorprogramma mij komt het perfect uit
want ik was toch al van plan om terug te keren naar Rotterdam
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foto Kees Spruijt

[advertentie]

Bart Chabot
Superfuckin' cool
[Om privacyredenen is dit tekstgedeelte niet zichtbaar.]
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Frans Vogel
Uitgeverijkanon Jules Deelder: sweet sixty!
In Pieter van Oudheusdens De Mensch Deelder (Veen Uitgevers, 1986) zegt Jules
Deelder over zichzelf als dichter: ‘Ik heb altijd geweten dat ik een dichter was. Dat
je daar je brood niet mee zou kunnen verdienen, dat kon me aan mijn reet roesten.
Ik zag wel wat er gebeurde.’ Aan die uitspraken tóen is dan vooraf gegaan (ná zijn
debuut als absolute beginner in de poëzie: met bloemetjesoverhemd (nog) van
papier voorlezend tijdens Poëzie in Carré - zijn maiden performance waarop ie
rádicaal door het Bühne-virus moet zijn aangestoken geworden geweest en waarvan
naderhand een foto de cover sierde van het literaire tijdschrift Podium (!)) het
jarenlang bereizen van het circuit van jeugdhonken, buurthuizen en kroegen,
resulterend in zijn overstap naar het grote theater met zijn show Deelder spreekt
(analoog aan ‘Es spricht dr. Joseph Goebbels’): regelrechte tekstexploitatie van zijn
geschreven naar het door hem gesproken woord.
Tien jaar geleden, t.g.v. zijn vijftigste verjaardag, schreef ik op een 1/1-pagina in
Het Vrije Volk, bij monde van zijn toenmalige manager René Vallentgoed, waar dat
op uit is gedraaid. ‘Wij doen zo'n dertig optredens voor bedrijven per jaar. Hij wordt
wel vaker gevraagd, maar niet iedereen is bereid zes ruggen neer te leggen voor
een voordracht van een kwartiertje en desgewenst nog een mop. Reken op uw
pocketcalculator maar uit waar dat op neer komt. En da's geheel exclusief de circa
200 theatervoorstellingen per seizoen door heel Nederland op partagebasis: 70%
van de recette voor Deelder BV, 30% voor het betreffende theater. Exclusief ook
de winkelverkoop van zijn boeken en bundels, die herdruk op herdruk beleven.
Exclusief de boeken ook die Jules Deelder “na afloop van de voorstelling” persóónlijk
aan de man brengt: inmiddels 14.000 exemplaren van Euforismen en 27.000
exemplaren van Modern passé (in welke 41.000 gevallen de boekhandel dan
natuurlijk voor zijn 40% commissie het nakijken heeft gehad). Exclusief ook de keren
dat Jules Deelder komt opdraven met zijn Trio Me Reet. Exclusief tenslotte de
merchandising van de honderdduizenden door Tripiti gedrukte
kleurbriefkaarten-met-een-kort-gedicht. Of van de door Deelder BV uitgebrachte
schoolagenda.’ Uit de Panorama van krap een jaar later: ‘Manager en
manusje-van-alles René Vallentgoed heeft Deelders jaarinkomen desgevraagd
paraat: “465.000 gulden” (wat me, evenals zijn “Vermogen: tussen de ƒ1.000.000,en ƒ4.000.000,-” nogal gechargeerd lijkt).’
Hoe dan ook: dat je met gedichten schrijven je brood niet zou kunnen verdienen,
daarvan is het tegendeel met Jules Deelder flagrant bewezen. Hij ontwikkelde zich
tot een schrijver die in ruime mate van de pen leeft. Letterlijk. Primair door te schrijven
(met een vruchtbare pen: zijn oeuvre omvat momenteel zo'n dikke twintig gedichtenen verhalenbundels, ettelijke waarvan vijf, acht, negen tot tien herdrukken beleefden,
die hem en passant tot een Bezige Bij-kanon maakten), secundair door al dat
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geschreven materiaal mondeling te recyclen tot zijn podiumoptreden.
Dat optreden heeft zo zijn nadeel (dat geen voordeel heb): de kritiek die je niet
krijgt; dat althans de officiële literaire kritiek het wat hem betreft liet afweten. In de
landelijke pers bevobbeld geen letter over zijn verzamelbundel Renaissance (1994).
En idem dito met een asterisk aangaande zijn daarna verschenen bundel
Transeuropa. Alleen regionaal wil men d'r wat over zeggen. Jan Oudenaarden
bevobbeld in Rotterdam Punt Uit Magazine: ‘Oorlog en literatuur gaan ook hand in
hand in Transeuropa, de nieuwste bundel van Jules Deelder. De slag bij
Reetketelpikummerschans wordt aan de vergetelheid ontrukt, de Duce en de Führer
komen opdraven en de Ring der Kribekungen wordt ten tonele gevoerd: Göring had
een zwak voor ringen/ Hij droeg ringen aan zijn tenen/ En eentje aan zijn lul. Dat
was dus de beroemde Ring der Kribekungen, die ooit volgens de legende de pik
van Wodan had getooid.’ Maar bij die paar citaten bleef het. Het bestaan van de
bundel werd slechts rakelings gesignaleerd. En dat dan nog tussen de besprekingen
door van negentien andere toen kortelings op de lectuurmarkt gepleurde boeken.
Schoot Jules Deelder weinig mee op. Tant pis pour Jan Oudenaarden.
Ander nadeel (d.g.v.h.): hij wordt door zijn optredens in de cabarethoek gedrukt
en misschien wel daardoor als schrijver niet voor vol aangezien (aangezien hij door
zijn optredens daar niet op líjkt?). Anderzijds komt ie in een ook alweer zojuist (we
schrijven september 1995) verschenen boek over Nederlandse cabaretiers
hoegenaamd niet voor. Volgens hem heeft men niet eens op zijn minst overwogen
om hem in dat boek op te nemen, zal Jacques Klöters wel achter zitten. Niet dat ie
d'r mee zit om niet in dat boek te staan. Want het gaat merendeels over cabaretiers
die pas tijdens of na hun carrière zijn gaan schrijven. Terwijl het bij hem juist 180
graden andersom ligt: op de eerste plaats begonnen als schrijver (van poëzie &
proza) en gaandeweg zich ontwikkeld tot een stand-up comedian en tv-personality
(als zodanig onderlaatst nog gesignaleerd in Holland Sport van Wilfried de Jong,
samen met Martin Bril en het, geloof ik, 3000 euro kostende gigantische fotoboek
over Muhammed Ali). Hij is apriori een schrijver pur sang die naast o.a. Harry Mulisch
voor het voetlicht trad op een Nederlandse literaire avond te Barcelona: In danszaal/
La Paloma/ klopt het hart/ van Barcelona etc.
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Deelder en Frans Vogel, 1982 foto Diederik Hoogenbosch

Na een paar jaar nagenoeg elke maandagavond (proef)draaien in Wil Noorloos'
nachtcafé Willens & Wetens te Rotterdam, is ie nu zereneus bezig de dj-wereld te
betreden. Hij heeft al twee cd's uitgegeven: Deelder draait en Deelder draait door.
Met door hem geselecteerde jazz, uiteraard. En met de complimenten daarvoor van
Hans Dulfer himself. Híer, in het donderdagse tabloid bij de Volkskrant van 11
december jl., links naast de bekende foto van A.M.C. Fok: ‘JAZZ MET DEELDER/
Jules Deelder draait een avond jazz in De Badcuyp in Amsterdam. Hij zal er ook
over vertellen, n.a.v. filmfragmenten uit het jazzarchief. Die beelden zullen hem
prikkelen met jazz waar hij van houdt (schreeuwende tenoren, Chet Baker) en waar
hij een hekel aan heeft (zangeressen, Toots Thielemans). Alles volledig
geïmproviseerd.’ Dus als u mocht lezen of horen dat ie straks bij u in de buurt komt
en u daar hééngaat, feliciteer 'm dan nog maar niet, want hij wordt pas 24 november
a.s. officieel zestig jaar: sweet sixty.
Frans Vogel (11 maart 2004: soixante-neuf)
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Deelder 1988 foto Kees Spruijt
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John Schoorl
Jules & Joe (een onthulling)
Iedereen heeft zijn eigen shit, en dat is wat je hebt. Je staat in de wereld en niet
erop.
Blááááázen - blaas jezelf vooruit totdat je kotsmisselijk en duizelig wordt van je
eigen adem.
Voet aan het gas, vingers aan de knoppen en kijk maar wat er gebeurt.
Het zal stoppen. Op een dag wordt de voordeur ingetrapt, reken maar.
Het stopt vanzelf, daar hoef je geen blazer voor te zijn om dat te snappen.
Als je je eigen shit maar vasthoudt, want je shit dat is wat je bent.
Vraag het de andere blazers, al zijn ze bijna allemaal dood.
Vraag het Bob Cooper, Art Pepper, Bud Shank, Conte Candoli, Frank Rosolino,
Bill Holman, Richie Kamuca, Harold Land, Shorty Rogers, Warne Marsh, Clifford
Brown, Al Cohn, Walter Benton, Stu Williamson, Jack Montrose, Ray Triscari, Jimmy
Knepper, Med Flory, Jack Sheldon, Teddy Edwards, Joe Cadeno, Don Lanphere,
John Audino, Charlie Kennedy, Zoot Sims, Lee Katzman of Bill Perkins.
Allemaal kenden ze Joe Maini, want Joe Maini had zijn eigen shit.
Charlie Parker wist het.
En Lenny Bruce.
En Frank Sinatra.
Joe was altijd weg, zelfs als hij er was. Zijn hoofd was een blender waarin dope,
drank en waan werden gemengd tot grote oranje vuurballen. Je hoefde maar in de
ogen van Joe te kijken en je begreep dat Joe zijn eigen klok had. Die ogen, die
lieten zich meelokken door tingeling en lellebel en maakten een onbemande reis
door het heelal.
En op die tocht nam hij altijd en overal zijn altsax mee. Zonder die toeter was hij
maar een doodgewone Italiaans-Amerikaanse Joe, op 8 februari 1930 geboren in
het plaatsje Providence in Rhode Island. Een Giuseppe Maini junior, zoon van
Giuseppe Maini senior, die later een zoon kreeg die Giuseppe Maini III zou heten.
Net zoals Shorty Rogers zonder zijn trompet ook niet meer was dan Milton Michael
Rajomsky, een geëmigreerde Pool die klaargestoomd en ingeblikt was voor de
staalindustrie.
Joe barstte van de jazz. Alles zat in zijn bast, raasde in zijn kop en kringelde via
zijn sax de atmosfeer in. De jazz moest eruit, omdat de jazz erin zat.
Vraag het Jules. Al was hij er niet bij.
Ja - die Jules.
Want hij moet hem kennen. Jules heeft zijn shit. Ze lijken op elkaar, van binnen
en van buiten. Noem hen jazzcats, hipsters of beatniks.
Kijk naar die foto hier. Kijk dan toch...
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v.l.n.r. onbekend, Percy Heath, Joe Maini, Dizzy Gillespie

Dat pak. Die vlinderbril. Die bliksnijder in die magere futenkop. Dat zwarte plakhaar.
Je zou toch zweren dat daar Jules Deelder staat - in vol ornaat defilé huppetee.
Kijk eens naar die jazzgasten. Dizzy Gillespie (trompet), Percy Heath (bas) en
nog een onbekende black cat. Staan daar samen met Jules gewoon te chitchatten,
dan wel te ouwetyfushoeren over het kutweer, de kwaliteit van de speed of een
verloren toonsoort.
Het is Jules, maar het kan Jules niet zijn. Jules bestond nog niet, tenminste niet
als Jules zodanig. Toen Joe in 1964 stierf, zat Jules nog op school, krabde hij
onrustig aan zijn reet en sprak hij twee jaar later pas de wens uit om winden te laten
in Gods oren.
De foto's hier zijn begin jaren vijftig genomen.
Het is Joe.
Het is Jules.
Het is Jules Deelder.
Het is Joe Maini.
Jules is Joe.
Joe is Jules.
Jules moet hem kennen, dat kan niet anders. Tussen die tienduizend platen in zijn
Rotterdamse huiskamer komt altsaxofonist Joe Maini minimaal een keer of dertig
voor, zij het nooit als muzikaal leider. Maar wel speelde hij op 175 nummers mee,
met 95 verschillende muzikanten en nam hij tussen 1950 en 1963 aan zo'n zeventien
platensessies deel.
Dat is niet niks - voor een blanke blazer.
Ergens midden in Deelders grote stalen platenkast, waarin alles alfabetisch op
label is ingedeeld, staan vast twee originele Em Arcy's uit 1954: Clifford Brown, Best
Coast Jazz en Clifford Brown All Stars - twee ten inches.
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Daar is Joe.
Samen met Max Roach (drums), Herb Geller (altsax), Walter Benton (tenorsax),
Kenny Drew (piano), Clifford Brown (trompet) en Curtis Counce (bas).
Maar waar is Joe?
Op de hoes staat hij in het midden, zijn rechtervoet voor, de altsax hangend naar
rechts. Maar waar hij op de plaat verschijnt, is een stuk moeilijker te ontdekken,
want ook altist Herb Geller is te horen. Zijn die zachte, lange noten van Joe, of
wacht-ie de solo van Clifford af, om eerst aarzelend en dan California Hard door te
halen?
Kan. Kan ook Herb zijn. Zal wel Herb zijn.
Want wie was Joe nou helemaal dat hij met Clifford en Max mee mocht
hardboppen? Een jonge jongen die mocht invallen, maar die natuurlijk niet moest
denken dat hij alle altsaxsolo's kon inpikken.
Herb was niet gek. Herb wilde ook. Iedereen wilde. Niemand was gek. Vlak Herb
niet uit.
Vergeet niet dat Herb al langer deel uit maakte van de Los Angeles jazzscene
en dat hij zelfs bij de Lighthouse All-Stars had gezeten. Hij was erbij geweest in die
jaren aan de Hermosa Beach of op de maandagavondsessies in The Haig. En die
verhalen dat die Westcoast-gasten van die brave, blanke koorknapen waren, smijt
die maar in de Pacific Ocean.
Denk maar eens aan Art Pepper, ook een altist. Met alle tijd die Art verkloot heeft
met dope, drank en gevangenis, kan je nu tien keer de aarde rond. Zo waren die
Westcoast-jongens, neem Chet Baker alleen al. Die heeft zijn hele trompet in zijn
armen gezet.
De opgeklopte strijd tussen Eastcoast, waar de boze, zwarte jongens zaten, en
de Westcoast met zogenaamd opgewekte, goedgekuifde trotse vader-
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landers, was allemaal bullshit. Zie het als een gevecht tussen een linker- en een
rechterhand - het is uiteindelijk één lichaam.
Iedereen aan alle kusten van de wereld wilde Charlie Parker zijn, dat is het echte
verhaal. Charlie was een junk, een schurftige hufter, een paljas en een genie. Elke
muzikant wilde zijn moeras in, omdat wegzakken in een leven vol heroïne tot bezielde
muzikale vondsten zou leiden.
De Naald Erin! - en dan volgde de genialiteit vanzelf. Probeer het maar 'ns,
talentloze droplul. Ben benieuwd waar je uitkomt, als je er al uitkomt. In bebop
heaven, op zeker.
En zo richtte Parker een slachting aan onder een complete generatie
jazzmuzikanten.
Joe wilde ook Charlie zijn.
Er gingen aan de West- èn aan de Eastcoast verhalen dat Joe een heel eind ging
komen. Hij kende Charlie goed en hing veelvuldig in de buurt van de meester rond.
Volgens Charlie stond Joe een prachtige toekomst te wachten, al was vooruitkijken
niet Parkers sterkste punt.
Ze deelden een appartement in New York, waar muzikanten als Gerry Mulligan,
Miles Davis en Dizzy Gillespie 's nachts bij elkaar kwamen om na optredens te
jammen. Ze hadden dezelfde slechte gewoontes, waren allebei in de ban van King
Heroin en Brother Booze.
Alleen die gewoonte om wodka met melk aan te lengen was niks voor Charlie.
Joe wilde veel te erg Charlie zijn.
Hij dweepte met hem en iedereen die afweek van Parker, kon een sneer
verwachten. Hey faggot, zei hij tegen altist Art Pepper, en een knal was al onderweg.
Als twee viswijven rolden ze vechtend over straat.
Art was volgens Joe niet genoeg Charlie.
Maar toen Parker dood bleef op de bank van barones Pannonica de
Koeningswater, zat Joe al lang en breed in Los Angeles. De Eastcoast ruilde hij in
voor de Westcoast. Hij kon het tempo niet bijbenen, net als Charlie zelf, gezien de
narigheid waaraan hij overleed: maagzweren, longontsteking, vergevorderde
levercirrose en een hartaanval.
Jules heeft nooit Charlie Parker willen zijn - maar wel heeft ie de allermooiste ten
inches van Bird in zijn platenkast staan. Als hij toch al in de schoenen van een blazer
moet staan, kiest hij voor Hank Mobley (tenor) of Brew Moore (ook tenor). Allebei
wel kapot
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Warne Marsh en Joe Maini

(zonder tenor).
Maar nog liever speelt Jules de anonieme tenorist die op veel jazzplaten voorkomt:
Unknown Ts.
De man in het grijze, flanellen pak waarvan niemand mocht weten dat hij een
blazer was. Hij werkte op de administratie van een meubelfabrikant op de derde
verdieping en zat de hele dag naar zijn bureaublad te staren. Ooit wilde hij blazer
worden, maar zijn vader, een partner van een vooraanstaand advocatenbureau uit
een middelgrote provinciestad, zag het niet zitten voor zijn zoon.
Zo'n verhaal moest het ongeveer zijn.
Maar hij bleef blazen. Zonder naam - nou vooruit: noem me Neal, maar geen
achternaam, en zeker niet op de plaat vermelden. Dat was de afspraak. Hij wilde
geen gedonder. Hij was die jongen die werd opgebeld als ze iemand nodig hadden
die er op zijn Mag Meg een passende solo uitgooide waarvan die andere jongens
onder de indruk waren, maar die nooit bedreigend werd.
In zijn platenkast stond ie zelf, zonder dat iemand het wist. Hij was er wel, maar
hij was er niet.
Een keer per jaar, op de jaarlijkse barbecue van de meubelfabrikant, speelde
Neal sax. Maar niet te gek, niet te gek. Hij hield zich in, bang dat ze 'm door zouden
hebben. Het viel niet mee om onzichtbaar te blijven.
Unknown Ts.
Hij kwam, zoals ie ging. Maar blazen joh, blazen.
Geen kattenpis hoor, die Neal.
Joe was ook een anonieme tenorist - in a way. Zijn naam stond echter wel op de
hoes vermeld als hij meedeed. In de jazzscene kende iedereen hem maar in veel
naslagwerken ontbreekt hij. Hij was een hardcore sidekick, een studiomuzikant die
overal en
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met iedereen speelde omdat hij wat kon, zonder dat hij teveel kon en iedereen voor
de voeten ging lopen.
Later zou hij zeer zeker op een gerenommeerd label, bijgestaan door allemaal
coole gasten, een prachtige plaat als muzikaal leider opnemen, zo verwachtte
iedereen. Geen weirde grooves, maar een paar ballads, twee standards, één nummer
van Parker en vier eigen composities. Op de hoes zou een lachende Joe te zien
zijn, gekleed in een rood-wit geruit overhemd, met als achtergrond de fris geboende
pier van Huntington Beach.
Zou bij Jules bij de C in de kast moeten staan, van Contemporary, of de P van
Pacific Jazz, want dat waren de labels voor de Westcoast-cats.
Moest Joe natuurlijk niet dood gaan. Handen aan het stuur en uit je doppen kijken.
Hou je eigen shit vast, Joe. Laat je niet omver blazen.
Die verhalen dat Joe aan ernstige depressies leed, werden pas na zijn dood
verzonnen - net zoals na zijn dood iedereen zich een vriend van Joe noemde, want
als dooie raakte hij pardoes in de mode.
Maar zelfmoord? No way José. Geen denken aan.
Joe dacht: Life is an ocean of love with a kiss on every wave.
Een zelfmoordenaar houdt niet van de oceaan en ziet zeker geen zoentjes op de
golven drijven. Een zelfmoordenaar loopt geblinddoekt de oceaan in en omarmt de
dood.
Joe niet
Vraag het aan Frank Sinatra, die wist toch ook dat Joe niet zo'n soort gozer was.
Vertelt hij vast dat verhaal over hoe hij tijdens de opnames voor Sinatra and Swingin'
Brass op 10 april 1962 de zaak stillegde omdat hij door Joe werd afgeleid. Hij droeg
sandalen tijdens de sessies en bewoog gedurende het nummer ‘Goody Goody’
permanent één teen.
Kap ermee Joe, zei Frank.
Iedereen uit de scene kende die verhalen dat Joe bij de laatste noten van zijn
optredens zijn lul tevoorschijn toverde. Of al die muzikanten die nu nog rondbazuinen
dat hij hen uit San Quentin wist te houden door een goed woordje voor ze te doen.
En vergeet niet dat Joe voor zijn maten gigs in derderangs Hollywoodse stripclubs
regelde, zodat ze brood op de plank hadden.
Joe mekkerde nooit. Joe was geen zeiksnor. Aan Joe had je wat.
Joe worstelde met de dope - dat was zijn gevecht. Op de middelbare school en
als jonkie on the road met bigbands, was hij er al mee bezig. Het kostte hem zijn
diploma en op het nippertje bleef hij uit de bak. Vanwege overmatig drugsgebruik
kwam hij later anderhalf jaar in het Federal Hospital in Lexington terecht.
Nadat hij van de Eastcoast naar de Westcoast verhuisde om een leven zonder
dope te leiden en zich los te maken van Parkers dodelijke omarming, viel hij snel
terug in zijn oude gewoontes.
In een nachtclub ontmoette hij stand-up comedian Lenny Bruce. Ze vormden het
hart van een groep muzikanten, onder wie drummer Philly Jones en trompettist Jack
Sheldon die hun existentialistische beatnik-blik verlevendigden met vrachtladingen
geestverruimende middelen. Het was Joe die de eerste naald met heroïne in de
arm zette van Lenny, die in 1966 aan een overdosis overleed.
Dat Joe de pensioengerechtigde leeftijd zou halen, lag niet voor de hand. Maar de
wijze waarop het een en ander voltrokken werd, was toch een onvermoede
manoeuvre.
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Op 6 mei 1964 had Joe een gig gehad in de nachtclub Mardi Gras. Na het optreden
zette Joe het met de andere muzikanten op een zuipen. Bij saxofonist Ray Graziano
werd er verder gedronken. In de tot appartement verbouwde garage van Graziano
lag een pistool op tafel. Zijn vriendin had een tijdje geleden een vreemd groot dier
in de steeg gezien en Ray leende een wapen.
Joe is nooit bang, zei Joe. Hij pakte met een wild gebaar de 22-millimeter van
tafel en speelde ermee alsof het een knijpkat was.
Joe was totaal Joe. Zijn ogen stuiterden in de kassen. Alle deuren in zijn hoofd
stonden wagenwijd open. Hij wilde glas eten en blootsvoets over spijkerbedden
rennen.
Hij zette het wapen tegen zijn hoofd en raakte eventjes de trekker aan. Kom op,
voor de grap, dit ding is toch niet geladen.
Joe was niet te stoppen, omdat Joe niet kon stoppen. Het leven is een
spelletje-spelletje en Russisch roulette balletje-balletje.
Op de lokale radio was 7 mei 1964 te horen dat altist Joe Maini zichzelf op
34-jarige leeftijd in Los Angeles had doodgeschoten.
Zou Jules nooit doen. Zo veel te erg Joe is Jules niet.
Hij heeft zijn eigen shit, het enige wat je hebt.
Hij blaast, en nooit met alle winden mee.
(Met dank aan Joost Broere en zijn platenkast)

Passionate. Jaargang 11

83

Ingmar Heytze
Toen enkele
ogenblikken
voor zijn tóch
nog onverwachte
verscheiden
op de leeftijd
der ijzersterken
's mans gansche
leven (jazz, dope,
nog meer jazz
en de rest)
niet slechts
in een flits aan
zijn geestesoog
voorbij trok
maar tevens
als een laatste
glorieuze hole
in one door
zijn tot de draad
versleten aad'ren
kolkte, kon men
hem op de valreep
horen fluisteren:
‘Het boek was beter.’

Sterren boos op sterrenwacht
‘Hoe verder men keek/ hoe groter het leek.’
Jules Deelder
Nee, ga vooral je gang. Metsel alle muren dicht.
Vervang de deur naar het heelal maar door een bange,
smalle streep van licht. Graaf je in onder de grond.
Alles dijt duizelingwekkend uit, of je nu wilt of niet.
Hoe verder je kijkt, hoe groter het blijkt - en wat doen
jullie op je miezerige planeetje? Jullie halen de deur weg.
Mag dat vooruitgang heten, als men zich de toegang
tot het zwerk ontzegt? Natuurlijk niet. Wij pinkelen
nijdig morse door de nacht:
--..-.-..-..--.--.! -.....-.-.--.-..-...---.!
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Over de medewerkers
Alex Boogers (1970) debuteerde in 1999 met de korte roman Het boek Estee onder
het pseudoniem M.L. Lee. In 2002 verscheen onder zijn eigen naam de roman Het
waanzinnige van sneeuw waarover Het Parool schreef: ‘Origineel en overtuigend.’
Hij heeft een derde roman in voorbereiding. Daarnaast werkt hij samen met Leon
Verdonschot aan een verhalenbundel. Boogers woont en werkt in Vlaardingen.
Bart Chabot (1954) ondernam verschillende theatertournees samen met Deelder
en Herman Brood. In september verschijnen zijn verzamelde gedichten onder de
titel Greatest Hits. In dezelfde maand verschijnt een bundel met twee novellen,
Elvistranen, en een nieuwe, uitgebreide versie van Broodje Gezond, het eerste deel
van zijn Brood-biografie.
Daniël Dee (1975) is dichter. Zijn gedichten verschenen in diverse literaire
tijdschriften (o.a.: Passionate en Krakatau) en enkele bloemlezingen (o.a.: De Dikke
Komrij en Rock 'n Roll). In 2001 verscheen de door hem samengestelde bloemlezing
Vanuit de lucht - de eerste generatie dichters uit de 21ste eeuw. In 2002 volgde zijn
officiële debuut 3D - schetsjes van onvermogen (uitg. Passage). Onlangs is de
bloemlezing Kutgedichten gepresenteerd die hij samengesteld heeft met T sead
Bruinja.
J.A. Deelder (1944) viert in november zijn zestigste verjaardag, net als zijn uitgever
De Bezige Bij. Ter gelegenheid daarvan zal een uitgebreide heruitgave verschijnen
van Deelders verzamelde gedichten Renaissance, met DVD. De in dit nummer
opgenomen gedichten zijn afkomstig uit zijn nieuwe dichtbundel Zonder dollen, die
in augustus verschijnt.
Ingmar Heytze (1970) is dichter, journalist en columnist. In 2001 verschenen zijn
verzamelde gedichten 1991-2001 in de bundel Alle goeds (uitg. Podium). In 2003
verscheen Heytzes prozadebuut Ik ben er voor niemand, dat bestaat uit een kleine
200 miniaturen. Hij werkt aan een nieuwe dichtbundel met als werktitel Vertel nog
eens over de wolven. Het gedicht ‘Sterren boos op sterrenwacht’ staat ook in de
bundel Poëtisch Utrecht (uitg. kleine Uil, 2004). Meer informatie op www.heytze.nl
Aafke van Hoof (1975) is freelance redacteur voor verschillende (literaire)
uitgeverijen en publiceerde eerder in Passionate over de Nederlandse MC battles.
Jeroen de Leijer (1969) publiceerde drie stripalbums rond Eefje Wentelteefje. Naast
haar drukke werkzaamheden als stripfiguur treedt zij ook op in den lande in De Eefje
Wentelteefje Roadshow. Momenteel wordt er in samenwerking met NeON Film/TV
te Rotterdam gewerkt aan De Eefje Wentelteefje TV Show, een televisieserie voor
de VPRO, te zien vanaf oktober 2004 bij Villa Achterwerk.
Bertram Mourits (1969) is redacteur bij uitgeverij Contact, en schrijft voor de
Poëziekrant en Literatuur. Hij schreef het boek Zestig - een nieuwe datum in de
poëzie over de Zestigers. (Podium, 2001).
Pieter van Oudheusden (1957) is schrijver, vertaler en journalist. Daarnaast is hij
redacteur van het tijdschrift Zone 5300 en docent aan de Schrijversschool Rotterdam.
In 1986 publiceerde hij, samen met vormgever Herbert Verhey, het boek De Mensch
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Deelder. Recente publicaties: Bakamé, met striptekenaar Jeroen Janssen (2003),
en Het mooie meisje (2004), met illustratrice Goele Dewanckel.
Rob Peters (1941) werkt al sinds 1967 met Deelder samen aan uiteenlopende
projecten, publicaties, stripverhalen, illustraties. In Peters' kunst speelt het thema
‘slagschip’ een belangrijke rol. (Zie ‘De Bismarck van Rob Peters’
www.bismarck-art.com). Op verzoek nam hij - na 30 jaar - het stripverhaal weer op
voor dit nummer.
John Schoorl (1961) is algemeen verslaggever van de Volkskrant. Onlangs
verscheen een boek vinylverhalen onder de titel De naald erin! (uitg. 521). Ook
bracht hij een journalistiek boek uit met collega Jan Meeus over de bouwfraude
getiteld Zand erover (uitg. Meulenhoff). Eerder werd proza gepubliceerd in
Passionate, Hard gras en De muur. Poëzie is gepubliceerd in diverse bloemlezingen.
In het muziekblad Heaven verschijnt de poëziereeks De uitloopgroef.
Hans Sleutelaar (1935) was eind jaren vijftig en begin zestig redacteur van de
legendarische tijdschriften Gard Sivik en De Nieuwe Stijl. Daarna was hij onder
meer uitgever en journalist. Hij publiceerde in 1979 de dichtbundel Schaars licht.
De kwatrijnen in dit nummer maken deel uit van een nieuwe bundel, Vermiste stad
- Rotterdamse kwatrijnen, die deo volente eind van het jaar verschijnt bij De Bezige
Bij.
Kees Versteeg (1959) was jarenlang de huisaforist van Passionate. Hij is van
oorsprong jurist. Momenteel is hij werkzaam op het bedrijfsbureau van een stichting
die gesubsidieerde arbeid verzorgt. Sinds kort geeft hij ook lezingen over
politiek-filosofische onderwerpen zoals Europa en de Derde Weg.
Leon Verdonschot (1973) portretteert als Nieuwe Revu-verslaggever uiteenlopende
subculturen en persoonlijkheden, van Frans Bauer tot illegale autoracers, van Henk
Kamp tot Peter Pan Speedrock. Daarnaast presenteert hij op Kink FM de talkshow
Oeverloos en schrijft hij voor onder meer Esquire en Dif. Samen met Alex Boogers
werkt hij aan een verhalenbundel.
Frans Vogel (1935) is columnist, copywriter en dichter. ‘Vogel. Die ook tóen al een
legende was voor jongens van mijn lichting die pas kwam kijken in de stad: een die
lééfde, wat verre te verkiezen was boven tien dooie in het graf,’ aldus Deelder.
Fred de Vries (1959) is schrijver en freelance journalist. Na twee jaar in de Eritrese
hoofdstad Asmara gewoond te hebben, is hij in september naar Johannesburg
verhuisd. Hij schrijft daar literatuurrecensies voor de Volkskrant en werkt aan een
boek over undergroundmuziek van de jaren tachtig. Zijn jongste project is een
documentaire over de Zuid-Afrikaanse beat-dichter Sinclair Beiles.
Rien Vroegindeweij (1944), dichter en publicist, kenner van het rijke Rotterdamse
literaire leven, publiceerde proza en poëzie, won de Gedichtendagprijs 2003, schreef
o.a. samen met Deelder het scenario voor de speelfilm Het veld van eer van Bob
Visser en voor het RO Theater een toneeltekst over C.B. Vaandrager (gepubliceerd
in Passionate mei-juni 1998).
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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.
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□ Ik wil niet de C.B. Vaandragerspecial en betaal het eerste jaar €15,- per acceptgiro.
naam
__________
straat
__________
postcode/ plaats
__________
handtekening
__________
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Oude nummers
Oude nummers van Passionate kunt u bestellen bij Stichting Passionate, telefoon
010 276 26 26. Prijs per nummer €5,55 (incl. verzendkosten) Hieronder informatie
over de zeven meest recente nummers, informatie over oudere nummers op
bovenstaand telefoonnummer.
jaargang 11 | nummer 01 | januari/februari 2004

Minispecial over de ‘jonge Italiaanse kannibalen’, met proza van Daniele Luttazzi,
Niccolò Ammaniti en Luisa Brancaccio, plus een artikel van Andrea Hajek en Monica
Jansen. Verder een interview met Chuck - Fight Club - Palahniuk, verhalen van
Laurens Abbink Spaink, Fred de Vries en Xander Michiel Beute, gedichten van
Steven Graauwmans en Kees Engelhart, en columns van Said el Haji en Adriaan
Krabbendam.
jaargang 10 | nummer 06 | november/december 2003

Special over de Write Now! schrijfwedstrijd. Met verhalen en gedichten van Write
Now! winnaars Tonie Mudde, Yusef el Halal, Jacoline de Heer, Maurice Buehler en
Miquel Veldkamp; Michelle Verheij, Thomas Blondeau en Ernest van der Kwast
over schrijfwedstrijden. Verder gedichten van Ingmar Heytze, Christian Jongeneel
over de Matrix-films, David Rotting Bronkhorst en Bart Vantieghem.
jaargang 10 | nummer 05 | september/oktober 2003
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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
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
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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.

Volgend nummer Paul Verhoeven special

Met bijdragen van o.a. Thomas van Aalten, Marcel Möring, Steven Verhelst, Alfred
Schaffer en Jan Baeke
Meer info www.passionate.nl

[nummer 3]
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Richard Dekker
In den beginne

Een beschamend rijke fabrikant in Almere wil zijn stad, de bijna op vier na grootste
van Nederland eindelijk aan het betaalde voetbal helpen en koopt voetbalclub Sparta
op. Rotterdam kan wel een vereniging missen, tenslotte. Sparta Almere, het klinkt
onwerkelijk, en dat is het ook, maar als je het een tijdje laat bezinken, klinkt het zo
slecht nog niet. In Nederland fungeren betaaldvoetbalclubs nog te veel als totempalen
van een stad of streek, maar in Amerika is het niet ongebruikelijk dat sportclubs
worden verhandeld en naar andere steden verhuizen. In de culturele sector zijn
zulke verhuizingen hier allang niet meer denkbeeldig. Het North Sea Jazz Festival
verruilt Den Haag voor Rotterdam, zoals een paar jaar geleden ook Crossing Border
Den Haag verliet voor een beter aanbod in Amsterdam. Dat aanbod verloor kennelijk
al gauw zijn glans, want vorig jaar keerde Crossing Border, onder betere condities,
naar de Hofstad terug. En had Rotterdam niet bijna het Filmmuseum met een bom
duiten verleid? Gemeenten hebben hun culturele klimaat als marketinginstrument
ontdekt, een lokkertje om hoogopgeleiden en, in hun kielzog, bedrijven te trekken.
En nu beginnen ook de culturele festivals en instellingen hun economische waarde
voor deze ‘city branding’ te ontdekken. Nomaden op weg naar waar de bloeiendste
subsidieweiden zijn.
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Michael Douglas en Paul Verhoeven op de set van Basic instinct

Halverwege de jaren tachtig vertrok Paul Verhoeven naar Amerika omdat hij het
gekanker van de critici en het oeverloze smeken om subsidies van het Productiefonds
zat was. Nu, een kleine twintig jaar later keert hij terug. In het vlag- en
vaandelwapperende Amerika van tegenwoordig is geen plaats meer voor films zoals
Verhoeven die wil maken. En hier? De critici van weleer staan in de rij om hulde te
brengen en ook het Productiefonds voelt zich waarschijnlijk vereerd om geld te
mogen investeren in Neerlands meest succesvolle filmregisseur. Deze nieuwe, en
vermoedelijk laatste fase in Verhoevens carrière, is de aanleiding voor Passionate
om een themanummer te maken over zijn werk en zijn betekenis als filmmaker.
Waarom wijdt een literair tijdschrift als Passionate een heel nummer aan een
filmregisseur, die naar eigen zeggen weinig met literatuur op heeft?
Verhoeven laat graag straatrumoer toe in zijn films en plaatst zijn scenario's bij
voorkeur in een maatschappelijke context. Bijvoorbeeld aan de hand van een
combinatie van feiten en fictie, actuele faction dus (de krantenknipsels en interviews
die de basis vormden voor het scenario van zijn film Spetters), of verwerkt als
historische of juist sciencefiction parabels (zoals RoboCop of Starship Troopers).
Steeds keert dezelfde zwarte visie op de maatschappij en het menselijk tekort terug.
Het amorele (en dus niet immorele) opportunisme waarmee zijn hoofdfiguren in het
leven staan. De media als propagandamiddelen van de machthebbers. Verhoeven
brengt de drijfveren van de mens: seks, ambitie, en onderdrukking steeds
onverbloemd in beeld. Passionate voelt zich aangetrokken tot het extreme realisme
van Verhoevens beeldtaal, waarmee hij de kijker dwingt stelling in te nemen. Jan
de Bont, Verhoevens cameraman voor lange tijd, beweerde ooit: ‘Bij Pauls films
wordt alles zo scherp gesteld, dat je als kijker geen moment rustig achterover kunt
leunen. Feitelijk kun je er alleen maar JA of NEE tegen zeggen.’ Daardoor dragen
de meeste van zijn films een noodzakelijkheid met zich mee, waaraan het de boeken
en bundels van veel Nederlandse schrijvers nogal eens ontbreekt. Dat hangt ook
samen met de haast gewelddadige passie waarmee Verhoeven zijn films realiseert.
Die passie en die noodzaak ziet ook Passionate als elementaire brandstof voor
goede literatuur.
Daarnaast hecht Verhoeven groot belang aan de wijze waarop het product, zij
het een goed verhaal of een film, aan de man wordt gebracht. ‘Commercieel’ is geen
vloek: het verhaal gaat voor de kunst. Passionate steunt Verhoeven in dit verzet
tegen de high culture, de idee van een superieur, universeel kunstenaar en
intellectueel die denkt lak te kunnen hebben aan zaken als helderheid, begrijpelijkheid
en ambachtelijkheid. De films van Verhoeven zijn bij uitstek beeldrijk, spectaculair,
overweldigend. Snelle montages en acceleraties nemen het publiek bij de hand.
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Meer dan welke Nederlandse schrijver is Paul Verhoeven voor Passionate het
voorbeeld van hoe een verteller zijn verhaal dient te vertellen. Passionate nodigt
schrijvers uit dat voorbeeld te volgen.
Bij geen van de film- en literaire fondsen die we voor deze special hebben
aangeschreven kregen we gehoor. De eerste groep begreep niets van literaire
tijdschriften, de tweede niets van film, zo leek het. Toch ziet Passionate Paul
Verhoeven, vanwege zijn terugkerende artistieke visie en thematiek als een
oeuvrebouwer, een filmauteur. En in dat genre is hij een vakman, die met woord en
beeld op overtuigende, ja spectaculaire wijze een eigenzinnige levensvisie weet
over te brengen. Die auteur staat in dit literaire tijdschrift centraal, met analyses van
zijn werk, columns, en bijdragen van auteurs die zich door Verhoevens stijl en
thematiek hebben laten inspireren.
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Esther Kerkhof
De mensch Paul Verhoeven

Paul Verhoeven houdt van seks
Dat zie je zo. Aan de manier waarop hij je aankijkt, de gedrevenheid van praten,
zijn bovenmatige nieuwsgierigheid en de energie die hij uitstraalt. Toen hij beweerde
‘een grote fan’ van seks te zijn werd dat dan ook beschouwd als understatement
van het jaar. ‘Al die gekkigheid met president Clinton, daarmee kan ik me makkelijk
identificeren. Zelfs met Monica Lewinski. Ik zou ook dat soort dingen gedaan kunnen
hebben. Ik ben wat je noemt “zwak”, “belangstellend” of “een liefhebber van
vrouwen”.’
Verhoeven gaf met zijn meest succesvolle film Basic instinct bioscoopgangers
over de hele wereld het gedenkwaardigste onpornografische beaver-shot van de
filmgeschiedenis (het inkijkje onder de rok van hoofdrolspeelster Sharon Stone). Hij
heeft iets van een missionaris, als hij beweert: ‘Ik wilde het publiek iets laten zien
over seks zodat ze op een andere manier erover gingen nadenken. De speelsheid
van seks heeft mijn belangstelling, het is geen kwestie van huh, huh, huh, de snelste
manier om klaar te komen. Er komt heel veel vrolijkheid kijken bij seks, daar wilde
ik de nadruk op leggen.’
En de neukscène van de volledig naakte Sharon Stone en Michael Douglas op
bed was volgens Verhoeven alleen mogelijk omdat het ook een thrillerscène betrof.
‘Het is een van mijn favoriete liefdesscènes, omdat het twee mensen laat zien die
zich zonder al dat gebump vermaken. Ik wilde een interessante seksscène, waarbij
ik gebruik maakte van hard gemonteerde overgangen van verschillende episodes.
In de eerste episode bevredigt hij haar oraal, dan bevredigt zij hem en in de derde
episode doen ze het samen. In de laatste episode bindt zij hem vast en lijkt het erop
of zij hem gaat vermoorden. Er zijn dus vier elementen, zoals in een symfonie.’
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Paul Verhoeven is intelligent
Hij is op het gebied van kunst en geschiedenis een veelvraat. Na het gymnasium
in Den Haag vertrok de 18-jarige Paul naar Leiden, waar hij aan de universiteit twee
studies met een doctoraal examen afsloot: wiskunde en natuurkunde. Zijn enorme
leergierigheid uit zich in het lezen van boeken die een breed terrein bestrijken. Het
maakte hem tot een politiek bewuste intellectueel, die via zijn kunst de geschiedenis
van de mensheid wil verklaren. Van Plato (De republiek) tot Guy de Maupassants
korte verhalen, van de negentiende eeuwse Amerikaanse spiritualiste Victoria
Woodhull tot de Russische detectiveschrijver Boris Akounine. En dan alles wat er
te vinden is over Hitler, Rasputin, en Jezus.
Verhoeven is als enige niet-theoloog lid van het Jesus Seminar. Dit Amerikaanse
gezelschap komt twee keer per jaar bij elkaar om te discussiëren over Jezus Christus
als historisch figuur. Verhoeven, zelf een afvallige katholiek, bestudeert het thema
al vijftien jaar. Natuurlijk met het plan er een film over te maken. ‘Ik zie het verhaal
meer vanuit een politiek standpunt. Voor mij heeft het veel van doen met de politiek
die de Romeinen bedreven en hoe de hogepriesters en de aristocratie van Israël
samenwerkten met de Romeinen. Dus krijg je de collaborerende regering in een
bezet land, waar de mensen onderdrukt zijn en middelen moeten vinden om met
de realiteit te dealen.’

Paul Verhoeven heeft een hekel aan sciencefiction boeken
‘Ik ben wel begonnen in het boek Starship Troopers, maar heb het nooit uitgelezen.
Ik houd er niet van. Als ik lees, dan is het nooit sciencefiction, als ik lees dan zijn
het boeken over het verleden. Dan denk ik: ja dat is echt, dat is gebeurd. Hoe het
ook gepresenteerd is, hoeveel vervalsing er ook inzit. Sciencefiction bestrijkt toch
een eigen wereld, een fantasyland. Voor mij heeft sci-fi, als ik er zelf films over
maak, heel erg te maken met mijn jeugd. Toen ik opgroeide met comicbooks, die
fantasy-oriented waren. Of het nou Kuifje is of Tom Poes, of Flash Gordon of
Superman, het zijn eigenlijk allemaal jeugdhelden van mij die ik bestudeerd heb,
waar ik mee opgegroeid ben. Die verhalen stonden allemaal in het weekblad Kuifje
of Robbedoes.’

Paul Verhoeven is een oorlogskindje
Dat Verhoevens films vol zitten met geweld is een gevolg van zijn kindertijd, vermoedt
hij. ‘Ik kan mezelf niet scheiden van wat ik gedurende de Tweede Wereldoorlog
zag.’ Geboren op 18 juli 1938 in Amsterdam, verhuisde kleine Paul met het gezin
in 1943 naar Den Haag. Enkele van Verhoevens vroege herinneringen betreffen
neerstortende vliegtuigen, die terechtkwamen op een veld in de buurt. Gewonde
en dode nazi-piloten en geallieerden trokken zijn aandacht. Zijn nieuwsgierigheid
lokte hem zo dichtbij mogelijk te komen. ‘Ik merkte aan mijn ouders dat het geen
gewone tijd was. Door hun reacties voelde ik de bruutheid van het bestaan. Ik
herinner me dat ik met mijn vader op de Laan van Nieuw Oost-Indië langs tien lijken
van neergeknalde gevangen liep. Ze waren doodgeschoten als represaillemaatregel,
nadat er een aanslag op Duitsers was gepleegd.’

Passionate. Jaargang 11

Verhoevens films worden algemeen beschouwd als extreem gewelddadig. ‘Omdat
ik een oorlogskindje ben is mijn tolerantie voor geweld hoger dan normaal. Kinderen
houden van geweld. Als volwassene realiseer je je echter dat geweld reëel is. Mijn
werk is verankerd in de realiteit, het is hyperrealistisch. Daarom heb ik de behoefte
om alles zo expliciet mogelijk te laten zien.’

Paul Verhoeven laat niet met zich sollen en houdt wel van een grap
Verhoevens Nederlandse carrière in de jaren zeventig was een lange stroom van
aanvallen tegen het burgerlijk fatsoen, althans in de ogen van de leden van het
Produktiefonds, die de Nederlandse film subsidieerden. Die tegenwerking deed hem
besluiten naar Amerika te gaan. ‘Nederland is nooit te klein geweest voor mij. Dat
heb ik nooit zo gevoeld. Ik ging weg omdat het me moeilijk werd gemaakt hier films
te draaien. Ik moest liegen en bedriegen, smeken en bidden om te mogen werken.’
Steven Spielberg bewonderde Soldaat van Oranje en gaf George Lucas de tip
om Verhoeven als regisseur aan te trekken voor The return of the Jedi. Totdat
Spielberg Verhoevens film Spetters zag. Toen werd het idee gauw los gelaten. ‘Ik
denk dat Spielberg bang was,’ oppert Verhoeven, ‘dat de Jedi's meteen met elkaar
zouden gaan neuken.’ Paul Verhoeven kan er wel om lachen. Zijn gevoel voor humor
blijkt ook uit een optreden tijdens de Golden Raspberry Award show. Hij was de
eerste en enige regisseur die persoonlijk deze prijs voor de slechtste film van het
jaar kwam ophalen. Showgirls kreeg dertien nominaties, waarvan zeven keer een
prijs. Een staande ovatie was zijn deel toen hij het beeldje voor de slechtste regisseur
van dat jaar (1996) kreeg uitgereikt.
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Paul Verhoeven is ordinair en sophisticated tegelijk
‘Ik heb er altijd plezier in gehad om het B-film genre op een hoger niveau te brengen,
om het alledaagse te gebruiken als vehikel tot andere gedachten. Het is zoals de
schilderijen van Karel Appel, die kindertekeningen “kopieerde”. Zijn manier van
werken is een grote inspiratie voor mij geweest. Ook Dada heeft mij beïnvloed. Als
je naar de beeldende kunst kijkt of zelfs naar muziek - en dan heb ik het vooral over
het begin van de twintigste eeuw - zie je het aan titels als Saties compositie “Musique
en forme de poire” dat het “gewone” en het “banale” gebruikt worden om een
statement te maken. Helaas kom je dat in de filmwereld zelden tegen. Dat ligt aan
de commercie, mensen moeten direct vermaakt worden en alles meteen begrepen
worden. Dus als je hyperbolen, vervreemding of ironie in je film stopt blijkt dat moeilijk
te snappen voor het filmpubliek, zelfs voor recensenten. Die weten vaak niet veel
van andere kunstvormen af, zodat ze de laatste vijftig jaar steeds op dezelfde manier
naar films zijn blijven kijken.’

Paul Verhoeven heeft nog steeds vertrouwen in de cinema als kunstvorm
Ook al moet hij daarvoor klassiekers blijven afdraaien, om optimistisch te blijven.
‘Als ik mij rot voel kijk ik graag naar Iwan de Verschrikkelijke of Metropolis of zelfs
Blade runner.’ Ook met zeker de helft van de Hitchcock-movies komt hij dan weer
op adem. ‘Het is zo moeilijk in een industrie waar de parameters zo'n beetje gelijk
zijn komen te staan aan puur entertainment, om je geloof in de cinema als kunst te
behouden. Het hoeft helemaal niet de hele tijd “art Art” te zijn, maar er is een
mogelijkheid om jezelf uit te drukken op een manier die boven het basisvermaak
uitstijgt. En meer dan alleen de zogenaamde normen en waarden die je wilt
uitdiepen.’
Verhoevens Top Tien werd afgelopen januari afgedrukt in het Britse filmblad Sight
& Sound en geeft zijn smaak goed weer. De Europese film wint het van de
Amerikaanse als je de lijst overziet: La dolce vita (Fellini), Ivan the Terrible, Part II
(Eisenstein), Lawrence of Arabia (Lean), Rashomon (Kurosawa), Vertigo (Hitchcock),
The seventh seal (Bergman), La règle du jeu (Renoir), Metropolis (Lang), Los
olvidados (Buñuel) en Some like it hot (Wilder). Verhoeven: ‘Ik heb die klassiekers
nodig om mezelf ervan te overtuigen dat ik mijn carrière als regisseur met reden
ben begonnen. Vaak denk ik waarom doe ik wat ik doe? Hoe komt het dat ik soms
weinig geloof meer hecht aan mijn eigen werk? Maar dan komen er ineens weer
een paar films langs die me verbazen en me bij mijn lurven pakken, zoals Y tu mamá
también, Sexy beast en Amores perros.’

Paul Verhoeven is een politiek dier
Hij worstelt soms met zijn positie in de Verenigde Staten. ‘Ja ik ben net zo schuldig
als de andere Amerikanen, omdat ik me confirmeer met de politieke situatie en daar
belasting betaal. Ik zou mijn stem kunnen verheffen, maar dat heb ik tot nu toe niet
gedaan. Zo'n man als Bush, het is veel moeilijker geworden om er nu te wonen.
Met Starship Troopers liet ik mijn gedachten gaan over de binnenlandse politiek
van Amerika. Er zijn veel parallellen aan te wijzen met wat er na 11 september
plaatsvond. En dan heb ik het niet over de voor de hand liggende scènes van het
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afvuren van raketten in tunnels om de Taliban te verdrijven, nee meer over de rol
van de propaganda en hoe spindoctors te werk gaan. Het is nu veel moeilijker, zo
niet onmogelijk om een kritische film te maken. De Amerikaanse studio's zijn door
de regering gedwongen om het patriottisme op te hemelen en deel te nemen aan
het gevecht tegen terrorisme.
De manier waarop Bush zich gedraagt in het conflict tussen Palestina en Israël
stuit me ook erg tegen de borst. De Amerikaanse visie van de geschiedenis van de
strijd in het Midden-Oosten lijkt telkens opnieuw ingegeven door de laatste bom van
een zelfmoordenaar. Zelfs Powell sluit zijn ogen voor de lange geschiedenis die
eraan vooraf ging. Er is echt geen enkele reden voor optimisme wat dat betreft. Er
heerst een enorme zelfcensuur. Geen complot, maar iets wat de Amerikanen zelf
blijken te willen. Kijk wat er in de aanloop naar de oorlog met Irak gebeurde. De
media keken nederig op naar de grote tovenaar Bush. Volstrekt kritiekloos stelden
ze zich op over de zogenaamde bewijzen van massavernietigingswapens. Toen
deze wapens niet te vinden waren, dekten alle journalisten zich in.’

Paul Verhoeven is loyaal
Verhoeven is ongewoon loyaal waar het zijn crew betreft. Hij steunde bij al zijn films
op twee cameramensen, te weten Jan de Bont en Jos Vacano. Voor al zijn
Nederlandse films (ook voor het in 2005 verwachte Zwartboek) werkte hij
onverminderd samen met scenarioschrijver Gerard Soeteman. En voor zijn
Amerikaanse films vroeg hij, slechts met uitzonde-
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Paul Verhoeven en Gerard Soeteman foto Willem de Roon

ring van Showgirls, de componisten Basil Poledouris and Jerry Goldsmith voor de
score. Alan Marshall heeft Verhoevens laatste vier films geproduceerd. En wat zijn
familie betreft, die denken ook mee met Verhoevens plannen voor nieuwe films.
Toen Claudia, een van Verhoevens drie kinderen, voor haar studie in Moskou
zat, raadde zij haar vader aan de detectives van bestsellerauteur Boris Akounine
te lezen. Verhoeven: ‘Toen ze me opbelde kon ik ze niet meteen lezen, want ze
waren in het Russisch. Toen ik echter twee maanden later in Parijs was zag ik ze
in de etalage in het Frans. De hoofdpersoon is detective Fandorin. Een beetje een
Russische Sherlock Holmes, maar dan met een Indiana Jones touch. De verhalen
spelen zich af eind negentiende eeuw. Ik heb Akounine ge-emaild en gezegd: ik wil
dat verfilmen. Ik ben naar Moskou gegaan en heb met hem gepraat, omdat het voor
mij zo'n plezier was om zijn werk te lezen. Het was net alsof ik weer kind was. Ik
ben nu een volwassene, maar hetzelfde plezier dat Kuifje me gaf toen ik twaalf was,
geven deze boeken me nu ik in de zestig ben’.
Voor RoboCop, de eerste film die hij in de Verenigde Staten zou draaien,
overtuigde zijn echtgenote Martine hem ervan dat het de moeite waard was. De
eerste keer dat Verhoeven het script las, vond hij het maar lachwekkend. Zijn vrouw
stuurde erop aan dat hij het alsnog zou herlezen. De rest is geschiedenis.
Bronnen: The Guardian, Xi, Het Parool, Verhoevens fanzine, en de sites
jigsawlounge.co.uk en paulverhoeven.net.

Selectieve filmografie Paul Verhoeven
Het Korps Mariniers (korte film) (NL, 1965)
Portret van Anton Adriaan Mussert (tv) (NL, 1968)
samenstelling Paul Verhoeven, Leo Kool en Hans Keller
Floris (tv) (NL, 1969) scenario Gerard Soeteman twaalf afleveringen
Wat zien ik? (NL, 1971) scenario Gerard Soeteman, naar verhalenbundels van
Albert Mol
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Turks fruit (NL, 1973) scenario Gerard Soeteman, naar de gelijknamige roman
van Jan Wolkers
Keetje Tippel (NL, 1975) scenario Gerard Soeteman, naar memoires van Neel
Doff
Soldaat van Oranje (NL, 1977) scenario Gerard Soeteman, Kees Holierhoek
en Paul Verhoeven, naar de gelijknamige roman van Erik Hazelhoff-Roelfzema
Spetters (NL, 1980) scenario Gerard Soeteman
De vierde man (NL, 1983) scenario Gerard Soeteman, naar de gelijknamige
roman van Gerard Reve
Flesh + blood (Eur/VS, 1985) scenario Gerard Soeteman
RoboCop (VS, 1987) scenario Edward Neumeier en Michael Miner
Total recall (VS, 1990) scenario Ronald Shusett, Dan O'Bannon en Gary
Goldman, naar het verhaal ‘We can remember it for you wholesale’ van Philip
K. Dick
Basic instinct (VS, 1992) scenario Joe Eszterhas
Showgirls (VS, 1995) scenario Joe Eszterhas
Starship Troopers (VS, 1997) scenario Edward Neumeier, naar de gelijknamige
roman van Robert A. Heinlein
Hollow man (VS, 2000) scenario Andrew W. Marlowe, naar het gelijknamige
verhaal van Gary Scott Thompson
in voorbereiding:
Zwartboek (NL, verwacht in 2005)
scenario Gerard Soeteman en Paul Verhoeven
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Steven Verhelst
Bugchaser
Het is nog voor elven wanneer ik op de tram stap in de richting van het ziekenhuis
aan de Parnassus Avenue. Ik ben op weg naar een groot moment, de vervulling
van een wens. Tot nu toe bestond mijn leven uit losse fragmenten, maar ik heb het
gevoel dat daar vandaag Verandering in zal komen.
Vorige week is Andrew overleden. Het viel me toen pas op hoe uitgeteerd hij eruitzag.
Het laken waaronder hij tijdens zijn ziekbed lag, was steeds geler geworden, terwijl
de kleur langzaam wegtrok uit zijn gezicht. Zijn lichaam leek ineengeschrompeld
tot een skelet.
De laatste tijd ging ik elke dag bij Andrew langs om hem zijn medicijnen te laten
slikken. AZT, Aprenavir, Saquinavir, Indinavir. De namen kende ik inmiddels uit mijn
hoofd. Het waren er zoveel dat de potjes niet meer in het kastje achter de
badkamerspiegel pasten. Ik had ze op het aanrecht in de keuken gezet, naast de
dozen met cornflakes.
‘Kom overeind,’ zei ik, toen ik naast zijn bed neerknielde. ‘Je moet overeind komen
voor je medicijnen!’
Andrew kwam niet overeind, want hij was dood. Er zijn weinig dode mensen die
weer opstaan en voortleven. Maar als er iemand was die zou moeten voortleven,
was het Andrew. In de korte tijd dat ik hem kende, is hij een soort vader voor me
geworden. Ik heb hem alles verteld; alle fragmenten van mijn leven.
Mijn ouders hebben er jaren over gedaan om mij te verwekken. Dat vertelde mijn
moeder toen ze me voorlichting gaf. Eigenlijk had ik geen voorlichting meer nodig;
ik was twaalf en had alles al op school gehoord. Bijna alles - ik had nog niemand
horen praten over mijn verwekking.
‘Je vader en ik hadden heel vaak seks in die tijd,’ zei m'n moeder. Het
interesseerde me niet, maar als mijn moeder eenmaal aan het praten was, kon ze
niet ophouden. Mijn vader luisterde al jaren niet meer naar haar.
‘Hoe vaak dan?’ vroeg ik. In een gesprek moet je af en toe een vraag stellen. Dat
heb ik ooit in een boek zien staan dat mijn moeder aan het lezen was: Hoe houd ik
een goede conversatie? Ik weet niet of ze er ooit iets van heeft opgestoken.
‘Vijf, zes keer per avond. Daarna bleef ik altijd een kwartier met opgetrokken
knieën op mijn rug liggen om te voorkomen dat het zaad uit me liep. Als je echt iets
wil, moet je er moeite voor doen. En uiteindelijk raakte ik zwanger.’
Ik staarde naar buiten. Mijn vader stond in de tuin een bloemenperk te sproeien.
‘We hebben nog geprobeerd om je een broertje of zusje te geven,’ vervolgde ze,
‘maar dat lukte niet.’
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Pas toen mijn moeder overtuigd was dat ik geen vragen meer had, liet ze me op
mijn slaapkamer alleen.
‘Wat heb je hem in godsnaam allemaal verteld?’ hoorde ik mijn vader beneden
zeggen. Hij was inmiddels klaar met de tuin.
‘Alles wat ze jou ook nog eens zouden moeten vertellen!’ riep mijn moeder. ‘Maar
ik doe het niet!’
Als kind heb ik geen enkele invloed kunnen uitoefenen op mijn levensloop. Mijn
vader werkte voor een multinational en werd elk jaar overgeplaatst naar een vestiging
in een ander land. We werden als een bal in een flipperkast heen en weer gekaatst
tussen Europa, Azië en Midden-Amerika. Ik werd er moedeloos van. Ik heb op elf
verschillende scholen gezeten en op geen enkele had ik het naar mijn zin. Mijn
moeder werd ook moedeloos. Niet van de scholen, maar van mijn vader.
Op achttienjarige leeftijd nam ik voor het eerst in mijn leven een echte beslissing.
Mijn ouders gingen scheiden en dat verbaasde me niks. Maar ik, ik ging óók
scheiden. Van mijn ouders. Dat was de beste manier om nog iets van mijn leven te
maken. Voor zover dat nog mogelijk was.
‘Ik ga naar New York,’ zei ik tegen mijn vader en moeder. Ik had een ticket naar
San Francisco gekocht. Afscheid moet definitief zijn, vond ik, anders is het geen
afscheid. Somber voelde ik me niet, eerder euforisch.
Wanneer de tram een steile heuvel is opgereden en vlak bij de Parnassus Avenue
stilstaat, stap ik uit. De felle zon heeft de mist die vanmorgen over de stad hing,
opgelost. Ik ben in een goede stemming. Op mijn horloge zie ik dat ik veel te vroeg
ben, maar dat kan me niets schelen. Voor dit soort momenten moet je niet te laat
zijn.
Voordat ik het ziekenhuis door de automatische draaideur betreed, zie ik mezelf
in een spiegelende ruit. Een tenger lijf, maar toch gespierd. De witte stof van m'n
T-shirt spant om mijn borst en ribbenkast, en glooit omlaag naar mijn buikspieren,
die in kleine golven opbollen. Op school al merkte ik dat mijn lichaam niet alleen
door meisjes werd bekeken. Tijdens het omkleden na de gymnastieklessen voelde
ik dat sommige jongens met bewondering, nee, begeerte naar me keken. Het wond
me op. Ik zou alles van hen gedaan kunnen krijgen, zolang ik hun mijn lichaam als
trofee in het vooruitzicht stelde.
‘Ik kom voor de uitslag van een test,’ zeg ik tegen de verpleegster die door de
receptionist van het ziekenhuis is opgepiept.
‘U bent een uur te vroeg,’ zegt ze. Ze kijkt me bijna minachtend aan alsof ze wil
dat ik helemaal niet was komen opdagen.
‘Dan kom ik de volgende keer een uur te laat.’
De verpleegster lacht niet. Evelyn staat er op het borstzakje van haar uniform. Ik
heb geen zin om mijn dag te laten verpesten door een Evelyn, of door welke andere
verpleegster dan ook. Zonder iets te zeggen gaat ze me voor in de lift en drukt op
het knopje van de vijfde verdieping. Tijdens het stijgen tikt ze met de punt van haar
voet op de grond. Het is mij al vaker opgevallen dat ziekenhuisliften traag zijn. Veel
trager dan in flats en kantoorgebouwen. Ze zien patiënten waarschijnlijk liever
doodgaan in de lift dan tijdens een operatie.
Zelf heb ik één keer in het ziekenhuis gelegen, toen ik als kind aan mijn blindedarm
was geopereerd. Naast mij lag een oude vrouw, die niets anders deed dan diep
zuchten. Af en toe zette ik mijn walkman op om niet te hoeven
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luisteren naar dat gezucht. De vrouw kreeg veel bezoek, maar leuk vond ze dat
geloof ik niet. Ze bleef gewoon doorgaan met zuchten. Als het bezoekuur voorbij
was, zei ze: ‘Ze besteden pas aandacht aan je als je ziek bent.’
De lift stopt. Evelyn brengt me naar een wachtkamer waar niemand zit.
‘Gaat u hier maar zitten,’ zegt ze. ‘Straks wordt u opgehaald.’
Ik ga op één van de lege stoelen zitten en kijk rond. Op een tafeltje in de hoek
liggen verschillende tijdschriften en folders. Aan de muur hangen posters over
condoomgebruik.
Mijn ouders hebben nooit aan anticonceptie gedaan.
‘Ik heb geen idee hoe je een condoom om moet doen. Dat moet je maar aan
iemand anders vragen.’ Mijn moeder lachte als een schoolmeisje en wees naar het
pakje Durex dat ze op mijn nachtkastje had gelegd. ‘Voor wanneer je met een meisje
naar bed wil,’ zei ze.
Ik wilde helemaal niet met een meisje naar bed, maar daar praatte ik niet over.
Elke maand lag er een nieuw pakje in mijn slaapkamer. Misschien dacht mijn moeder
dat je ze ook tijdens het masturberen moest gebruiken. Ik heb er nooit iets van
gezegd. De gesprekken met mijn moeder was ik al lang beu.
Pas door de telefoon, vanaf het vliegveld van San Francisco, heb ik tegen mijn
moeder durven zeggen dat ik homo ben. Aan de andere kant van de lijn bleef het
stil - een slechte conversatietechniek. Ik gooide de hoorn op de haak.
In de bagageruimte van het vliegveld stond ik te kijken naar de honderden mensen
die als mieren door elkaar heen liepen. De meeste mensen hebben een opdracht,
een bestemming, een identiteit. Ik had alleen twee koffers. Ik had kleding
meegenomen, en alle condooms van mijn moeder. Misschien kwamen ze nu eindelijk
van pas.
Ik nam een taxi downtown en liet me bij een goedkoop hotel afzetten. Dezelfde
avond nog ging ik de stad in en liep de eerste homobar binnen die ik tegenkwam.
De ogen werden meteen op me gericht. Ik ging aan de bar zitten, bestelde een
gin-tonic en keek voorzichtig rond. Verspreid door het café zaten mannen aan
tafeltjes te drinken. Achterin was een kleine ruimte waar drie jongemannen aan het
dansen waren. Toen ik opstond van mijn kruk en de laatste slok van de gin-tonic in
mijn keel goot, hielden ze een kort moment op met bewegen. Ik zag hoe ze mijn
lichaam in zich opnamen. Daarna betrad ik de dansvloer.
Met Brad, de jongste van de drie, ben ik naar huis gegaan. Op zijn slaapkamer
keek hij ademloos toe hoe ik mijn kleren uittrok en ze voorzichtig over de leuning
van een stoel drapeerde. Mijn pik stond recht vooruit, en met een korte heupbeweging
liet ik 'm heen en weer zwiepen. Brad trok snel zijn riem los en schoof broek en
boxer omlaag. Uit mijn portemonnee haalde ik een condoom tevoorschijn en
overhandigde hem die alsof het een trouwring was. Veel plechtiger dan bedoeld.
‘Doe jij 'm erom?’ vroeg ik. Want ik wist nog steeds niet hoe je met zo'n ding
overweg moest.
In dezelfde bar ben ik nog vaker geweest. Elke keer dat ik samen met een jongen
aan mijn zij de frisse avondlucht inliep, was ik heel even in een euforische stemming.
Mijn lichaam was een wapen waartegen niemand weerstand kon bieden. Maar na
de daad verloren de jongens vrijwel direct hun interesse en vielen in slaap, terwijl
ik nog uren wakker lag. De lakens plakten aan mijn licht bezwete lichaam totdat de
luchtstroom van de airconditioning m'n huid had droog geblazen. Soms voelde ik
het verlangen om een vleesmes uit de

Passionate. Jaargang 11

13
keuken te halen en het lemmet tot aan het handvat in mijn navel te duwen, zodat
het bloed in stralen naar buiten zou gutsen. Misschien hadden de jongens dán
aandacht voor me.
Wanneer ik naast zo'n jongen wakker lag, begon ik altijd te twijfelen aan mijn
komst naar San Francisco. De beslissing zelf had meer voldoening gegeven dan
het resultaat. Toch nam ik mezelf voor net zolang beslissingen te blijven nemen
totdat er een resultaat kwam dat wél voldoening gaf.
Ik begin dorst te krijgen, verlaat de wachtkamer en ga met de lift naar de begane
grond. Bij de receptie volg ik de pijlen naar het cafetaria, waar ik een grote beker
koffie koop.
Terug naar boven sta ik met een oudere en een iets jongere vrouw in de lift. Ze
hebben beiden dezelfde grote neus. De oude vrouw is de moeder van de jongere,
stel ik vast. Andersom komt niet voor. Ze heeft een rimpelig gezicht met veel
overtollig, slap vel. Het doet me denken aan mijn voorhuid na een koude douche.
Verspreid over haar gezicht zitten vaalbruine vlekken. Koffiespetters.
De jongere vrouw is eigenlijk ook een oude vrouw. Ik schat haar boven de vijftig.
Ze is zo mogelijk nog lelijker dan de oudere vrouw. Een typisch geval van het
doorgeven van de verkeerde genen.
Ondanks hun lelijkheid glimlachen beide vrouwen, maar echt opgewekt zijn ze
niet. Ik vraag me af waarom. Het lijkt me onwaarschijnlijk dat de jonge vrouw onlangs
bevallen is, maar dat hun blijdschap hierover getemperd wordt doordat de baby
tijdens de geboorte een zuurstofgebrek in de hersenen heeft gekregen. Zodat het
nooit normaal in de maatschappij zal kunnen functioneren.
Ik vermoed dat de oudste van hen kanker heeft, maar een vorm die goed te
behandelen is. Ze is bang voor de chemokuur, maar dankbaar dat ze kan genezen.
Eigenlijk zou ze dankbaarder moeten zijn dat ze eindelijk kan sterven.
Op de derde verdieping verlaten de vrouwen de lift. Dan hebben ze in ieder geval
geen last van een geslachtsziekte. Die afdeling zit op de vijfde.
Andrew kwam ik tegen op een feest bij Brad thuis. Ik zat in de vensterbank te roken
en bekeek de dansende jongens die soepel langs elkaar bewogen. Sommigen
hadden hun shirt uitgetrokken en droegen alleen een jeans of een strakke, leren
broek. Af en toe keek iemand vluchtig mijn kant op. Eigenlijk had ik geen zin om die
avond met een jongen naar huis te gaan.
In een hoek van de kamer zat een man op de grond. Hij was misschien tien jaar
ouder dan ik, maar had een jongensachtig gezicht en een dunne, gladde hals waarin
de adamsappel nauwelijks te zien was. Af en toe ging er een jongen bij hem zitten
en praatte met hem.
‘Heb jij het nog naar je zin?’ vroeg Brad, die naast me kwam staan.
‘Laten we wat cocktails maken,’ zei ik. Ik drukte mijn peuk uit en liep naar de
keuken.
Toen ik de man in de hoek passeerde, keek hij heel even op en glimlachte naar
me. Sommige mensen stralen rust uit zoals kachels warmte uitstralen. Het valt
nauwelijks op; pas wanneer je dichtbij komt, voel je een gloed in je gezicht. Misschien
is dat de ‘innerlijke schoonheid’ waarover mijn moeder wel eens had verteld.
‘Wie is dat?’ vroeg ik aan Brad, toen we in de keuken stonden. Ik greep naar de
flessen drank op het aanrecht.
‘Andrew,’ zei Brad. Hij vulde zijn glas voor de helft met wodka en gooide er
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een handvol ijs in. ‘Andrew heeft aids.’
Ik maakte drie gin-tonics, dronk er eentje in een paar teugen op en liep met de
twee andere terug naar de kamer. Ik ging naast Andrew op de grond zitten en hield
hem een glas voor.
‘Ik ben Jason,’ zei ik.
Andrew knikte. ‘Ik heb over je gehoord.’ Hij pakte het glas aan. ‘Ik heb gehoord
dat je zuinig bent op je lichaam. Misschien wel te zuinig.’
Niet lang nadat ik mijn koffie heb opgedronken, verschijnt Evelyn weer in de
wachtkamer. Ze brengt me naar een dokter. Weng staat er op zijn deur. Vermoedelijk
is het z'n achternaam, maar zeker is het niet.
Weng draagt een bril met een dun, metalen montuur en enorme glazen. Hij doet
me denken aan onze buurman in Japan. Die had ook zo'n belachelijk grote bril. In
Japan liepen er heel veel mensen met grote brillen rond. Ik weet me weinig meer
te herinneren van Japan, behalve die brillen. Kleine mensen met grote brillen.
Misschien was het mode in die tijd.
Weng schudt kort mijn hand en gaat achter zijn bureau zitten. Uit de plastic
insteekmap die voor hem ligt, haalt hij een papier en zegt: ‘Ik heb hier de uitslag
van de test.’
‘Het slikken van pillen geeft mijn leven regelmaat,’ zei Andrew. Hij nam een klein
slokje van de gin-tonic die ik hem zojuist had gegeven. ‘Eigenlijk neem ik alleen nog
medicijn-cocktails.’
De afgelopen tijd was het aantal witte bloedcellen in zijn lichaam dramatisch
afgenomen. ‘Ik zoek nog iemand om voor me te zorgen, als het eenmaal slecht met
me gaat,’ zei hij.
Ik bekeek zijn gezicht. Erg ziek zag hij er nog niet uit. Zijn huid was in ieder geval
niet bleek, maar misschien had hij thuis een gezichtsbruiner. Dansen deed hij niet
meer; dat was te vermoeiend.
‘Vind je het niet erg om snel dood te gaan?’
‘Snel? ik ben al dertien jaar geïnfecteerd,’ zei hij. ‘En voor de dood ben ik niet
bang. Ik wil geen bejaarde flikker worden die alleen nog tegen betaling jongens in
zijn bed kan krijgen.’
Ik nam een slok van mijn cocktail.
‘Een infectie heeft ook voordelen,’ vervolgde hij. ‘Als je partner ook besmet is,
hoef je nooit een condoom te gebruiken. Er zijn zelfs jongens die zich met opzet
laten infecteren. Bugchasers. En met die nieuwe medicijnen blijf je nog meer dan
tien jaar leven.’
Ik weet niet meer precies wanneer ik de beslissing nam dat ik besmet wilde worden,
maar een paar weken na mijn ontmoeting met Andrew heb ik al mijn condooms
weggegooid.
Op mijn eerste bareback party werd ik nog gefouilleerd. Het was in een
appartement van één van Brads vrienden. Voor de deur stonden twee giechelende
nichten. ‘Jij was toch die jongen met die condooms?’ vroegen ze. Zo stond ik blijkbaar
bekend, als de jongen met de condooms.
‘Ik heb ze ook maar van mijn moeder gekregen,’ wilde ik nog zeggen, maar ik
hield m'n mond. De ene jongen begon mijn portemonnee leeg te halen, terwijl de
ander mijn broekzakken doorzocht. Ze konden niets vinden, en ik mocht naar binnen.
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In de woonkamer werd muziek gedraaid en de meeste mannen liepen er halfnaakt
rond. Aan het plafond waren discolichten bevestigd. Over condooms, aids en andere
ziektes werd niet gepraat. Ik schonk mezelf een gin-tonic in en begon te dansen,
totdat Brad me meenam naar een van de aangrenzende kamers. Het was er duister.
Door de openstaande deur kwam een zwak schijnsel van de knipperende lichten.
Op de grond lagen handdoeken en matrassen.
‘Ik wil de eerste zijn die het onveilig met je doet,’ zei Brad.
Ik ging op handen en knieën op de grond zitten, terwijl hij een tube glijmiddel van
een tafel in de hoek pakte en met wijs- en middelvinger mijn anus oprekte. Daarna
gleed hij voorzichtig met zijn pik naar binnen.
Er kwamen meer mannen de kamer in. Ik lette niet op hen. Pas toen Brad was
klaargekomen, hoorde ik iemand zeggen: ‘Is dat niet die verwaande jongen, van
die condooms?’
‘Verdomd, dat is 'm,’ zei een ander.
‘Daar wil ik ook wel mee neuken.’
Brad, die nog in mijn nek aan het uithijgen was, werd van me afgegooid en ik
voelde een ander in me stoten. Die avond heb ik meer voorovergebogen dan rechtop
gezeten.
Twee infecties heb ik aan het feest overgehouden, maar seropositief was ik niet.
Even moest ik aan mijn moeder denken. Misschien was het wel makkelijker om
zwanger te worden dan om aids te krijgen.
Toen ik aan Andrew vroeg of hij me wilde infecteren, moest hij glimlachen. Sinds
onze ontmoeting ging ik regelmatig bij hem op bezoek. De laatste tijd was hij steeds
zieker geworden.
‘Ik wil het wel,’ antwoordde hij, ‘maar het gaat niet meer. Ik ben impotent door alle
medicijnen. Je kunt het beter aan een ander vragen. Er lopen genoeg aids-patiënten
rond die the gift door willen geven. Ze zien zichzelf als een soort vader.’
Ik schudde mijn hoofd. Mijn besluit stond vast. ‘Ik wil het van jou krijgen.’
De volgende dag ging ik weer bij Andrew langs. Van Brad had ik viagra-pillen
gekocht. Ik had zoveel viagra bij me dat ik er waarschijnlijk een heel bejaardentehuis
mee op stelten zou kunnen zetten. Als je echt iets wil, moet je er moeite voor doen.
Die avond hadden we zes keer seks. Andrew lag op bed, en ik klom boven op
hem. Na elke keer wachtte ik een kwartier om op adem te komen, maar Andrews
erectie verslapte niet.
‘Zelfs als ik een hartaanval krijg, kun je nog uren doorgaan,’ grinnikte hij.
De zesde keer prikte ik met een nagelschaartje heel even in zijn voorhuid, zodat
er een klein wondje ontstond. Zekerder van besmetting kon ik niet zijn, dacht ik.
Wanneer ik het ziekenhuis verlaat, werp ik een korte blik in de spiegelende ruit. Hier
staat iemand die zijn versplinterde verleden voorgoed achier zich heeft gelaten.
Iemand die opnieuw is geboren. Ik heb het uitslagformulier van dokter Weng
opgeborgen in mijn portemonnee als bevestiging van mijn nieuwe identiteit.
Het virus zal mijn leven gaan beheersen, en er richting aan geven. Ik zal ziek
worden, aftakelen en sterven, maar erg vind ik dat niet. Ik ben iemand met een doel,
een missie. Andrews virus leeft in mij voort, en ik ga het doorgeven aan anderen,
die het weer zullen doorgeven aan anderen en anderen en anderen.
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Erik Brus
De kracht van het medium
Dubbelzinnigheid en verleiding in de films van Paul Verhoeven
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Paul Verhoeven heeft met zijn films een groot scala aan genres bestreken.
Een erotische thriller, oorlogsfilm, historisch drama, sf-spektakel of
psychologische horror, hij draait er zijn hand niet voor om. Meestal kiest
Verhoeven een genre dat met B-films geassocieerd wordt, niet met een
serieuze filmmaker met artistieke pretenties. Tegelijkertijd keren er
motieven en thema's in al zijn films terug, en is hij een verhalenverteller
met een consequente thematiek. Het verklaart de grilligheid van zijn
carrière, waarin hij zowel als commercieel filmmaker als filmauteur een
omstreden reputatie heeft opgebouwd.
De meest voor de hand liggende onderverdeling in Verhoevens oeuvre is natuurlijk
die in zijn Nederlandse en Amerikaanse periode. Zijn Hollywoodfilms zijn
ontegenzeglijk commerciëler, gelikter dan de Nederlandse, maar die tegenstelling
is betrekkelijk. Een vergelijking van twee hoogtepunten uit beide periodes, De vierde
man en Basic instinct, laat zien dat zij elkaars spiegelbeeld zijn.
De vierde man is een psychologische horrorfilm, gebaseerd op Gerard Reve's
gelijknamige roman. Schrijver Gerard (Jeroen Krabbé) ontmoet tijdens een lezing
de mysterieuze, aantrekkelijke Christine (Renée Soutendijk). Ze brengen de nacht
samen door, maar Gerards hoofd raakt pas echt op hol als hij een foto ziet van
Christine's minnaar Herman. Hij besluit een tijdje bij Christine te blijven, in de hoop
het aan te kunnen leggen met Herman, maar hij raakt verstrikt in een nachtmerrie.
Hij krijgt steeds meer aanwijzingen dat Christine een moordenares is. Haar drie
ex-echtgenoten zijn overleden, en Gerard raakt ervan overtuigd dat hij of Herman
‘de vierde man’ is. Herman sterft door een ongeluk, en Gerard, die hysterisch van
angst is geworden, wordt onder psychiatrische behandeling gesteld.
Basic instinct is een stijlvolle, Hitchcock-achtige thriller, waarin dezelfde motieven
een andere verschijningsvorm hebben gekregen. Mannelijke homo- of biseksualiteit
ligt nog altijd moeilijk in Hollywood; hier is het de mysterieuze, ogenschijnlijk
gevaarlijke Catherine (Sharon Stone) die biseksueel is en een minnares heeft. Zij
is schrijfster van een roman waarin een moord met een ijspriem gepleegd wordt,
precies zoals er een in werkelijkheid gebeurt. Rechercheur Nick (Michael Douglas)
verdenkt haar, maar valt voor haar verleidingen. Net als Gerard verliest hij de controle
over zichzelf en lijkt hij waarheid en illusie niet meer te kunnen onderscheiden. En
opnieuw maakt het slot van de film niet duidelijk of de mannelijke hoofdpersoon
gestoord is, of dat zijn tegenspeelster een koele mannenverslindster is die haar
dodelijke spel gewoon verder zal kunnen spelen.

Opportunistisch
De geheimzinnige en schijnbaar destructieve vrouw, tegenover zwakkere, instabiele
mannen, is een van de meest kenmerkende motieven in Verhoevens werk. Renée
Soutendijk beeldde haar behalve in De vierde man uit in het omstreden Spetters.
Het is een gewelddadig portret van een vriendenclub en hun nihilistische levensstijl.
Hun tegenspeelster is Fientje, een verkoopster in een frietkraam die hogerop wil.
Ze is schaamteloos opportunistisch in haar jacht op een succesvolle man. ‘Liefde,
wat is dat? Ik wil een beetje zekerheid, dan komt de liefde vanzelf,’ zegt ze ergens.
Ze maakt kennis met de drie vrienden in de stad waar ze haar nieuwe standplaats
heeft. Als het met de eerste twee slecht afloopt kiest ze voor de derde, de sukkel
van het stel die echter een grote financiële meevaller heeft gekregen. Samen
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besluiten ze aan het einde van de film een nieuw leven op te bouwen door een
snackbar te beginnen.
Verhoeven is, mede vanwege Spetters, uitgemaakt voor een vrouwenhater. Fientje
is echter niet een kwaadaardig karakter, ze kiest alleen onder alle omstandigheden
voor zichzelf. Met de mannen om haar gaat het mis, maar dat is vanwege hun eigen
roekeloosheid of onzekerheid. Ze is oprecht in haar streven een nieuw leven op te
bouwen met een man; in dat opzicht getuigt het slot van een optimisme dat lijnrecht
tegenover het cynisme staat waar van Spetters werd beschuldigd.
Datzelfde geldt voor de tegenhanger van Spetters, het eveneens met hoon
overladen Showgirls. Elizabeth Berkley speelt Nomi, een prostituee die haar leven
opnieuw wil beginnen. Ze gaat naar Las Vegas om stripteasedanseres te worden,
in de veronderstelling dat ze dat als een eerbaar beroep zal kunnen uitoefenen. Ze
belandt echter in een schimmige wereld van corrupte managers en jaloerse, zelfs
gewelddadige collega-danseressen. Bovendien wordt ze geacht haar oude beroep
weer uit te oefenen om hogerop te komen. Aanvankelijk gedraagt ze zich net zo
gewetenloos als haar collega's, en bereikt zo
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de top. Aan het slot komt ze echter tot inkeer en als een gelouterde en gesterkte
vrouw verlaat ze Las Vegas.
Dat zowel Spetters als Showgirls toch als cynische en inhoudsloze films ontvangen
zijn, zal te maken hebben met de stijl van filmen. Verhoeven wekt met het rauwe
realisme van Spetters de indruk van pure exploitatie, en in de wellustige dansscènes
in Showgirls valt moeilijk een kritische ondertoon te ontdekken. Verhoeven kiest zoals vaker - een verleidelijke vorm die gemakkelijk het zicht ontneemt op de niet
bepaald behaagzieke inhoud van zijn films.

Toevallige omstandigheden
Het is duidelijk dat Verhoeven een wereld schetst waarin opportunisme de boventoon
voert. Voor zover zijn personages nog enigszins sympathiek zijn, zijn ze dat omdat
ze minder destructief voor zichzelf of anderen zijn dan hun tegenspelers. De schade
die ze aanrichten is meestal onbedoeld; hun - meestal mannelijke - tegenspelers
zijn nu eenmaal zwakker en hebben de neiging tot zelfdestructie. Veel
karakterontwikkeling kennen Verhoevens personages daarbij niet. Degenen die
overleven zijn vanaf het begin sterker geweest dan hun tegenspelers, die meestal
in vertwijfeling of zelfs waanzin vervallen, als ze al overleven.
Het verschil tussen winnaars en verliezers ligt dus vooral in het vermogen zich
staande te houden. In Soldaat van Oranje wordt dat op navrante wijze duidelijk
gemaakt. Een groep studievrienden wordt geconfronteerd met het uitbreken van de
Tweede Wereldoorlog. Dat enkelen van hen in het verzet terechtkomen, dat al dan
niet overleven, en anderen naar de Duitsers overlopen komt voor een belangrijk
deel voort uit toevallige omstandigheden.
De enige die als een verzetsheld uit de oorlog komt en zelfs koninklijk
onderscheiden wordt, realiseert zich hoe betrekkelijk zijn heldendom is. Als hem
aan het slot gevraagd wordt wat ie de afgelopen jaren heeft uitgevoerd zegt ie: ‘Een
beetje gevlogen, bommen gegooid.’ Dat is nadat hij een ontmoeting gehad heeft
met de weduwe van een zijn studiegenoten die was overgelopen. Zij staat in haar
geplunderde woning. Wat ga je doen, vraagt hij. ‘Ik ga de rotzooi opruimen,’ is het
antwoord.
Verhoeven laat regelmatig zien dat mensen niet bij machte zijn hun eigen lot te
bepalen. Een van de verzetsstrijders uit Soldaat van Oranje wordt opgepakt wanneer
hij na een actie tegen een baby-
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wagentje opfietst; dezelfde domme pech die een van de vrienden uit Spetters
overkomt wanneer hij een brommerongeluk krijgt als afval uit een auto in zijn gezicht
gegooid wordt. Hij komt in een rolstoel terecht, waarna Fientje en zijn vrienden hem
onmiddellijk laten vallen - zonder veel scrupules gaan zij verder met hun eigen leven.
Het is een dubbelzinnige vorm van hoop, vergelijkbaar met die in Showgirls, en
die ook terug te vinden is in een van Verhoevens grootste successen, Turks fruit.
Het aller laatste shot van die film laat zien hoe de hoofdpersoon de pruik van zijn
aan kanker overleden geliefde met het vuilnis meegeeft. Hij mag gebroken zijn,
maar hij neemt wel de beslissing om dat deel van zijn leven af te sluiten.

Effectbejag
Turks fruit is overigens een uitzonderlijke film in Verhoevens oeuvre, in die zin dat
het een vrij conventioneel liefdesverhaal vertelt, zonder allerlei bijkomende motieven.
Al geeft het portret van beeldhouwer Erik en zijn tragische geliefde Olga een
tijdsbeeld van de vrijgevochten jaren zeventig, in de eerste plaats gaat het over
twee mensen die elkaar vinden en verliezen. Verhoevens opvatting van romantiek
past echter wel binnen zijn algemenere, weinig verheven mensbeeld. Met typerend
effectbejag vertelt
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hij zijn verhaal, aan de hand van grove humor en nogal lompe seksscènes. Tedere
momenten zijn er nauwelijks, en veelzeggend is de manier waarop het afscheid
tussen de geliefden symbolisch verbeeld wordt, met het weggooien van de pruik.
Overigens heeft Olga wanneer zij ziek wordt alweer een andere affaire achter de
rug. Zonder veel toelichting heeft zij haar relatie met Erik verbroken en voor een
rijke(re) man gekozen - een bekend gegeven bij Verhoeven. Toch is Turks fruit een
unicum in die zin dat de film ontroering teweegbrengt, vooral wanneer Erik besluit
ondanks alles Olga op te zoeken in het ziekenhuis, en er iets opflakkert van hun
gevoelens voor elkaar. Een onzelfzuchtige daad zoals Erik die verricht is zeldzaam
in Verhoevens universum, al wordt deze meteen weer gerelativeerd met de slotscène.
Verhoeven is veel bekritiseerd vanwege de grofheid van met name zijn vroegere
films. Eigenlijk is daar sprake van tot en met Flesh + Blood, een
Amerikaans-Europese coproductie die tussen de Nederlandse en Amerikaanse
periode in zit. Flesh + Blood is ook meteen een laatste hoogtepunt wat betreft
smakeloosheid. Het middeleeuwse ridderverhaal toont verkrachtende, vretende en
moordende mensen met alle fysieke details van dien. In het verhaal verscholen ligt
de botsing tussen twee levensvisies: die van de bijgelovige middeleeuwer tegenover
de verlichte renaissancemens. De opeenvolging van grofheden kent echter zo'n
hoog tempo en is zo onversneden realistisch dat nogal wat kijkers en critici - zo
bleek bij de uitkomst van de film - het zicht daarop ontnomen is.

Verwarrend mensbeeld
Tweeslachtigheid is dus kenmerkend voor Verhoevens visie. Of mensen helden zijn
of opportunisten, wat hun seksuele geaardheid is, het verschil tussen werkelijkheid
en illusie, cynisme en hoop, liefde en lust - er wordt op een grens gebalanceerd.
Het is een verwarrend mensbeeld, dat het meest consequent in Verhoevens
Nederlandse periode waarneembaar is, omdat het normaalgesproken nu eenmaal
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niet in een grote Hollywoodfilm past. Des te opmerkelijker maakt dat het bestaan
van Basic instinct en Showgirls.
Verhoevens meeste Engelstalige films steken daar nogal bleek bij af. Hollow man
gaat over een wetenschapper die zichzelf onzichtbaar weet te maken, maar niet
voorziet dat dat eveneens een kwaadaardige verandering in zijn karakter
teweegbrengt. Het had tot een interessante bespiegeling kunnen leiden over de
corrumperende werking van macht, maar levert weinig meer op dan een voorspelbaar
spel van vlucht en opsporing.
Total recall kent een veelbelovend uitgangspunt, een sf-verhaal van Philip K. Dick
over een man wiens geheugen wordt geïmplanteerd met kunstmatige herinneringen.
Hoofdrolspeler Arnold Schwarzenegger is echter een onkreukbaar acteur die geheel
ongeschikt is voor het motief van de afglijdende mannelijke hoofdpersoon, en de
film is uiteindelijk weinig meer dan een vakkundige, zij het spectaculaire sf-thriller.
Datzelfde geldt voor Verhoevens doorbraakfilm in de V.S., RoboCop. Hierin wordt
een overleden agent omgebouwd tot een politierobot die de misdaad op ongekend
efficiënte wijze kan bestrijden. Maar het thema van de opspelende herinneringen
van de agent blijft geheel onuitgewerkt, en ook de verhaallijn van RoboCop is
uiteindelijk die van een doorsnee sf/misdaadfilm. Opvallend in beide films is de
afwezigheid van het motief van de verleidster die spanning had kunnen geven aan
de ontwikkeling van de mannelijke hoofdpersoon.
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Weinig afstand
Wat RoboCop toch enigszins een Paul Verhoeven-stempel geeft is het satirische
element. Verhoeven drijft graag de spot met machthebbers en de manier waarop
zij het volk - met name hun lagere instincten - manipuleren en exploiteren.
Journaalflitsen gedurende de film laten zien hoe de grens tussen (misdaad-)
journalistiek en entertainment volledig vervaagd is. Rampen van over de hele wereld
worden met een glimlach verslagen, de laatste misdaadnieuwtjes worden verteld,
en er zijn reclames voor gewelddadige oorlogsspelletjes voor kinderen.
De machthebbers kennen nauwelijks remmingen wat betreft het commercieel
uitbuiten van de sensatiezucht van het volk. De ‘RoboCop’ wordt gebracht als een
revolutionaire nieuwe uitvinding die de mensheid een enorme stap verder brengt.
In werkelijkheid is hij slechts een pion in een machtsstrijd tussen twee uitvinders
die de top willen bereiken van de misdaadbestrijding.
Wat in RoboCop wordt aangestipt, heeft Verhoeven in het latere Starship Troopers
bijna zonder beperkingen uitvergroot, en daarom is het de meest eigenzinnige film
die hij in de V.S. heeft weten te maken. Starship Troopers is een sf-oorlogsfilm,
satire en soap tegelijkertijd. De aarde wordt beheerst door de Federation, een
extreem totalitair systeem waarin alleen zogenaamde Burgers stemrecht hebben,
mogen studeren of kinderen krijgen. Men kan het Burgerschap verdienen door zich
aan te melden bij het leger, dat oorlog voert met de planeet Klendathu, bevolkt met
gigantische, gewelddadige insecten, zgn. ‘bugs’.
De verteltoon van Starship Troopers is die van een propagandafilm. Soldaten met
blije gezichten trekken ten strijde en roepen slogans als ‘the only good bug is a dead
bug’; overdreven heroïsche filmpjes werven soldaten voor de oorlogsmachinerie;
opgetogen kinderen mogen voor het eerst een wapen vasthouden. Zelfs de drie
hoofdpersonen van de film zijn wezenloze personages; achter hun gladgestreken
gezichten schuilt geen enkele notie van een reëel mens met een verleden, een
karakter, of een geloofwaardige motivatie. Hun redenen om zich bij het leger aan
te melden getuigen slechts van kinderlijke naïviteit. Hoofdpersoon Rico doet
simpelweg hetzelfde als het meisje waarop hij verliefd is, terwijl het haar vooral
fantastisch lijkt als piloot een ruimteschip te mogen besturen.
Met dergelijke ‘lege’ personages verlegt Starship Troopers de aandacht al snel
naar het satirische element - naar de oorlogszucht van de mens in het algemeen,
of die van de Amerikaanse buitenlandpolitiek in het bijzonder. Tegelijkertijd is het
een wervelende actiefilm met state of the art effecten rond de ‘bugs’. De snelle
montage, de vaak humoristische verteltoon, en de niets verhullende vechtscènes
geven de kijker weinig ruimte om afstand te nemen. De film verleidt in zijn vorm,
terwijl hij inhoudelijk kiest voor dubbelzinnigheid en de verwachtingen van de kijker
juist ondergraaft.

Vorm en inhoud
Het contrast tussen vorm en inhoud is typerend voor Verhoevens meest
karakteristieke films. Zijn personages zijn tegendraads, voldoen niet aan de
verwachtingen van de gemiddelde filmkijker. Veel mogelijkheid tot ‘meeleven’ of
ontroering is er niet, vanwege het gebrek aan conventionele heroïek. Verhoevens
wereldbeeld kent weinig illusies, en voor zover hij hoop te bieden heeft is die

Passionate. Jaargang 11

gebaseerd op overleven op een puinhoop. Eenduidige happy ends kennen slechts
enkele van zijn films, en dat zijn niet zijn meest kenmerkende.
Dat alles zou genoeg moeten zijn voor een regisseur om consequent toegang tot
het commerciële filmcircuit geweigerd te worden. Toch heeft Verhoeven vrijwel zijn
gehele carrière met betrekkelijk grote budgetten kunnen werken. Hij heeft films
gemaakt die hoge commerciële verwachtingen niet inlosten, of die ondanks hun
tegendraadse elementen een verrassend succes kenden - het gevolg van de dunne
grens die hij bewandelde tussen publieksfilm en auteursfilm.
Zijn films mogen inhoudelijk dubbelzinnig zijn, de manier van filmen is alles behalve
dat. De kijker wordt verleid, mede door de genres waarin Verhoeven werkt. ‘Drama’,
het geijkte genre van het filmhuiscircuit, heeft hij nauwelijks gemaakt. Liever maakt
hij een spektakelfilm of een thriller, compleet met de on-dubbelzinnige filmtaal die
daarbij hoort. Verhoeven wekt nooit de indruk zich te generen voor onverbloemd
realisme, grote gebaren, en zelfs regelrecht effectbejag. Hoe illusieloos zijn
mensbeeld ook moge zijn, zijn geloof in de kracht van het medium film lijkt
onvoorwaardelijk.
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Alfred Schaffer
De mismaaktheid nabij
Laatste opnamedag
‘Wat wíllen jullie toch van mij!’ Keer op keer op keer op keer.
Hier wil niets meer leven dus stuur er maar
een camera op af dachten we zo, een stuk of wat mensen,
kijken of dat helpt, eens zien hoe ver onze kennis nog strekt.
Een man staart de verte in. Ondertiteling overbodig.
Deze krachtpatser heeft een eersteklas geheugen,
rood de kleur van zijn obsessies: haar bloedlip,
zijn droomplaneet (één grote rotswoestijn) luchtdicht verpakt.
Het was zo eenvoudig: ‘Blijf jij hier dan ga ik kijken
wat er aan de hand is.’ Wie imiteerde wie? Als hij zijn ogen sluit
ziet hij haar lopen, in een andere dimensie zou zijn verlangen al
zijn uitgewist, door dit decor failliet verklaard, maar nu kan het nog,
de ene na de andere onrustige nacht - zijn ogen puilen uit
bij zoveel fantasie. ‘Dit is werk voor een stuntman,
al die belagers, daar is niet tegenop te boksen!’
Een opzienbarende ontknoping ontbreekt ten ene male,
ligt nergens op hem te wachten.
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Eerste opnamedag
Haar lichaam was een souvenir, als speelgoed in zijn handen,
hij bedenkt haar in spreidstand en ook zij
loopt op de zaken vooruit, helpt hem uit zijn dromen
met twee snelle steken in zijn borst, haar haren roekeloos in slierten,
haar superieure houding tijdens het verhoor, het lijkt wel
een hoorspel, een voorspel. Als hij zijn ogen sluit
ziet hij haar lopen, zien wij haar slenteren over een strand,
wíj, dat wil zeggen, vriend en vijand. Ons probleem is:
we weten teveel. De decors wisselen even snel
als onze gemoederen, hij springt in zijn auto, scheurt weg
uit haar leven, zo goed en zo kwaad als hij kan. Zo ziet híj het,
zo zien wíj het, maar zij niet, daar achter het venster
waar ze hem stilletjes succes toewenst bij zijn zoveelste poging.
En nu pas op de plaats, we zijn hier wel een verhaal aan het vertellen!
Buit de mogelijkheden uit van haar volronde figuur,
zet haar desnoods voor een spiegel, verdubbel de verheerlijking.
Hoe was het ook alweer, iets meer bloot doet wonderen?
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Eerste opnamedag herzien
De smaak van oesters. Het vrolijke gefluit is niet van de lucht,
het gefluit is een vette knipoog naar wat nog komen gaat.
Het had een perfecte vakantie kunnen zijn. Met haar achterop
door de stad slingerend, aan het strand heeft hij haar
heerlijke proporties uitvergroot, voorspeld hoe oud ze worden zal.
De romantiek laat voldoende ruimte voor een flinke neukpartij.
Een levend zelfportret, zo heeft zij zich graag: zonder geluid
of alibi, duim in de mond, een roos die hij plantte
rechtop in haar kont. En wij maar denken ja, een vis op het droge!
Waar gaat het mis. Wij presenteren: haar lichaam als standbeeld,
de afwas dagenlang onaangeroerd, een kogel door het hoofd
van zijn rivaal gedroomd direct al in het eerste bedrijf.
‘Zó, ploert!’ Een luikje in haar schedel. ‘Joehoe, wie is daar?’
Teveel make-up doet haar goede manieren geen recht,
als hij zijn ogen sluit ziet hij haar lopen, tilt haar op, jaagt
denkbeeldige belagers weg. (Maden. Wormen.) ‘Zo mevrouwtje,
nou gaat u lekker slapen.’ Hij moest en zou voor iemand zorgen
dus laten we ons verder niet aan commentaar te buiten gaan.

Herman Brusselmans
Paul Verhoeven, een inleiding tot z'n biografie
[Om privacyredenen is dit tekstgedeelte niet zichtbaar.]
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Marcel Möring
Life as we know it

Jaren geleden kocht ik een spel waarin pseudo-middeleeuwse troepen dwergen,
boogschutters, ridders en rustiek quasi-Schots voetvolk op mijn aanwijzingen met
roem overladen overwinningen behaalden. Myth heette het en het beviel me zo dat
ik ook deel twee aanschafte.
Ik was niet de enige. Nu, nu de besturingssystemen uit die tijd al bijna op petroleum
lijken te lopen, zouden de oorspronkelijke versies niet meer op mijn computer draaien,
ware het niet dat de eggheads in de Myth-community alle oude bestanden hebben
overgebracht naar nieuwere formaten. En dus speel ik nog steeds, als het even niet
lukt met schrijven of leven, af en toe een episode. Het spel is zelfs verbeterd. Waar
de tegenstanders vroeger ‘sitting ducks’ waren voor mijn door de menselijke geest
bestuurde troepen, zijn ze tegenwoordig uitgerust met ‘new intelligence’. Ze denken.
Dat doen ze natuurlijk niet echt (de wet van Turing omschrijft vrij nauwkeurig
wanneer we van machinale intelligentie mogen spreken) maar het resultaat is redelijk
indrukwekkend. Wat iedereen weet die wel eens verzeild is geraakt op een
bijeenkomst van architecten, beeldend kunstenaars of politici, weten de mannetjes
in Myth ook: doen alsof je intelligent bent, loont de moeite; iedereen trapt er in.
Dat was al langer bekend. Joseph Weizenbaums computerprogramma uit de
jaren zestig, Eliza,
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bestond uit niet veel meer dan de instructie: Maak van een gestelde opmerking een
vraag. Zo wist Weizenbaum, die destijds aan het MIT doceerde, hordes
proefpersonen er van te overtuigen dat ze middels een computer met een psycholoog
converseerden. Zelfs toen het experiment al lang was afgelopen, slopen er 's avonds
nog studenten het lab in om een goed gesprek met Eliza te voeren, ook al bleek zo
'n gesprek niet veel meer te omvatten dan de vraag ‘Waarom voel je je slecht?’ als
antwoord op de opmerking ‘Ik voel me slecht’.
Intelligentie is een nogal subjectief begrip, vandaar dat de wet van Turing ook
geen objectieve maatstaf hanteert om te constateren of en wanneer er sprake is
van een machinale vorm van denken. Als een apparaat in staat is ons er van te
overtuigen dat het geen apparaat is, dan spreken we van machinale intelligentie.
Gevoelens, een veel betere maatstaf voor de mate waarin machines op ons lijken,
liggen moeilijker. Hoewel wij op een hoogst antropomorfe wijze naar het dierenrijk
kijken en dieren makkelijk gevoelens aanrekenen, zonder dat daarvoor ook maar
de geringste aanleiding is, doen we zoiets niet met machines. Wat vreemd is. De
meeste dieren behandelen we niet veel anders dan machines. De meeste dieren
reageren niet veel anders dan machines. En toch zien we ze, in tegenstelling tot de
apparaten die ons omringen, als voelende entiteiten. Ja, we praten tegen machines
(‘kutcomputer’), we strelen ze (‘Toe nou, schatje, dit stuk moet morgen af’) en soms
slaan we ze zelfs (‘Was af! Was af!’), maar we geloven niet echt dat het helpt.
Daarentegen zijn er hordes die denken dat het loont om tegen een Ficus Benjamini
te praten of die geloven dat Miep de poes hoort wat je zegt als je haar over haar
buikje aait en murmelt dat ze een lieve poes is.
Het dilemma van de voelende machine is ooit vrij goed uitgewerkt in een niet al
te beste sciencefiction film. In Cherry 2000 komt een man 's avonds thuis om daar
zijn prachtige, in kort latex rokje gehulde, curvenrijke blondine van een vrouw in de
keuken aan te treffen. Ze omhelzen elkaar, zeggen wat zoete woordjes en dan krijgt
de vrouw, Cherry, kortsluiting.
Ze is een robot, een ‘pleasure bot’, gemaakt om het leven van de vrijgezel wat
aangenamer te maken. Cherry klopt, zuigt en veegt en doet verder alles wat in de
internetnieuwsgroep alt.sex.fetish.robots wordt bedacht.
De hoofdpersoon van de film gaat naar de leverancier en informeert naar een
nieuwe chip, die er niet blijkt te zijn.
‘U had een nog werkende Cherry 2000? Man, hoe oud was dat ding wel niet?
Dat model heb ik in geen jaren gezien. Nee, daar zijn geen onderdelen meer voor
verkrijgbaar. Er zijn veel betere nieuwe modellen uit.’
Maar die wil de eigenaar van deze Cherry niet. Hij wil ‘zijn’ Cherry. Ze zijn al lang
bij elkaar, ze kennen elkaars eigenaardigheden. Hij houdt van haar.
Eigenlijk is dat helemaal geen vreemde gedachte. Per slot van rekening leren
mensen die lang bij elkaar zijn elkaar ook zo goed kennen dat de verhouding zich
volgens emotionele algoritmes lijkt te voltrekken. Zo beschouwd zou het heel goed
mogelijk moeten zijn om een robot te bouwen die heel goed als volwaardig
levensgezel zou kunnen functioneren, gesteld dat we ze zo antropomorf kunnen
maken dat ze de vergelijking met een echte man of vrouw kunnen doorstaan. Net
zoals ik, tijdens het spelen van Myth, ineens ‘Stomme dwerg’ kan roepen naar een
figuurtje op mijn scherm dat niet meer is dan de representatie in pixels van een paar
regels code, zo zul je ook een overtuigend vormgegeven robot op den duur als, op
zijn minst, menselijk gaan beschouwen.
Een voorafspiegeling daarvan is al te zien bij de tevreden klanten van Real Doll
Inc., een Amerikaans bedrijf dat levensechte sekspoppen maakt. En als ik schrijf
‘levensecht’ dan bedoel ik dat.
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Voor pakweg $5000 heb je zo'n pop thuis, keurig afgeleverd in een krat. Wie zo'n
krat uitpakt zal zich een ongeluk schrikken. Wat er uit komt lijkt meer op een echte
vrouw (en sinds enige tijd ook man) dan menige mede-tramreiziger.
En dat inclusief het door de koper opgegeven aantal anatomisch-correcte
lichaamsopeningen, borstgroottes die variëren van nauwelijks tot heel veel, en haar
(ja, ook ‘daar beneden’) in elke gewenste kleur en krul. Enthousiaste gebruikers
hebben internetsites opgezet waarop ze verslag doen van de avonturen die ze met
hun poppen beleven, poppen die zonder uitzondering exotische namen als Marisa
en Kayleigh hebben gekregen.
Er is niet zoveel voor nodig om de mens, en misschien wel in het bijzonder: de
man, er van te overtuigen dat ‘iets’ menselijk is. Per slot van rekening zijn de meeste
mannen niet of nauwelijks in staat siliconenborsten te onderscheiden van echte of
vals haar van een natuurlijke bos.
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In RoboCop werkt Paul Verhoeven die gedachte uit. Natuurlijk, die film is een bijtende
satire op de Amerikaanse samenleving en al dat soort dingen, en ook een prachtig
voorbeeld van ‘form follows function’ (het is een van de eerste grote Hollywood-films
waarin de camera een werkelijk documentair standpunt mag innemen), maar wat
de film zo bijzonder interessant maakt is Verhoevens kijk op wat in die tijd nog werd
omschreven met de hippe term ‘cybernetics’.
Wat is het verschil tussen de ongelukkige politieagent die verandert in een robot
en de andere robots die de kwalijke multinational in de film produceert? Er is
bijvoorbeeld dat bijna reptiele gedrocht dat de halve raad van bestuur uitmoordt
omdat het in een programmaloop blijft steken. Het verschil is niet de mate van
technologische geavanceerdheid, maar gevoel.
RoboCop, de mens-machine, onderscheidt zich van de apparaten om hem heen
door zijn vermogen om te kunnen voelen. Dat is ook de sleutelscène in de film, het
moment waarop zijn flashbacks de mens in de machine wekken.
Zoals gezegd: RoboCop kan op allerlei manieren worden geanalyseerd als de
bijzondere film die het is, maar wat er voor mij nog het meest bijzonder aan is, is
die verschuiving van het Turing-probleem: niet intelligentie, maar gevoel (het
irrationele, het sentimentele - in de letterlijke zin van het woord -, het emotionele)
bepaalt de mate waarin een machine als antropomorf apparaat is geslaagd. Je zou
kunnen zeggen dat Verhoeven op dat punt een filosofische keuze heeft gemaakt,
zeg maar: voor de opvatting van Levinas, dat de mens pas mens wordt in het
aangezicht van de ander, en tegen de logische opvatting dat het cerebrale
overtuigend genoeg dient te zijn.
Er is iets voor te zeggen dat Stanley Kubrick iets dergelijks deed in 2001 a space
odyssey, waar de computer HAL letterlijk zegt, als zijn printplaten er een voor een
worden uitgetrokken: ‘My mind is going. I can feel it.’ Maar dat is toch een andere
manier van voelen. HAL, die gedurende de hele film heeft gemanipuleerd en gemoord
alsof hij, tja, een mens is, reageert uitsluitend op basis van programmaregels.
RoboCop ontwikkelt onafhankelijk van zijn maker gevoel. Dat is ‘life as we know it’.
Ik ben er van overtuigd dat die keuze geen toevallige is. Het oeuvre van Verhoeven
is doortrokken van een duidelijke voorkeur voor het al te menselijke, het irrationele,
het verval, het vruchteloze en toch doorgaan, het contre coeur. Verhoeven is als
die ene figuur in Anthony Burgess' sciencefiction roman The end of the world news,
die de ondergang van de wereld betreurt omdat de wereld zo vuil, gebrekkig en
banaal is. Geen andere wereld, zegt hij zo ongeveer, zou in staat zijn geweest om
een Shakespeare voort te brengen. En dat komt er dan zo'n beetje op neer dat voor
een geslaagde robot geen ‘clean room’ nodig is, maar een vuige geest. Verhoeven
is misschien wel de eerste die dat heeft begrepen.
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Thomas van Aalten
Het budget
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Palmbomen met lampions langs de boulevard. Mooie meisjes op de promenade in
weinig verhullende bikinitopjes die sigaretten opsteken en lachend als stoere jonge
heren op scooters voorbij rijden. Sprookjesachtig verlichte kraampjes vol zakken
suikerpinda's, lollies en zuurstokken, met wilde armgebaren aangeprezen door
koopmannen met zonnebrillen. Sieraden van schelpen en geslepen stenen in blauwe
tinten worden door kinderen opgetild uit glazen doosjes. Toeristen met buiktasjes
dingen af tot de prijs van een oversized T-shirt met de opdruk van een Keith
Haring-print naar hun inzicht redelijk is. Magere zwerfkatten scharen zich rond een
stapel bedorven vis onder een lantaarnpaal. Op een plein speelt een orkest
klaagliederen. De violen jammeren in de donkere nacht. Alles wat ik zie en hoor is
traag, lobbig, glijdend. Ik kijk naar Adams, voorzitter van het Nederlands Filmfonds,
de bestuurder van deze roze cabrio. Zijn haar heeft de structuur en kleur van watten.
De huid is bruin en leerachtig door intensieve blootstelling aan fel zonlicht. Ondanks
dat de auto hoge snelheden zou kunnen halen, rijdt Adams met een constant traag
tempo van niet meer dan veertig kilometer per uur.
‘Je regisseert goed,’ zegt Adams. ‘Uitmuntend.’ Zijn stem klinkt dof en vol echo,
alsof hij de woorden uitspreekt in een diepe kerker.
Ik laat me niet van de wijs brengen door zijn compliment. Ik pak mijn pakje
sigaretten uit mijn binnenzak en steek een Davidoff op.
‘Gehoorzaam en conservatief gedrag zal een welkome eigenschap zijn in de
filmwereld. Scherpte en cynisme moet je laten varen, heb je dat begrepen?’
We rijden urenlang over donkere autostrada's. De oplichtende witte onderbroken
streep op het wegdek werkt hallucinerend. Wanneer ik mijn ogen sluit, zie ik niets
dan verticale strepen omgeven door een donkergroene aureool op mijn netvlies.
De stralen waaieren door het luchtruim en de aureool vervult de wereld.
‘Vertel eens, hoe denk je dat het is om succesnummer in de business te zijn?’
vraagt Adams nadat hij zijn raam open heeft gedraaid en de lauwe nachtgeur van
diesel en oleanders de auto vult. ‘Hoe wil je je doel bereiken?’
‘Ik wil geld verdienen met mijn hobby.’
‘Ik zou jaloers worden. Maar ik geloof je niet.’
‘Dat is niet zo vreemd. Ik geloof u namelijk ook niet.’
‘Waarom zo opstandig?’ Hij steekt zijn hand uit het raam terwijl hij met de andere
stuurt. ‘Het is een prachtige nacht. Huiveringwekkend mooi. Ruik de geuren van het
Italiaanse platteland. De bossen, de steden, de spiegelende meren, opalen eilanden,
oceanen van ether, en dan dat verre, verre niets, dat zo trilt als een bleek, bleek
licht... Denk aan je carrière. Ik geloof je nog steeds niet, jongen...’ Adams lacht. ‘O
man, ik geloof je niet.’
‘Wat is er zo ongelooflijk aan?’
‘Ik geloof je niet.’
Ik kijk uit mijn raam. De eenzaamheid van de lege autostrada, het zachte zoemen
van de motor en de verlammende geur van de pijnbomen maken me week en
neerslachtig.
‘...Heb ik gelijk? Is dat het?’
‘Dat zou zo maar kunnen, ja.’
‘Dan hoef ik u toch verder niets uit te leggen...’
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‘Het enige wat je moet doen is de opdracht vanavond vervullen. Dan ben je er van
af.’
‘Is dat een belofte?’ vraag ik Adams met klem. ‘Kunt u me dan garanderen dat
alles... alles voorbij is? Dat het budget dan rond is?’ Ik zit al een half uur met een
geschroeid filter in mijn vingers. Ik ben vergeten te roken.
‘Ja... ja. Dan is alles voorbij.’
De maan blinkt fel aan de hemel. Adams voert me mee op een middernachtelijke
tocht waar ik de bestemming niet van ken. Dit is waar ik steeds voor gevlucht ben.
Hij neemt een afslag die leidt naar een motel. Ik heb geen idee waar ik nu zou
moeten zijn, ik heb niet op de borden of routeaanwijzingen gelet. Het vreemde is,
ik voel me niet eens nerveus of bang. Adams is bijzonder vriendelijk. Ik zou zo
kunnen weglopen, maar als ik dat zou doen, en morgen het eerste vliegtuig naar
Schiphol neem, staat Adams de volgende dag weer lachend voor mijn deur. Ik heb
de verkeerde keuzes gemaakt in mijn verleden, ik heb gezondigd, ik moet gestraft,
het is onvermijdelijk. De duivel sloeg op zijn trommel en sprak een vloek uit. Maar
Isabella, ik zal je in mijn hart houden, dicht bij me.
Adams stopt de wagen op het parkeerterrein. Hij zwijgt. Het tikken van de klok
en het kraken van de leren stoelbekleding is alles wat ik nu hoor.
‘Ruik ik de zee?’ vraag ik.
‘Ik weet niet of jij de zee ruikt. Feit is: de zee ligt achter de heuvels.’ Hij wijst naar
een plek aan de overkant van de snelweg. ‘Hou je van de zee?’
Ik knik.
‘Waarom hou je van de zee?’
‘Hoe bedoelt u?’
‘Is het de geur van het zoute water, de temperatuur, het geluid van de golven?’
‘Nou...’
‘Ons is door een almachtige kracht ingegeven dat we van de zee houden. Iedereen
houdt van de zee. Maar ieder op zijn eigen manier. Iedereen gelooft in de zee.’
‘Ja...’
‘Ja, en? Zal je denken. Maar je staat er niet bij stil dat we geloven in de zee en
er van houden alleen maar omdat we haar kunnen zien. Iedereen zijn eigen zee.
Als ik denk aan de zee, denk ik misschien aan een andere dan jij.’
‘Waar wilt u naartoe met dit verhaal?’
‘De zee is de plek van rampspoed en ellende maar ook van schoonheid en troost,’
vervolgt hij. ‘En ze is groot. Man wat is ze groot.’ Adams sluit zijn ogen en roffelt
zijn vingers op het stuur. ‘Man, wat is ze groot,’ fluistert hij.
Vanavond word ik gekneveld in de donkere zee geworpen, dat staat vast.
‘De zee is groot en heeft vele verboden kleuren. Kleuren die wij, stervelingen,
niet zullen zien... omdat het te donker is daar beneden. Te zwart. En ons hoofd zou
imploderen. Onze ogen zullen niet eens de kans krijgen om het zwart te
aanschouwen omdat de oogkassen zullen versplinteren op de zeebodem. Breng ik
je in de war?’
‘Behoorlijk.’
‘Het is niet mijn bedoeling...’ Hij lijkt zowaar emotioneel te worden. ‘Het is niet
mijn bedoeling om je van slag te brengen, jongen.’ Adams legt zijn knokige bleke
hand in mijn nek. ‘Je weet toch dat ik je ken. Ik ken je, hè? Kom op jongen.’
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Hij maakt zijn gordel los, buigt zich over me heen en kijkt me indringend aan. ‘Goede
jongen. Jij bent een goede jongen.’ Hij laat zich weer in de leren stoel zakken. ‘Maar
goede jongens als jij hebben slaap nodig.’
‘Slapen we hier?’ vraag ik, wijzend op het motel.
‘Ik hoop dat het goed genoeg is voor jou?’
‘Ik ben niet moe,’ lieg ik.
‘We hebben uren gereden, je moet wel moe zijn. En trouwens, ook ik ben moe.’
Adams knakt zijn vingers. Hij opent zijn portier en stapt uit. Ik blijf zitten. Terwijl hij
zich buiten op de parkeerplaats uitrekt kijk ik naar de oplichtende wijzers van de
analoge klok op het dashboard. Half drie.
‘Stap toch uit,’ zegt hij. ‘Ruik de mediterrane lucht vermengd met uitlaatgassen
en motorolie.’
Ik klik mijn gordel los en stap uit. Mijn gewrichten en spieren zijn stijf. Zweet staat
in mijn knieholtes en onder mijn oksels. Ik loop achter Adams aan.
De kamers zijn ruim en verzorgd, maar zeer donker. Dikke donkerblauwe gordijnen
hangen voor de ramen. Wat mij benauwt, is het tweepersoonsbed. Moet ik daarin
samen met Adams gaan liggen?
‘Je bent een lieve en getalenteerde filmjongen,’ mompelt hij. ‘Maar ik kan niet
elke cent omdraaien om je verdomme ook nog eens een eigen kamer te geven.’
Beduusd sta ik aan het bed en kijk toe hoe Adams zich uitkleedt en alleen zijn
witte sokken aanhoudt. Zijn maatpak hangt keurig over een stoel. Ik durf nauwelijks
te kijken maar ik vang een glimp op van zijn geschoren pik in het halfduister. Hij
heeft zijn handen onder zijn hoofd geschoven, alsof hij aan het strand ligt. Zijn
lichaam glanst van de huidolie. Tevreden wiegt hij met zijn voeten. Ik word misselijk
en wil de kamer verlaten.
‘Ben je bang dat ik je zal neuken? Dat stadium zijn we nu wel gepasseerd. Het enige
wat ik nog zou willen vanavond is dat je een stukje voor me danst. Kom, dans voor
me.’
‘Dansen?’ vraag ik perplex. Ik heb grote twijfel of het pistool echt geladen is maar
ik neem liever geen risico.
‘Dansen.’
‘Er is geen muziek.’
‘Dans maar wat... ik zing wel een liedje.’ Adams neuriet met zijn ogen dicht een
onduidelijke melodie die alle kanten opgaat. Ik blijf echter stilstaan. Als hij zijn ogen
opent en ziet dat ik niet dans, stopt hij met neuriën. Hij laat het pistool zakken, wat
me geruststelt. ‘Waarom ben je zo opstandig...’ fluistert hij nu. Met zijn vrije hand
wrijft hij door zijn witte haardos. ‘Je hebt zoveel talent. Doe het voor me. Doe het
voor je eigen bestwil.’
Plompverloren sta ik aan de andere kant van de kamer.
‘Trek je overhemd uit en dans voor me.’ Adams richt het pistool nu weer op mij
en maakt het wapen schietklaar. ‘Dansen. Ken je methoden,’ sist hij en zingt dan
een slechte uitvoering van Paole Conte's ‘Max’. Vol wanhoop knoop ik mijn blouse
los en ik dans onhandig met mijn armen langs mijn lichaam. ‘Kom op het bed,’
commandeert hij. Hij draait zich om en ligt nu op zijn buik met zijn bruingezonde
kont iets omhoog gericht. Mijn bloed bonst in mijn halsslagader. Voorzichtig ga ik
op het bed zitten, mijn rug naar hem toe. ‘Niet zitten,’ sist hij emotioneel en schudt
meewarig zijn hoofd. ‘Ik wilde toch dat je danste?’
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‘Dansen, op het bed?’ vraag ik met een krakerige stem.
‘Precies, ja.’
‘Mijn god,’ fluister ik en vraag dan: ‘Wanneer komt er een einde aan dit circus?’
‘Dansen!’ brult hij nu. Luider dan zonet vervolgt hij de tekst van ‘Max’. Geschrokken
ga ik op het wankele tweepersoonsbed staan en maak stupide heupbewegingen
terwijl ik hard mijn best doe om Adams' blik te ontwijken. Hij onderbreekt zijn valse
en slecht gearticuleerde zang. ‘Kijk me aan als je danst,’ zegt hij streng en duwt de
loop van het pistool op mijn enkels. Ik doe wat me opgedragen wordt. Ik kijk naar
zijn indringende ogen en witte haar, dat beschenen wordt door het bedlampje boven
zijn hoofd. Ik dans.
Hij richt zijn hoofd iets op en haalt met een hand het kussen onder zijn hoofd
vandaan, maar hij blijft zingen en het pistool op me richten, dus dans ik gehoorzaam
verder. Hij reikt me het kussen aan en zegt dan vluchtig ‘haal de sloop eraf, geef
me de sloop, jongen,’ en zingt dan verder. Terwijl ik door blijf dansen haal ik het
kussen uit de sloop en geef de sloop aan Adams. Hij begint zijn pistool schoon te
poetsen. Adrenaline schiet door mijn lichaam. Hij gaat me nu doden, hij gaat me
omleggen. Bijna huilend dans ik nu op het verende bed, het kussen in mijn hand.
Als hij het pistool naar eigen inzicht goed heeft opgepoetst, legt hij het naast zich
neer, al maakt zijn huid geen contact met het wapen. Hij gebruikt de hoes als een
soort handschoen. Hij gebaart dat ik het kussen terug moet geven. Adams legt het
slooploze kussen weer onder zijn hoofd. Met mijn blik gericht op het blinkende
pistool, dans ik verder.
‘Pak het pistool, dan,’ mompelt hij en kijkt me streng aan. ‘Pak het pistool en schiet
me door mijn kop. Dit is wat je wilde. Dit is het einde van je nachtmerries. Pak het
pistool en schiet. Schiet me dood.’
Ik stop met dansen. Ik stap van het bed af.
‘Mijn bloed zal als een prairieroos op de muur getekend zijn, jongen. Doe het. Het
is vrij simpel. Neem het wapen, richt op mijn hoofd of iedere andere plek die je in
gedachten hebt en haal de trekker over. Desnoods meerdere malen.’ Hij speelt met
de kussensloop, laat die door zijn vingers glijden.
‘Nee. Ik wil dit niet. Ik wil er niets meer mee te maken hebben.’ Ik trek mijn blouse
weer aan en begin door de kamer te ijsberen. ‘Waar ben ik aan begonnen?’ zeg ik
hardop. ‘En vooral: waarom zit ik in deze situatie?’
‘De vraag is niet waar je aan bent begonnen, de vraag is hoe je het eindigt,’ hoor
ik Adams' stellige weerwoord. Ik druk me in de hoek van de kamer, mijn rug naar
hem toe. Ik wil verdwijnen. Oplossen in de gordijnen.
Er is niet geschoten. We kijken televisie om de tijd te doden. Na een tijd zegt Adams:
‘Ik kan je geruststellen: ik heb het fonds net gebeld dat ze het geld naar je producent
kunnen overmaken. Jammer dat ik je script niet heb gelezen.’ Een kus in mijn nek
is het laatste wat ik wil, maar het eerste wat ik voel.
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Yvette Benningshof en Matte Mourik
Altijd explicieter dan de rest
De beeldtaal van Paul Verhoeven

‘It's really that age between 5 and 8, when you are extremely susceptible
and starting to develop as an individual, when you are really formed.’
‘My brain was impregnated by these images that I saw, and as a child,
of course, they seemed to be the norm. German occupation and war all
around was what I was used to. By the time peace came, I was like, “What
is this?”’
De beeldtaal van Paul Verhoeven laat niets te raden over. Hij gebruikt de camera
als middel om seks, geweld en macht genadeloos op de kijker af te vuren. Het
frontale kruisshot van Sharon Stone in Basic instinct is overduidelijk en in Starship
Troopers vliegen de lichaamsdelen in het rond. Zijn filmbeelden zijn expliciet, rauw,
soms over the top, maar altijd doordacht.
Film is beweging en compositie. De keuzes voor een kader en de actie daarbinnen
worden niet alleen gemaakt volgens esthetische regels maar ook vanuit een
vertelfunctie. Camerabewegingen en standpunten zijn sterke visuele
uitdrukkingsmiddelen. Als ze zonder reden worden gebruikt, werken ze voornamelijk
storend. De rusteloze cameravoering die dagelijks op bijna elke tv-zender te zien
is, wekt weliswaar de indruk van actie en spektakel maar mist
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Hollow man

vaak zijn doel.
De camera is namelijk het equivalent van het menselijke oog en daardoor
gebonden aan wetten. Een schuddende camera moet dus functioneel zijn. Het kan
refereren aan een labiel mens, het is minder vast dan een ‘oog’ op een statief,
minder zeker. Verhoeven kent deze regels door en door.
Zijn beeldtaal - points of view, cuts, uitsneden en camerabewegingen - zijn
functioneel voor de dynamiek en het vertellen van een verhaal. Hij camoufleert de
bewegingen en standpunten door de camera het oog van de acteur te laten zijn.
Zijn camera zit vaak bovenop de actie en verleidt daardoor de kijker mee te leven
met de hoofdpersonages. Hij vlucht, vecht en beeft mee met de acteurs.
De beeldtaal van Verhoeven lijkt soms sterk op die van een ‘first-person’
computerspel. Je observeert niet alleen wat de onzichtbare man in Hollow man ziet,
je bènt hem ook. Je knoopt het vestje van je slapende sexy collega open. De
regisseur laat je echt voelen hoe het is om onzichtbaar te zijn. Verhoeven weet ook
dat de kijker in de donkere filmzaal zit en afgesloten is van de realiteit.
In Basic instinct lig je als kijker onder de mooie Catherine (Sharon Stone). Je voelt
en hoort de intensiteit van ‘the fuck of the century’ en gaat er bijna van zweten.
Totdat de volgende cut naar een neutraal perspectief naast het bed gaat. Dan ben
je als kijker ineens terug in de bioscoop, waar de camera fluistert dat deze ‘beurt’
wel eens gevaarlijk zou kunnen zijn. Door deze omschakeling van deelnemend
perspectief naar een voyeuristische optiek verander je als kijker in de donkere zaal
van deelnemer naar waarnemer. Het standpunt van de camera bepaalt de rol van
de kijker. Eerst sleept de camera je persoonlijk mee in het verhaal, om je vervolgens
eruit te trekken en weer in je rol van bezoeker te duwen. De kijker weet door één
enkele omschakeling ineens veel meer dan de acteur. Voor hem verandert niets,
maar de kijker is geruisloos wijzer gemaakt.
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Het omschakelen van zo'n subjectief naar een objectief standpunt is een instrument
om een verhaal te vertellen. Verhoeven houdt zich strikt aan deze regels van
verteltechniek. Daarin is hij niet uniek, hij experimenteert niet bijzonder met de
camerastandpunten of gewaagde montages.

Nauwelijks suggestie
De beeldtaal van Verhoeven is voornamelijk interessant door wàt de kijker te zien
krijgt. Hij kiest als een van de weinigen voor uiterst realistische uitsneden. Hij heeft
geen schroom voor het menselijke lichaam. Of dat nu explodeert of klaarkomt. Een
borst is een borst en als je in een mens hakt dan spettert dat; punt uit.
Het is bijzonder dat hij dat doet want veel regisseurs vinden het ofwel ‘niet
functioneel’ of vrezen de Hollywood-censuur. Bang voor slechte opbrengsten laat
het gros van de filmmakers expliciete beelden weg of zoekt naar metaforen en
symboliek. Bij Verhoeven is nauwelijks iets suggestiefs te vinden. Als er iemand
gepijpt wordt, dan zie je ook een lul in een mond gaan.
Door deze niets verhullende manier van vertellen krijgt Verhoeven vaak de kritiek
dat hij makkelijk wil scoren. Al zal er een zekere mate van effectbejag in zitten, een
filmmaker als Verhoeven heeft de uitdrukkelijke beeldtaal simpelweg nodig om het
verhaal te vertellen. De points of view zijn nooit onduidelijk, de kijker zit er middenin.
Bij zijn films kan de toeschouwer niet even wegduiken. Het is immer ‘in your face’.
In Turks fruit zien we dansende geslachtsdelen, konten en tieten. Aan suggestieve
standjes - met gewoel onder de dekens - doet Verhoeven niet. Gevoelloosheid laat
hij onverbiddelijk zien in de homo-verkrachtingsscène van Spetters. Verhoeven filmt
een volkomen machteloos slachtoffer, die echter deze mishandeling nodig had om
aan zijn geaardheid toe te geven. Ook hier geen suggestieve handelingen.

‘Maar het provoceren op zich is nooit mijn enige drijfveer geweest. Het is wel lekker,
plezierig ook. Om even te pesten, te plagen en om uit te lokken. Als een kind
eigenlijk. (...) Maar je maakt uiteindelijk bijvoorbeeld Turks fruit omdat het zo'n
verdomd mooi liefdesverhaal is, je maakt Starship Troopers omdat het spannend,
snel en over the top is,’ zegt Verhoeven in AD magazine, maart 2004.

Tomatensap
Een prettige uitzondering op Verhoevens reguliere beeldtaal is De vierde man. Hierin
blijkt Verhoeven zeer goed in staat om een film te maken met metaforen, associaties
en beeldrijm. In deze film worden zowel de doos van montagetechnieken als die
van cameravoering wijd open getrokken.
De associatieve camera in De vierde man staat volledig in dienst van het verhaal.
De labiele persoonlijkheid van de hoofdrolspeler wordt niet duidelijk gemaakt door
allerlei handelingen of flashbacks die zijn karakter context geven. De camera springt
van objectieve verslaggever naar uiterst subjectieve en voorspellende intermezzo's.
De camera laat bijvoorbeeld als neutrale waarnemer zien dat hoofdpersoon Gerard
(Jeroen Krabbé) de trein instapt, maar dan in de volgende scène is de camera
subjectief door een kunstige montage van hallucinaties. De blik van Gerard wordt
naar een foto gezogen waarin hij vervolgens in zijn eigen voorspellende droom
figureert. Tomatensap dat uit een gebroken fles druppelt is zijn wake-up call: hij ziet
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dit als bloed en de schrik daarvan doet hem ontwaken. Door gebruik van deze
beeldrijmerij, rood sap wordt rood bloed, schakel je moeiteloos over van de trip naar
de realiteit.
Het is tevens een voorspellende, subjectieve verwijzing naar het, terecht,
onbehaaglijke gevoel van de hoofdpersoon. Terecht omdat je aan het begin van de
film een spin in haar web de ene prooi na de andere ziet verslinden. Als kijker
classificeer je hem dus niet onmiddellijk als krankzinnige want de objectieve camera
aan het begin van de film heeft al duidelijk gemaakt dat dit verhaal niet goed gaat
aflopen.
In zijn latere, Amerikaanse, films komt er geen symbolische tomatensap terug.
Hier hanteert hij vooral de harde cut. Het beeld knalt van het ene shot naar het
andere, zonder poespas. Dit levert een film snelheid en dynamiek op. Het schakelt
meedogenloos over naar een andere verhaallijn, zonder aan de hand genomen te
worden door rijmende beeldelementen.

Gevaarlijk mooi
Om de wreedheid van de mens en de kracht van zijn beeldtaal te versterken gebruikt
Verhoeven vaak macho-acteurs en macho-vrouwen. Hij lijkt zijn acteurs en actrices
bijna allemaal te kiezen op (mysterieuze) schoonheid. Het zijn meestal geen moeilijke
gezichten met veelzeggende levenslijnen of kraaienpoten.
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schets voor Basic instinct

Die keuze voor mooie mensen in combinatie met meedogenloos geweld maakt het
alleen maar spannender. De ronde wulpse vormen van Sharon Stone steken
bloedmooi af bij de scherpe puntige ijspriem die zij tijdens vrij-sessies hanteert. Dat
die tegenstelling ook verwarrende spanning oplevert bij de regisseur blijkt uit
Verhoevens uitspraak: ‘I hated her as much as I loved her’.
De visuele tegenstellingen vindt Verhoeven belangrijk: mooie mensen badend in
bloed of plannen smedend die het daglicht niet verdragen. Showgirls wordt vertolkt
door uitsluitend mooie mensen, ze zijn echter stuk voor stuk rot van binnen. De
mooie Fientje uit Spetters gebruikt haar uiterlijk om haar wil aan anderen op te
leggen. Een parkeervergunning regelt ze met een snelle wip.
In Total recall duidt de stalen verschijning van Schwarzenegger misschien op
kracht, maar toch wordt hij door iedereen gemanipuleerd. Voornamelijk door mensen
die hij fysiek met gemak de baas zou kunnen zijn. De geestelijke en manipulatieve
macht van mensen over anderen wordt hierdoor duidelijk.
Of het nu sciencefiction is of een oorlogsfilm als Soldaat van Oranje, de camera
gaat overal mee naar toe. De camera blijft bijvoorbeeld niet hangen voor de gesloten
deur van een martelkamer waaruit vreselijk geschreeuw komt. Verhoeven laat zien
hoe de bezetter een bekentenis loskrijgt en hoe een mens kronkelt wanneer die
water van achter naar binnen krijgt gepompt. In De vierde man hoe het is om tijdens
een auto-ongeluk een buis door je oog te krijgen. Starship Troopers geeft de full
frontal ervaring in geluid en beeld van wat het is om doormidden gebeten te worden.

‘People love seeing violence and horrible things. The human being is bad and he
can't stand more than five minutes of happiness. Put him in a dark theater and ask
him to look at two hours of happiness and he'd walk out or fall asleep.’ Paul
Verhoeven, 1987

Uiterlijke afleiding
Verhoevens personages gebruiken vaak hun uiterlijk ter afleiding van de slechtheid
van hun karakter. In Hollow man wordt duidelijk dat je ook zonder uiterlijke
verschijning alle macht ter wereld kunt verkrijgen. De onzichtbare man, gespeeld
door Kevin Bacon, zegt voor de spiegel: ‘Als je jezelf niet meer in de ogen kunt
kijken, kun je doen wat je wilt.’
Hollow man, zijn laatste Hollywood-project, is in Verhoevens oeuvre een geval
apart. De film ontbeert de typische rauwe en satirische kant van Verhoeven. Dit
spannende sciencefiction avontuur over een bezeten wetenschapper die zichzelf
onzichtbaar maakt, roept geen discussie of walging op zoals vele van zijn andere
films.
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Wel is Hollow man weer een film waarin niets wordt ontzien. De huid van de
hoofdpersoon lost op. Spieren, bloedbanen, zenuwen verdwijnen stukje bij beetje.
Om dit uit te beelden maakt Verhoeven geen gebruik van ultraviolette lichtflitsen of
andere gedoodverfde effecten. Verhoeven kiest er voor om alles te laten zien. Dus
ook de afwikkeling van de lul, die van de huid wordt ontdaan. Het lijkt op een
bloedworst. De camerastandpunten en montage zijn hier niet baanbrekend. De
beelden wel.
Over Hollow man zegt Verhoeven in AD magazine: ‘Toen ik bij Hollow man zag hoe
weinig vrijheid de studio mij uiteindelijk gaf, heb ik me gefocust op de leuke groep
mensen met wie ik werkte. De nasmaak was wel dat ik gedwongen was om na te
denken of ik misschien terug moest naar de meer Europese stijl.’
Voor zijn nieuwste film keert Verhoeven niet alleen terug naar de Europese stijl,
maar ook komt hij terug op eigen bodem. Voor Zwartboek gaat hij weer samenwerken
met zijn oude scenarioschrijver Gerard Soeteman, die meewerkte aan Verhoevens
succesvolle Nederlandse films.
Zwartboek is een thriller die zich afspeelt aan het einde van de Tweede
Wereldoorlog en het begin van de bevrijding. De vrouwelijke hoofdrol wordt vertolkt
door de - natuurlijk bloedmooie - actrice Carice van Houten, die al de nieuwe Monique
van de Ven wordt genoemd. Zij speelt, geheel volgens de Verhoeven-thematiek,
een joodse verzetszangeres die een Duitse officier verleidt en zich wreekt voor wat
haar familie en land is aangedaan. Na twintig jaar Hollywood-gekte maakt de meester
van de controverse zijn opwachting met een nieuwe Nederlandse film. De regisseur:
‘(...) Ik ga de waardering in omstredenheid volledig waarmaken. Het wordt een echte
Verhoeven.’
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Maarten Das
Hollywood-waaghals boven het maaiveld

illustratie Mai©

‘It's alive ... het soort van flop dat men graag inruilt voor een dozijn of wat van die
fletse, afgewogen, voorspelbare kassuccessen ... aanstootgevend ... sleurt je mee
als een vloedgolf, maakt je draaierig van ergernis, en dwingt tot tegenstrijdige
reacties.’ (Los Angeles Times, 31 augustus 1985, over Flesh + Blood)
Zoals de films van Paul Verhoeven inhoudelijk gekenmerkt worden door
tegenstellingen en extremen, zo is het met de ontvangst ervan bij pers en publiek
niet anders. Held en vijand, maker van klassiekers en rellen, enfant terrible en
wonderkind. Steeds opnieuw zorgen zijn films voor ophef en bewondering, en steeds
opnieuw lijkt de kloof daartussen welhaast zo
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weids als de Atlantische Oceaan.
Want als er één constante valt aan te wijzen in de kritieken die Verhoeven in al
die jaren ten deel zijn gevallen, is het wel de spanning tussen een Nederlandse en
een Amerikaanse manier van denken over, kijken naar, en beoordelen van
cinematografische kunst. De Volkskrant herkent in Verhoeven al ten tijde van Soldaat
van Oranje een filmer voor wie Nederland (als thuisbasis, maar ook als thema)
eigenlijk te klein en te beperkt is. Diezelfde film wordt niet toevallig in de VS als een
‘voortreffelijk epos ... barstensvol met karakter, avontuur, morele dilemma's, en
spitse humor’ verwelkomd, terwijl men in Nederland vooral schimpt dat Verhoeven
‘bewust [heeft] gekozen voor de voorkeur van het grootste deel van het
tegenwoordige bioscooppubliek’, en dat zijn regie ‘voorspelbaar’ zou zijn. Ook zijn
daaropvolgende film Spetters wist zich in Nederland verzekerd van felle kritiek, in
termen als ‘zinloos geweld’ en ‘fascistoïde aandoend ... amusement’. De New York
Times echter zag er een ‘actualisering van de Nederlandse cinema’ in, en de Herald
Examiner sprak van ‘Holland's One Man Wave’.
Met de ‘parade van grofheden’ die Verhoeven ons liet zien in Flesh + Blood werd
de tegenstelling tussen Nederland en de VS dieper en dieper: alleen het NRC
Handelsblad erkende dat de film de ‘beperkingen van het Hollands
binnenkamerdrama [had] overschreden’, trok parallellen met Brian DePalma en
George Romero en prees het ‘vernuft’ en de ‘intelligentie’ van de rolprent. Alle
overige recensies waren vernietigend. Het werd zijn laatste in Europa gemaakte
film; de tijd was gekomen om te verhuizen naar Amerika, waar de kranten bol hadden
gestaan van de loftuitingen (‘mythische schoonheid’, ‘rauwe, instinctieve kracht’) en
hij al in de traditie van legendes als John Ford en Akira Kurosawa was geplaatst.
Het was de afstand die Nederland van de VS scheidde die hem hier, als waaghals
boven het maaiveld, was opgebroken. Het was diezelfde afstand die nodig zou zijn
voor filmkijkend Nederland om hem uiteindelijk op waarde te schatten, naar precies
dezelfde maatstaven die men hanteerde voor films van Amerikaanse makelij.
Verhoevens overzeese debuut, RoboCop, kon hier rekenen op een verrassend
warm onthaal: ‘voortreffelijk gemaakt (...) zeer Amerikaans’, een ‘vitale uiting van
wat Hollywood nog steeds vermag’. En: ‘door het geweld heen kan Verhoeven,
sterker dan voorheen, de gevoeligheid kwijt waarop hij altijd zo graag wijst’.

Schadelijke invloed
Toch betekende de oversteek naar het land van de onbegrensde mogelijkheden
voor Verhoeven niet het einde van de vele controverses (rond seks, geweld, of
beide) die hem al in Nederland achtervolgden. Turks fruit was geweigerd door de
jury van het filmfestival in Cannes en bestreden door het Vrouwen Bevrijdings Front,
homoseksuelen hadden Verhoeven ten tijde van Spetters in een uitzending bij Sonja
Barend gepoogd met lippenstift te besmeuren, en men had de oprichting van een
nieuwe actiegroep (Nationale Anti Spetters Actie) meegemaakt. In de VS ging het
er wellicht minder rigoureus aan toe, maar ook daar werd Verhoeven (‘the splashiest
misanthrope of Hollywood’) van tijd tot tijd geen rust gegund. Na zijn bijzonder
succesvolle entree in de Amerikaanse cinema, werd zijn tweede aldaar geschoten
film, Total recall, al snel het brandpunt van een bredere discussie over de vermeende
schadelijke invloed van populaire cultuur op de bevolking. Fanatiek christelijk
journalist Michael Medved voerde in zijn polemiek ‘Hollywood versus America’
Verhoeven aan als één van de meest vooraanstaande exponenten van Hollywoods
groeiende neiging ‘kinderen te bederven’.
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De filmmaker is zo vaak het doelwit van zulke beschuldigingen, dat hij regelmatig
voor lezingen over dit onderwerp wordt uitgenodigd. Op zijn minst scherpzinnig te
noemen is zijn gewoonte op deze gelegenheden het volgende citaat voor te lezen:
‘Kunst die niet per definitie uitgaat van de vreugdevolle, met hart en ziel beleefde
verheffing van de brede en gezonde lagen van het volk, kan niet getolereerd worden’.
Met als gevolg dat zijn gehoor welwillend mee knikt met deze woorden. Tot de auteur
wordt onthuld: Adolf Hitler. Ook fascistische neigingen zijn Verhoeven meer dan
eens verweten; het sterkst werd deze kritiek geuit op Starship Troopers, een film
die internationaal grote verdeeldheid zaaide. Bewonderaars prezen de harde,
cynische boodschap over machtsstrijd en oorlog, alsmede de onophoudelijke actie,
criticasters verwierpen deze juist omwille van een gebrek aan diepgang.
Een zelfde lot is overigens menig Verhoeven-film beschoren: Spetters, Flesh +
Blood, Total recall, allen kregen ze het verwijt een gebrek aan inhoud te hebben
gecompenseerd met een overdaad aan actie en geweld. Ook Basic instinct was
wegens de heftige protesten van lesbische groeperingen in de VS al vanaf de
opnamen een echte Verhoeven, hoewel de pers ditmaal opvallend rustig bleef en
de protes-
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tanten eraan herinnerde dat ook de heteroseksuele personages in deze film als
immoreel en opportunistisch werden voorgesteld. Het creëren van controverses en
maatschappelijke debatten is een factor die de grenzen tussen een Nederlandse
en een Amerikaanse visie op (Verhoevens) cinema overschrijdt. Een factor die - op
zijn Verhoevens - raakt aan grenzen overstijgende morele waarden.

Geen auteur
Zodra in ons land echt enthousiast wordt geschreven door de dames en heren
journalisten, is het niet zelden omdat de film (volgens maker én kijker) in dienst staat
van een sterk verhaal. Reve-verfilming De vierde man is wat dat betreft exemplarisch:
recensenten struikelden bijna over elkaar heen om de ‘hechte constructie’, het
‘hechte scenario’ en de ‘trefzekere en psychologisch verantwoorde spelregie’ te
roemen. Geen wonder dat een dergelijke jubelzang met name in Nederland
weerklonk, aangezien Verhoeven zich in ons land altijd heeft moeten verdedigen
tegenover de aantijging dat hij geen auteur zou zijn.
In 1974 verscheen in tijdschrift De revisor (onder het thema Literatuur en Film)
een discussie tussen onder anderen filmcriticus Peter van Bueren, scenarist/criticus
Jan Blokker en Paul Verhoeven. Onderwerp van gesprek was het in 1973 verschenen
Turks fruit, maar spitste zich gaandeweg (in een groeiend grimmige toon) toe op
Verhoeven als filmer, of eerder gezegd ‘meer een ver-filmer dan filmer in de zin van
iemand die uit zijn eigen fantasie aan het toveren gaat’ (aldus Van Bueren). Met
deze laatste categorie worden dan met name de kunstfilmers bedoeld, waar
Verhoeven niet alleen niet bij hoort, maar waartegen hij zich ook fel zal blijven keren.
Blokker: ‘Het komt er toch op neer dat jij inderdaad niet het type bent van wat met
een ouderwets woord “auteur” genoemd werd’. Pas bij De vierde man, bijna tien
jaar later, zou men spreken van een ‘gezond evenwicht tussen filmkunst en
filmamusement’.
In dit licht trouwens saillant te noemen: voor de legendarische flop Showgirls (die
een Raspberry Award in de wacht sleepte voor ‘slechtste film van het jaar’ en zelfs
weermannen in de VS noopte tot sarcastische sneren) gold dat men er in Nederland
‘voorzichtig, maar met trots een onbegrepen auteur’ in herkende. Patriottistische
bescherming tegen een spervuur aan verwijten? Wie het weet mag het zeggen. Feit
is wel dat deze film in zoverre een trendbreuk was voor Verhoeven dat het publiek
en masse thuisbleef, in plaats van lange rijen voor de bioscoopkassa's te vormen,
zoals men bij de vaak bovengemiddeld kostbare Verhoeven-films gewend was.
Want dat Verhoeven een entertainer, een publieksfilmer bij uitstek is, staat buiten
kijf - alle controverses en hardvochtigheden ten spijt. Van Turks fruit tot Basic instinct,
de kijkers aten uit de hand van de man die zovelen tegen zich in het harnas joeg.
Overigens een eigenschap die met regelmaat door de recensenten juist als
allesbehalve positief is gekenschetst: Verhoevens vermeende gebrek aan ‘wortels’
en een ‘wereldbeschouwing’ zou volgens hen te wijten zijn aan 's mans hardnekkige
neiging om voor de ‘te gemakkelijke succesformule’ te kiezen.

Tegenstrijdige reacties
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Maar is het echt zo simpel? Ook hier is tegenstrijdigheid een sleutelwoord. Immers:
met regelmaat wordt Verhoeven een cynicus genoemd, een kunstenaar met een
bijzonder zwartgallig mensbeeld. De verhitte verdeeldheid die zijn films zaaien lijkt
vaak zowel motor als struikelblok van het succes ervan. Als Verhoeven keer op keer
zo'n keiharde visie neerzet op de mens in al zijn laag-bij-de-grondse, op macht
beluste, dierlijke verwerpelijkheid, is het dan niet volkomen logisch dat mensen zich
tegen hem keren? Zijn meest recente films (vanaf Showgirls) werden steeds minder
goed bezocht en besproken, teken aan de wand dat expliciet realisme met een
boodschap géén optelsom voor succes hoeft te zijn.
Voor wie verder kijkt dan de speren in het lijf van een huurling in Flesh + Blood
lang zijn, valt er niet aan te ontkomen dat Verhoevens boodschap steevast een
pikzwarte is. Voor wie dat niet doet valt er nog altijd meer dan genoeg te beleven,
en dat is precies de eeuwige tweestrijd in de ontvangst van al zijn films. Is een
Verhoeven-film voor de één een flinterdun cinematografisch equivalent van fast
food, een ander ziet er een niet serieus te nemen aanval op onze menselijke
waardigheid in. En op beide niveaus wekt deze hardheid, deze grofheid wrevel,
woede en verwarring. Maar - laten we wel wezen - evengoed erkenning,
bewondering, prijzen. Kortom: tegenstrijdige reacties.
Hollywood heeft inmiddels afscheid genomen van haar Hollandse zoon. De cirkel
is rond, de dialectiek duurt voort. Het maaiveld is met de jaren wat bijgepunt hier
en daar, maar echt gekortwiekt? De tijd zal het leren, maar wat pers en publiek ook
beweren: de kassa heeft het laatste woord.

Passionate. Jaargang 11

43
[advertentie]
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Spetters

dialogen grotendeels afkomstig uit Spetters
Jeroen de Leijer
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Prijzen toegekend aan Paul Verhoeven (selectief)
1965

Le Soleil d'Or voor militaire
documentaire: Het Korps Mariniers
(1965)

1973

Acadamy Award (Oscar) nominatie voor
Best Foreign Language Film: Turks fruit
(1973)

1980

Golden Globe nominatie voor Soldaat
van Oranje (1977)

1983

Toronto International Film Festival International Critics' Award (FIPRESCI)
voor De vierde man (1983)

1985

Nederlands Film Festival - Gouden Kalf
Beste Regisseur voor Speelfilm en Beste
Film voor Flesh + Blood (1985)

1987

Catalaans International Film Festival,
Sitges, Spanje - Beste Regisseur voor
RoboCop (1987)

1988

Academy of Science Fiction, Fantasy &
Horror Films, Saturn Award - Beste
Regisseur voor RoboCop (1987)

1992

Nederlands Film Festival - Gouden Kalf
Cultuurprijs

1995

onderscheiding officier in de orde van
Oranje-Nassau

1996

Golden Raspberry Awards (voor
slechtste prestaties in film van het jaar)
voor Showgirls (13 nominaties, waarvan
zeven keer een prijs). Daarnaast werd
Showgirls echter door de Franse cineast
Jacques Rivette ‘bekroond’ als de meest
ondergewaardeerde film van dat jaar.

1999

Nederlands Film Festival - Gouden Kalf
Beste Nederlandse Film van de Eeuw
voor Turks fruit (1973)

2000

Locarno International Film Festival Publieksprijs voor Hollow man (2000)

2002

Festival van de Fantastische Film,
Amsterdam - Lifetime Achievement
Award

2004

Het Nederlands Fonds voor de Film kent
de vierde Bert Haanstra Oeuvreprijs toe
aan Paul Verhoeven. Verhoeven heeft
zich volgens de jury onderscheiden met
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een consistent en veelomvattend oeuvre.
Hij stond aan het begin van de opleving
van wat de Nederlandse cinema is gaan
heten. Aan de prijs is een bedrag van
45.000 euro verbonden.
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Jan Baeke
In een staat van Paul Verhoeven
1.
Op een dag, na het openingsshot
voordat de oorlog begint of daarna
is de held druk bezig
geconcentreerd, zachtmoedig
ontspannen, onverstaanbaar Ook het kwaad is bezig
maar verborgen
al zien wij de haast, de harde mimiek
en horen wij aanzwellende muziek.
Dan volgen scènewisselingen in koortsachtige gebaren
want dit is de toekomst van het rijke westen
en wanneer de snelle voertuigen
de nog uitbundig verlichte straten doorkruisen
schieten de meestal korte woorden
voor hen uit
als hagelbuien.
Afgezien van de dieprode wonden
en het machtsvertoon van doe-het-zelvers
buiten dienst
zijn de beelden schaars.
Het einde komt zwak verlicht
het donker uit kruipen
een klein beetje mank
maar met een tas vol bijvoeglijke naamwoorden
en wij maar denken -

Ik kan het wel, maar wie zit er
op zelfstandige naamwoorden te wachten?
citeerde hem de journalist
en scherpere analyses volgden.
Later gaat het over interpunctie.
Zo kent iedere geschiedenis haar details.
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2.
Om in één zin te kunnen beschrijven wat uit nood en misbaar opduikt
wat wij niet willen zien maar verwelkomen, dat Jezus onderweg is
en bescherming voorwendt en zich niet laat weerhouden
door opspattend vrouwvolk wat wij zo terecht vinden
behaard en eschatologisch als we zijn...
Moet iets eenvoudiger kunnen?
Harde jongens en fatale
toetjes, dikvlezige
spijkers in een
zacht zwart
kruis dan
maar?

3.
Recht kleedt zich al eeuwen met het oog op vertoon.
Jij kijkt graag en weet
er kan recht worden gedaan
met twee volautomatische snelvuurgeweren
en een pak van Fritz Lang
Korseletten und Anzüge, Berlin, seit 1927
zingend
Ein fester Burg ist unser Gott.
Stijl is ook traditie en trots
en de zenuwen
mooi uitgelicht
als wraak geweven
teder gespeeld
gezouten
en lichtjes gepaneerd
daarna strak
meedogenloos
en monter gefrituurd
in het snackpaleis
van Paul Verhoeven.
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Said El Haji
Grootse afrekening met ‘fascistisch christendom’

Even leek het erop dat de film nooit gerealiseerd zou worden. Een producent die
om financiële redenen afhaakte, een hoofdrolspeler die het acteren vaarwel had
gezegd, om maar te zwijgen van het bijzonder kwalijke daglicht waarin christenen
worden geplaatst, zorgden ervoor dat Crusade, Paul Verhoevens nieuwste en meest
ambitieuze project, bijna op de fles ging. Gelukkig is dat niet gebeurd. De film is nu
al een cinematografisch monument, in de lijn van Lawrence of Arabia, Ben-Hur en
The Lord of the Rings.
Crusade handelt over de bloederige kruistochten aan het einde van de elfde eeuw.
De toenmalige paus Urbanus II roept de gelovigen op om Jeruzalem te bevrijden
van de Arabieren. Hij verspreidt kwaadaardige propaganda om de geestdrift en
strijdlust van zijn mensen aan te wakkeren. Niet alleen ridders geven gehoor aan
dit goddelijke bevel (per slot van rekening is de paus de plaatsvervanger van God
op aarde), maar ook boeren, avonturiers en criminelen haasten zich al moordend
en plunderend naar Het Beloofde Land. Met een vrijbrief van God gaan ze zich te
buiten aan de meest gruwelijke misdaden.
Maar voordat dit allemaal kan geschieden, vraagt de paus om een teken van God,
zodat ze er zeker van kunnen zijn dat God deze Heilige Oorlog goedkeurt en achter
hen staat. Op dat moment gaat er bij de ter dood veroordeelde dief Hagen (Arnold
Schwarzenegger) een lichtje op. Listig weet hij op de nacht voorafgaand aan zijn
executie aan de dood te ontsnappen door eigenhandig een kruis op zijn rug te
branden, wat door de paus wordt uitgelegd als een goddelijk teken, hét teken waar
die op wachtte. ‘Die
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man is een heilige,’ zegt de paus, ‘die moet mee op kruistocht.’
Hagen wordt als krijgsgevangene naar het betreffende gebied verscheept, maar
Arabieren kapen het schip en Hagen wordt als slaaf weggevoerd. De Arabieren
willen een eunuch van hem maken, wat erop neerkomt dat zijn mannelijkheid
gecastreerd zal moeten worden, zoals een van zijn maten jammerlijk overkomt.
Maar Hagen weet wederom te ontsnappen dankzij de hulp van een sarcastische
Arabier met het hart op de juiste plek, een memorabele rol van John Turturro die
hiermee wel eens in aanmerking zou kunnen komen voor een Oscar voor beste
mannelijke bijrol. Hagen voegt zich bij de legers die reeds voor de poorten van
Jeruzalem staan.
Tijdens een spectaculaire finale, een massascène waarin Jeruzalem wordt
bestormd en ingenomen, ontpopt Hagen zich dan toch tot een held. Gegrepen door
zijn liefde voor de oogverblindende Arabische prinses, gespeeld door Jennifer
Connely, die per film mooier en mysterieuzer wordt, overstijgt hij zijn eigen
barbaarsheid. Begon Hagen de film als dief en bedrieger, als voorbestemd
transformeert hij tot de heilige die Urbanus II in hem zag. Maar is het wel
voorbestemd? Of is het gewoon bedrog? Het is aan de kijker om daar over na te
denken.
Dit is heel in het kort het verhaal van Crusade. Zo op het eerste gezicht misschien
niet erg origineel, maar het tegendeel is waar. Het verhaal van scenarist Walon
Green (The wild bunch) is een juweel: tegendraads, sprookjesachtig en keihard.
Een kolfje naar de hand van een visionair filmmaker als Verhoeven, die met Floris
en Flesh+blood al heeft aangetoond prima overweg te kunnen met het genre. De
overlevering wil dat ridder Godfried van Bouillon tot zijn enkels door het bloed
waadde, dat is precies wat we te zien krijgen: een genocide, een ongekende
slachtpartij met als hoofdschuldige de paus.
Wie Verhoevens werk kent, weet dat zijn verhalen dienen als vehikel voor zijn
maatschappijkritiek en cynische wereldbeeld, zelden staan de verhalen zelf centraal.
En om de acteurs gaat het al helemaal niet. Hoe is het anders te verklaren dat
Schwarzenegger de hoofdrol speelt? Verhoeven zou Verhoeven niet zijn als hij zich
niet ook hier de onverbeterlijke criticaster betoont, in dit geval van wat hij noemt ‘het
fascistisch christendom’. Hij laat geen gelegenheid onbenut het publiek te wijzen
op wat een gruwelijke ellende het christendom heeft aangericht.
Het is dat de film zo goed als tegelijk met de pornografische verheerlijking van
Christus' lijdensweg The Passion of the Christ is gemaakt, anders zou je denken
dat Crusade een reactie is daarop. Waar Mel Gibson er alles aan doet de historische
werkelijkheid volledig naast zich neer te leggen om de mensen tot zijn
fundamentalistische christendom te bekeren, wil Verhoeven laten zien wat een
verdorven geschiedenis dat hele christendom is. Ideologisch verschillen de heren
als hemel en hel, maar in hun beeldtaal, het expliciet tonen van geteisterd
mensenvlees, zijn ze gelijken. Gingen de kruisridders naar het Midden-Oosten om
de Arabieren eens een lesje te leren, ze kwamen er al snel achter dat de Arabieren
aanmerkelijk ruimdenkender en vooruitstrevender waren dan de christenen. Crusade
stelt dan ook met grote nadruk de Arabische cultuur superieur aan de christelijke.
Het begint ermee hoe een kloosterabt kruisbeelden als dildo's hanteert bij het
misbruiken van jongetjes. Ook zien we hoe kruisridders door heel Europa een spoor
van nietsontziend bloedvergieten achterlaten, en niet te vergeten de paus die zo
door macht gecorrumpeerd is dat hij geen enkel middel schuwt om zijn ambitie te
bevredigen.
Het is heus niet alleen ellende wat over ons uitgestort wordt. Er is ook aandacht
voor sprookjesachtige schoonheid en romantiek, hoewel nogmaals is bewezen dat
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Schwarzenegger en romantiek geen geloofwaardige combinatie is. Verhoeven legt
een grote vakkundigheid aan de dag in hoe je een Middeleeuws avontuur moet
filmen. Er is geschoten in Noord-Spanje, waar een heus Jeruzalem is nagebouwd
en waar een bestaand klooster dienst deed voor de openingsscènes, in Italië,
Marokko en Engeland. En een kledingatelier in Rome heeft de prachtige kostuums
vervaardigd. Het resultaat mag er wezen, Crusade is in vele opzichten
overrompelend.
Hollywood komt vaker wel dan niet met films waarbij relevantie zoek is. Maar
Verhoevens Crusade komt als geroepen, nu het Westen zich andermaal openlijk
als superieur manifesteert. Het gaat misschien iets te ver om in de film een
vingerwijzing naar de moderne tijd te zien, maar de misantropische inslag werkt op
een eigenaardige manier bevrijdend. ‘Om na 2000 jaar van dat vervloekte
christendom de zaak eens recht te zetten,’ formuleerde Verhoeven zijn doel met de
film. Welnu, op imponerende wijze heeft hij met Crusade zijn zegje gedaan. Dankzij
zijn visie en Greens meesterlijke scenario doet Schwarzeneggers vlakke spel daar
weinig aan af.
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Christina Vreeswijk
Open brief aan Paul V.
Beste Paul,
Er gaan verhalen dat je terug zou willen keren naar Nederland, zelfs al een
Nederlandse film in de koker hebt zitten. Steeds vaker zie ik je in Nederlandse
media. Dat is verontrustend nieuws, Paul, echt waar, niet dat we zo blij zijn dat je
opgehoepeld bent, maar wat heb je hier in 's hemelsnaam nog te zoeken?
Ik bedoel, je verlangt toch niet terug naar het niveau van de Nederlandse acteurs,
die dankzij hun toneelopleidingen op het witte doek alleen geschikt zijn voor komedies
waarin een beetje overacting geen kwaad kan? Denk even terug aan die hark van
een Rutger Hauer, die het in Amerika zo geweldig deed als psychopaat in weet ik
hoeveel films, omdat het de enige rol was waarin hij een beetje naturel overkwam.
Oké, Blade runner was een goede film, maar Rutger werd volkomen van het doek
gespeeld door Harrison Ford - die toch niet bekend staat als het subtielste
acteerwonder van Hollywood. Of Jeroen Krabbé, de vleesgeworden slapjanus, die
buiten de Hollandse grenzen eigenlijk alleen als Duitser inzetbaar was en dan nog
steeds overkwam als een verwijfde wehrmachtkolonel, opgegroeid met theesalons
en pianoles, die vertwijfelde pogingen deed om gemeen over te komen, maar dan
hoogstens een milde vorm van achterbaksheid etaleerde. En dan zwijg ik nog over
Renée ‘Eve of destruction’ Soutendijk, de frêle grande dame van de keutelfilm, die
in Spetters nog zo'n fraaie imitatie van Tatjana Simic neerzette. Maar Flodder was
tenminste grappig bedóéld. Monique van de Ven. Willeke van Ammelrooij. Rudi
Falkenhagen. Diana Dobbelman. Peter Faber. Need I say more?
Misschien hebben ze je wijsgemaakt dat Nederland tegenwoordig dankzij de
soaps beschikt over een generatie acteurs die voor de camera is opgegroeid. Dat
zou dan een grote vooruitgang mogen heten. Kom op zeg, denk je nou echt dat
Keetje Tippel met Georgina Verbaan wél een geloofwaardig geacteerde
hoofdpersoon had gekregen? En wie zou je kiezen als je vandaag de dag Turks
fruit moest draaien? Winston Gerschtanowitz en Katja Schuurman? Antonie
Kamerling en Kim van Kooten? Fedja van Huêt en Halina Reijn? Nou goed, die
laatste combinatie zou kunnen werken, als je die eeuwige gekwelde blik tenminste
van Fedja's gezicht zou kunnen meppen, want er wordt in die roman van Jan Wolkers
tenslotte ook het nodige gelachen. Het lijkt Derek de Lint wel. Wie? Derek de Lint,
je weet wel, die hansworst die SS-er Alex speelde in Soldaat van Oranje en in een
gedenkwaardige scène op de plee werd opgeblazen. Wat een ellende, behalve
Halina dan. Niemand kan zo overtuigend onnozel kijken als zij, beter nog dan
Monique in haar jonge jaren en betere verzekermomenten.
Toegegeven, houterige acteurs kunnen hele warme persoonlijkheden zijn, dus ik
kan me ergens best voorstellen dat je het spijkerharde Hollywood de rug toekeert
om je in de Nederlandse filmische genoeglijkheid te wentelen. Veel vileiner dan
Theo van Gogh, het filmende varkentje, kennen we het hier niet en Theo is toch
ons nationale foute troeteldier, een vroegtijdig afgetakelde Sint Bernhard die je zo
hulpeloos aankijkt dat je het hem niet eens kwalijk neemt als hij over het tapijt gepist
heeft. Wist je overigens dat Hans Dijkstal, VVD-leider in ruste, tegenwoordig de
baas is bij het Nederlands Fonds
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voor de Film? Dat zal me een dolle boel zijn, met die swingende saxofoon en
softliberale niets-aan-de-hand-muziek. Ja, met het warme nest van de vaderlandse
rolprentscene zit het wel goed. Echt iets voor jou.
Toch denk ik niet dat de kneuterige gezelligheid je motief was om wat vaker naar
de lage landen te komen. En als ik je op tv zie, maak je op mij ook geen sentimentele
of seniele indruk. Weet je wat ik denk? Dat je stiekem hunkert naar dat laatste beetje
erkenning dat je nog ontbeert. Nederland vond ooit dat je platte films maakte, maar
heeft zich inmiddels bedacht, getuige bijvoorbeeld de Bert Haanstra oeuvreprijs die
je toegekend kreeg door een jury onder leiding van Hans van Mierlo, die andere
softliberale Hans met de hondenkop.
Helaas, Amerika begrijpt nog altijd niet waar je voor staat. Je hebt Basic instinct
gemaakt, RoboCop en Starship Troopers, je hebt geld verdiend, genoeg om je geen
zorgen te hoeven maken. Maar serieuze erkenning blijft uit. Je wilt een Oscar, maar
je weet dat je in Hollywood vastzit aan je stigma en nooit het budget zult krijgen
voor dat grootse drama dat je in gedachten hebt. Je bent een profeet die gehoord
wilt worden, Paul, een profeet met een zwarte boodschap van sprinkhanenplagen
en wellustige mokkels.
Dus toen dacht je terug aan Nederland, waar je het weliswaar met nog minder
geld zult moeten stellen, maar waar de laatste jaren wel voortdurend films vandaan
komen die onder de leden van de Academy in de smaak vallen. Zo'n film wil jij ook
maken. En nou niet meteen aan Connie Palmen denken, al geloof ik meteen dat je
een heerlijk cynische draai aan De wetten kunt geven (het zou natuurlijk bepaald
niet kansloos zijn voor een hap uit de subsidieruif, gezien Connies connecties met
de Hanzen). Cirkel in het gras van Oek de Jong en Au pair van Willem Frederik
Hermans passen beter bij jou, maar ook dat zijn geen boeken over markante
doorzetters, knoestige koppen uit de klei getrokken, waar de Academici van
Tinseltown zo dol op zijn.
Je moet dus welhaast met de handen in het haar zitten. Daarom schrijf ik je, omdat
ik precies weet welke roman je moet verfilmen om een gooi te kunnen doen naar
het felbegeerde gouden manneke. Het verjaagde water van A. den Doolaard, onlangs
in geannoteerde versie opnieuw verschenen. Over standvastige mannen die in het
bevrijde Walcheren van 1944 de strijd aanbinden met de binnengerukte zee. Een
paar rondborstige Zeeuwse deernen erbij en je bent klaar. De acteurs haal je gewoon
uit België, waar ze tenminste niet spelen alsof ze van de kansel het Woord
verkondigen aan een gemeente die hen vanwege het geritsel met pepermuntrolletjes
wellicht niet zou verstaan. Jan Decleir bijvoorbeeld. Die kennen ze in Hollywood al
van Karakter, net als Tamar van den Dop, dus dat is alvast winst. Tijdens de aftiteling
laat je archiefbeelden van 1953 zien, toen het water toch weer Zeeland
binnenstroomde, als een vingerwijzing van het lot. Voor de proloog vraag je Jeroen
en Rutger om twee Gestapo-officieren te spelen die de lucht invliegen als de Britse
Lancasters de dijken bombarderen. Doe je ons allemaal een plezier mee.
Veel succes!
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Over de medewerkers

Thomas van Aalten (1978) schrijft romans (zijn derde roman Sluit deuren en ramen
verscheen vorig jaar bij Ambo/Anthos), korte verhalen, filmscenario's en artikelen
(o.a. voor VARA TV-Magazine). De eerste versie van zijn vierde roman is bijna af.
Van Aalten leent zich sinds maart 2004 niet meer voor interviews, gesprekken en
voordrachten omtrent zijn schrijverschap.
Jan Baeke (1956) is dichter en vertaler. In 1997 verscheen zijn debuutbundel Nooit
zonder de paarden bij uitgeverij De Bezige Bij. In 2001 volgde Zo is de zee. Najaar
2004 zal zijn nieuwe bundel verschijnen.
Yvette Benningshof (1978) studeerde Journalistiek in Utrecht. Benningshof werkt
bij het Algemeen Dagblad en is daarnaast freelance journalist. Tevens maakte zij
filmportretten over Ingmar Heytze, A. Moonen, Herman Brusselmans en Hans
Verhagen, Momenteel werkt ze aan een film over J.A. Deelder.
Herman Brusselmans (1957) is volgens velen, inclusief hemzelf, de grootste
levende Vlaamse schrijver. In april verscheen zijn pakweg 35-ste boek Ik ben rijk
en beroemd en ik heb nekpijn bij uitgeverij Prometheus.
Esther Kerkhof (1951) was drie keer winnares van de tv-filmquiz ‘Voor een briefkaart
op de eerste rang’. Daarna schreef zij jarenlang als (film)journalist voor De Volkskrant
en Het Parool. En was hoofdredacteur van de catalogus van het International Film
Festival Rotterdam. Na studie aan de Rietveld Academie is zij tegenwoordig beeldend
kunstenaar.
Jeroen de Leijer (1969) publiceerde drie stripalbums rond Eefje Wentelteefje.
Momenteel wordt er in samenwerking met NeON Film/TV te Rotterdam, gewerkt
aan De Eefje Wentelteefje TV Show, een televisieserie voor de VPRO, te zien vanaf
oktober 2004 bij Villa Achterwerk.
Mai© (1970) is werkzaam als illustrator, object- en decorontwerper. Momenteel
werkt hij met Said El Haji (tekst) aan een kinderboekje over twee clowneske figuren
genaamd Oele & Wapper, voor uitgeverij Vassallucci.
Marcel Möring (1957) won met zijn tweede roman Het grote verlangen (1992) de
AKO Literatuurprijs. Zijn meeste recente roman In Babylon (1997) won de Jonge
Gouden Uil en werd onder meer vertaald in het Engels, Frans en Duits.
Matte Mourik (1976) studeerde Kunst- en Cultuurwetenschappen aan de Erasmus
Universteit. Hij werkt als freelance filmmaker in Rotterdam. Vorig jaar maakte hij
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Ontdrifting, een filmportret van Hans Verhagen. Momenteel werkt hij aan een film
over J.A. Deelder.
Alfred Schaffer (1973) is verbonden aan de Universiteit van Kaapstad. Mei 2004
verschijnt zijn nieuwe dichtbundel Geen hand voor ogen bij uitgeverij De Bezige Bij.
Met dichteres Antjie Krog werkt hij momenteel aan een boek met nog
ongepubliceerde Afrikaanse dichters. Zijn werk is vertaald in het Duits, Afrikaans,
Engels, Zweeds en Frans.
Steven Verhelst (1976) woont sinds kort in Californië, waar hij als chemicus
werkzaam is aan de medische faculteit van Stanford. 's Avonds werkt hij voor zichzelf
en zit met zijn laptop op het balkon. Favoriete films: Spetters en Starship Troopers.
Christina Vreeswijk (1973) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde in Leiden.
Ze is hoofdredacteur van het uitgaansmagazine Het Leids Verzetje.
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Aanbieding

Win een echte thuisbioscoop!
Hoe kun je nu nog meer genieten van Soldaat van Oranje, Basic instinct of De vierde
man? Inderdaad, vanuit zo'n lekkere luie bioscoopstoel.
Ook ideaal om jezelf uren lang te verliezen in de nieuwe Passionate Magazine.
Als je nu een jaarabonnement neemt op Passionate Magazine of als abonnee een
nieuwe abonnee aanmeldt, dan maak je kans op een rijtje echte bioscoopstoelen.
Vul dus snel onderstaande bon in:
□ Ja, ik neem voor slechts 20 euro een jaarabonnement op Passionate Magazine
en maak kans op een rijtje bioscoopstoelen.
□ Nee dank je. Ik neem wel een jaarabonnement op Passionate Magazine voor
slechts 20 euro, maar krijg gratis de special over J.A. Deelder als welkomstgeschenk.
□ Laat maar zitten. Ik betaal liever eenmalig 15 euro voor een jaarabonnement en
ontvang geen welkomstgeschenk en maak ook geen kans op het rijtje
bioscoopstoelen.
* Onder de nieuwe abonnees wordt één set van twee bioscoopstoelen verloot. De
stoelen zijn beschikbaar gesteld door Bseated. Kijk voor meer informatie over
Bseated op www.bioscoopstoelen.nl
naam
__________
adres
__________
postcode/ plaats
__________
telefoonnummer/e-mail
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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
Boekhandel Verweijs, Buitenhof 51
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
Lectuurwinkel Manck, Lusthofstraat 43
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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Het volgende nummer:

Passionate wordt
PASSIONATE MAGAZINE
Geheel vernieuwd!
Met Ruben van Gogh over stadspoëzie, D. Harlan Wilson en The Last Poets.
Meer info: www.passionatemagazine.nl
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In den beginne
Passionate bestaat tien jaar. In de zomer van 1994 constateerde een stel jonge
would-be schrijvers uit Rotterdam dat ze hun verhalen en gedichten naar geen enkel
literair tijdschrift uit de buurt konden opsturen. Rotterdam had wel tijdschriften gekend,
van gard sivic begin zestig tot het Hard Werken van begin tachtig, maar die waren
al weer lang ter ziele; later zouden er in de marge nog nieuwe tijdschriften ontstaan,
maar toen in 1994 zat er voor die jonge would-be schrijvers niets anders op dan
zelf een tijdschrift te beginnen en dat te vullen met hun eigen werk. Een nieuw
Rotterdams tijdschrift was een feit.
Tien jaar later herinnert er niets meer aan die eerste jaargang van
copyshophobbyisme. De jonge would-be schrijvers van toen zijn al lang geen
would-be schrijvers meer; ze hebben hun literaire aspiraties laten varen. Ze zijn
jaren geleden al uit de redactie gestapt. Jong zijn ze ook niet langer, al is een
enkeling nog wel would-be jong. En een Rotterdams tijdschrift is het ook allang niet
meer; redactie én medewerkers aan dit nummer komen uit het hele land en de
inhoud is ook niet ‘Rotterdams’, al speelt ‘de stad’ wel een hoofdrol in deze
Passionate: Ronald Ohlsen onderzocht hoe de stadssymboliek in de loop der tijd
veranderde in de Nederlandse poëzie. Ter illustratie vind je in dit nummer ‘stadse
vertalingen’ van typische plattelandspoëzie van A.C.W. Staring. Ook in het verhaal
van D. Harlan Wilson staan de stad en ‘de manie van straatstruiners’ centraal. Voor
het nodige rurale tegengif zorgt dan weer onze, vanaf nu, vaste columnist Mathijs
Deen, die herinneringen ophaalt aan Boekelo (of all places, zou je daar dan op
moeten laten volgen).
De nieuwe formule en het nieuwe gezicht waarmee Passionate met ingang van
dit nummer van start gaat, hebben hun oorsprong in een uitgebreide enquête onder
onze lezers, gevolgd door groepsgesprekken met mensen die nog niet bekend
waren met Passionate. Het blad dat nu voor u ligt en waar we ons derde lustrum
mee ingaan moet het samenvattende antwoord zijn op de vragen: wat vind je goed
aan Passionate, wat kan beter, wat mis je nog. Een periodieke check-up is gezond,
maar dat wil niet zeggen dat deze vragen pas over vijf jaar weer relevant worden.
Ik ben benieuwd wat je van dit nummer vindt.

Richard Dekker
tijdschrift@passionate.nl

ZINGO!
Het beste van drie jaar ZINGO!
Poetry Slam in Nederland (cd)
Op het moment van verschijnen van dit eerste overzicht van drie jaar Poetry Slam
in Nederland won Sven Ariaans uit Amsterdam de derde landelijke finale van de
ZINGO! Poetry Slam. Hoe kun je vastleggen wat nog volop in beweging is? Literair
productiehuis De Wintertuin en uitgeverij Vassallucci wilden een ‘swingende
staalkaart van de beste Nederlandse slam poets van dit moment’ neerzetten en
daarom werkten behalve dichters ook meerdere producers, dj's en muzikanten mee.
De cd is geen live registratie maar een met veel aandacht geproduceerde
bloemlezing. En al is swingen misschien niet voortdurend mogelijk - de woorden
leiden nogal af - de cd heeft ook niets van het traditionele luisterboek! Op de beats,
popriedels, Spaanse gitaar, nederska en elektro komen de voordrachten van Tsead
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Bruinja, Sieger M. Geertsma, Erik Jan Harmens, Tjitske Jansen, Daniël Dee, Maarten
Das e.a. bijzonder goed tot hun recht. Van sommige stukken, zoals het
minimalistische ‘Woord’ van A.C.G. Vianen of de lullige bonustrack ‘Heavy Metal’
van Quirien van Haelen, vraag je je angstig af hoe ze ooit zander muziek op een
livepodium hebben geklonken...
De cd Zingo! Poetry Slam (ISBN 90 5000 542 X) is voor €15,00 te koop in de
boekhandel.
Nieuwe voorrondes:
- 25 juli Zomerfeesten Bladel
- 31 juli Tuinfeest Deventer
- 20 augustus Noorderzon Groningen
- 27/28 augustus Uitmarkt Amsterdam (ovb)
- 9 september Doornroosje Nijmegen
- 23 september Gaslab, Eindhoven.
Meer info en data op www.wintertuin.nl.
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Literariteiten
Zomerliteratuur (festivals)
Voor wie niet op vakantie gaat met de obligate verhalenbundel en het
nog-niet-uitgelezen boek van 2004, kan zijn hart ophalen op een aantal festivals.
Allereerst op de Poëziezomer van Watou (Be), met als thema ‘Als een deur zonder
huis die nog open staat’, van 4 juli t/m 5 september, waar de verjaardagen van drie
grootheden - Hugo Claus, Gerrit Komrij en Rutger Kopland - met uitbundige
programma's worden gevierd, maar waar vooral een versmelting te zien is van
vernieuwende beeldende kunst (geselecteerd door Jan Hoet en Dr. Lieven Declerck)
en de poëzie van een dubbel alfabet aan dichters, geselecteerd door Gwy
Mandelinck. Tijdens de Poëziezomer zijn onder andere Hagar Peeters, Alfred
Schaffer, Ilja Leonard Pfeijffer, Tom Lanoye en Ramsey Nasr actief.
Geïnteresseerde jongeren krijgen korting op de tickets.
www.poeziezomerswatou.be
Live literatuur is verder te genieten op Lowlands (20-22 augustus, Biddinghuizen),
waar in ieder geval al gerekend wordt op Bart Chabot, Simon Vinkenoog, Fokke &
Sukke, Tsjitske Jansen, Kader Abdolah en veel stand-up comedy. www.lowlands.nl.
Dichter aan Huis organiseert 24-25 september het 3e Literair Paspoort, met
voordrachten van 48 dichters in 24 ambassades in Den Haag www.dichteraanhuis.nl.
Verder: Mooie woorden in Utrecht, 29 oktober t/m 7 november, m.m.v. Lava Live,
Sneaknacht, Cafestival en Poëziecircus www.mooiewoorden.com
Crossing Border in Den Haag, 11 t/m 14 november www.crossingborder.nl.

Mcliteratuur (boek)
‘Globalisering is het proces waarbij we ons meer en meer genoodzaakt zien om
onze eigen ontwikkeling in het licht te beschouwen van de ontwikkeling van de hele
wereld. Je kunt je eigen rijkdom niet meer beleven zonder te denken aan de armoe
elders.’ (Nelleke Noordervliet) Hoe dit opgaat voor Nederlandstalige literatuur is te
lezen in het boek McLiteratuur, gesprekken met Nederlandse en Vlaamse schrijvers
over globalisering. Samensteller Bas Groes (recensent en essayist voor Dietsche
Warande & Belfort en sinds 2000 gevestigd in Londen) wilde na tien jaar
betrokkenheid bij het antiglobalisme nu de ‘hoeders van de verbeelding’ aan het
woord laten om nieuwe, originele ideeën te horen, waarbij hij duidelijk de intellectuele
schrijver voor ogen heeft en niet de ‘makkelijk verkoopbare, mediagenieke auteur
van wie je na de hype nooit meer iets verneemt’.
Goedgelovig? In de inleiding wordt al gewaarschuwd dat ‘dit boek aan cynici geen
boodschap’ heeft... De vijfentwintig geïnterviewden (waaronder Marcel Möring,
Fouad Laroui, Herman Brusselmans, Marion Bloem, Kader Abdolah, Tom Lanoye
en Adriaan van Dis) bieden sámen in ieder geval een rijkgeschakeerde visie,
opgebouwd uit ieders particuliere kijk op globalisering en literatuur. Een beetje
jammer dat veelvertaalde auteurs (zoals Mulisch, Nooteboom, Haasse) ontbreken
en dat het werk van de opgenomen auteurs minimaal wordt belicht.
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Bas Groes, McLiteratuur. Lemniscaat, ISBN 905637544X. €19,95

GDMW festival 24 en 25 september, Rotterdamse Schouwburg
(Passionate)
Vergeet die suffe voorleesavond en dat zogenaamde literaire crossover-evenement.
Weg met die bleke, mompelende schrijvers voor een lege zaal. GDMW is een jong
eigenzinnig festival voor de nieuwe letteren. In deze achtste editie treden op: Rashid
Novaire, Esther Ending, Ramsey Nasr, Nathalie Emanuels, Samira el Kandoussi,
J.A. Deelder, Sven Ariaans, Alfred Schaffer, Martin Bril, Quirien van Haelen. Naast
de gebruikelijke mix van gerenommeerde en aanstormende dichters en schrijvers
is er genoeg muziek, dans (Lieber Gorilla), theater (Jurre Bussemaker, RO Theater
(ovb), Arnoud Kaldeway), een filmportret van J.A. Deelder, en dit jaar voor het eerst
ook mediakunst. Het festival is nog volop in voorbereiding; nieuwe namen worden
op www.passionate.nl bekend gemaakt.

Aafke van Hoof

Esther Ending

Passionate. Jaargang 11

foto Jerry Pelgrim

Martin Bril
foto Bas Czerwinski
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Een vreemdeling losgeslagen
D. Harlan Wilson
introductie
D. Harlan Wilson (1971) woont in East Lansing Michigan, USA. Hij studeerde
Twintigste Eeuwse Amerikaanse literatuur en Theorie. In Liverpool heeft hij een
graad behaald in science fiction studie.
Wanneer hij zich niet voordoet als een academicus is hij schrijver. Naast talloze
tijdschriftpublicaties in Amerika, Engeland en Australië, heeft hij de kleine publicaties
4 Ellispes en Kafka-breathing sock puppets op zijn naam staan. Bij de small-press
uitgeverij Eraserhead Press verscheen in 2001 zijn boek The Kafka Effekt, met 42
absurde, irreële korte verhalen en miniaturen, die behalve iets van Kafka, Péret,
Jarry en Burroughs ook iets van Wilson zelf ademen. Zijn tweede boek heet Stranger
on the loose waarvan het titelverhaal hier geplaatst wordt. Zijn derde werk,
Pseudocity, verschijnt waarschijnlijk begin 2005 bij Raw Dog Press.
In een interview omschrijft Wilson zijn eigen werk als ‘dreamy’ en ‘off-beat’, iets
wat veel schrijvers graag van hun eigen werk willen beweren, maar niet altijd kunnen
hard maken. Wilson wel. Gelooft u mij. Op Wilsons eigen website kunt u ook
meerdere verhalen lezen.
Dus doet u dat www.dharlanwilson.com

Yorgos Dalman

Een steeds terugkerende scène op het witte doek in mijn hoofd: Ik pak een glas
wijn, een met zo'n hele dunne steel, neem een slok, bijt vervolgens enkele stukken
glas af en kauw erop als op een stuk mignon filet, proevend, zaligmakend, genietend
van de stukjes van mijn mond in mijn mond.
De vreemdeling en ik stonden in het midden van een open en uitgestrekte granieten
vlakte. We hadden niets tegen elkaar te zeggen. En zo stonden we daar met onze
hoofden naar beneden gericht, gefronst kijkend naar onze tenen, terwijl onze nekken
in de zware zonnestralen lagen te bakken.
Uiteindelijk werd de vreemdeling overmand door verveling. Hij gooide een zaadje
op de grond, urineerde erop, en een complete metropool sproot uit de grond als
een legioen schreeuwende bonenstaken. Het barokke, verticale lijnenspel van het
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megabouwsel helde over ons beiden heen en strekte zich tegelijkertijd uit tot aan
de horizon, en er misschien zelfs nog voorbij. Stedelijk geraas galmde in onze oren.
‘Wer sorgen hat, hat auch likör,’ schreeuwde de vreemdeling boven het
stadsgewauwel uit - het gezeur van claxons, het statische geruis van televisies, de
manie van straatstruiners, de wanhopige snelheid van commercie, de ecstasy van
interactieve multi-dimensionaliteit... Toen sprong de vreemdeling de betonnen
maalstroom in en verdween in een flits van videolicht.
Ik sprak geen Duits dus ik wist ook niet wat de vreemdeling tegen me had gezegd.
Ik had een heimelijke verdenking dat hij, in niet zoveel woorden, tegen mij had
gezegd: ‘Realiteit is de vijand!’ Maar daar kon ik niet echt zeker van zijn. Voor zover
ik wist kon hij mij net zo goed gezegd hebben: ‘Er zit nog wat tandpasta op je lippen!’
Of: ‘Je gulp staat open, vriend!’
Kortom: ik zat om een antwoord verlegen. Dus sprong ik op mijn beurt de
wereldstad binnen in achtervolging op de vreemdeling - in achtervolging op de
duidelijkheid die hij me schuldig was.
De wereldstad was een hooiberg, de vreemdeling een naald.
De kans was groot dat ik hem nooit zou vinden. Maar ik moest het proberen. Ik
had sowieso toch niets beters te doen.
De straat waar ik in terecht was gekomen was een virtuele cirque du soleil, een
orgie van kleuren en geuren en commotie.
Granieten duivelsbeelden met spiegelende zonnebrillen kropen over de daken
van elk gebouw dat ze konden vinden. De muren van al die gebouwen waren bekleed
met ofwel filmschermen ofwel spiegels die filmschermen reflecteerden.
Mensen in zilveren pilotenpakken vlogen over me heen, en een stapel heren in
zwarte zakenpakken met bolhoeden op liep achter me langs.
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Stoom steeg op uit de rioolputten. De neon logo's van oesterbars en
multi-dominerende zakenpanden flikkerden en zoemden. Kolossale wijzerplaten
van al even kolossale klokken keken op me neer vanuit elke richting. De hitte was
haast metafysisch.
Ik voelde me subjectloos, gedeterritorialiseerd. Ik voelde me als een kristallen bol
waarin het evenbeeld te zien was van een woord dat niet bestond. Iets in mij wilde
het uitschreeuwen. Een ander deel van me wilde voorbijgangers met de vlakke hand
in het gezicht slaan, en die vlakke hand dan het liefst gehuld in een lange, leren
handschoen. En weer een ander deel van mij wilde een hotdog kopen en bevriend
raken met een orgeldraaier.
Ik negeerde al die verscheidene delen van mij en begon zomaar voorbijgangers
aan te klampen en te vragen naar de vreemdeling.
Ik tikte een voetganger op de schouder.
‘Bent u vandaag toevallig tegen een vreemdeling aangelopen?’
De voetganger trok een gezicht en zei me dat ik maar eens fatsoenlijk werk moest
gaan zoeken.
Dus toen liep ik maar een lommerd binnen.
‘Zijn er vandaag nog vreemdelingen binnengekomen?’ vroeg ik de eigenaar. ‘Ik
ben er één kwijt geraakt en ik wil hem graag terug hebben.’
De eigenaar lachte naar me, maar op een wat rare manier.
‘Neen,’ zei hij. ‘Geen vreemdelingen. Sorry.’
Ik bedankte de man en liep weer naar buiten. Ik struinde de straat af tot ik een
taxi zag staan. Ik klopte op de ruit en vroeg de bestuurder: ‘Nog vreemdelingen
vervoerd vandaag?’
De man keek even naar me op maar zei niets. Ik herhaalde daarom maar mijn
vraag.
‘Ik vervoer geen vreemdelingen,’ blafte hij. ‘En vreemdelingen willen doorgaans
ook niet door mij vervoerd worden. Nou, als u me nu wilt excuseren...’
En hij las verder in zijn krantje dat met de voorpagina naar boven op zijn schoot
lag.
De koppen schreeuwden:
Vreemdeling losgeslagen!!!
‘Hmmm,’ zei ik en snelde naar een kiosk. Ik kocht een krant, en liep vlug een café
binnen. Op weg naar de zaak lukte het me nog om enkele voorbijgangers op de
schouder te tikken en te vragen of ze vandaag misschien een vreemdeling gezien
hadden.
Ze grijnsden echter allemaal helderwitte grijnzen en schudden vervolgens hun
hoofd naar me.
In het café nam ik een koffie, zwart, en ging aan het enige tafeltje in de zaak zitten
dat nog vrij was. De rest van de tafeltjes was bezet door stijve, weinig toeschietelijke
heren met een pince-nez en gekleed in strakke witte pakken. Onophoudelijk staarden
ze naar elkaar, onderwijl kettingrokend, in diepe stilte.
Voordat ik ging zitten vroeg ik een van de heren of ik een sigaret mocht bietsen.
De aangesproken man viste er één uit zijn pakje en hield die mij voor zonder me
aan te kijken.
De sigaret was muf en verschraald en de koffie was bitter, maar toch rookte ik en
dronk ik door, terwijl ik de krant begon te lezen. Op zijn zachtst gezegd was ik ietwat
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verbluft door het ‘grote voorpagina nieuws’, dat in zijn geheel aan de vreemdeling
gewijd was.
Ik raakte zelfs nog meer van mijn apropos toen ik ontdekte dat elk artikel in de
krant, van de eerste tot de laatste pagina, min of meer een variatie was op het
hoofdverhaal. Eén van die variaties luidde:
Vreemdeling gezien lanterfanten

Van een van onze correspondenten. Deze morgen, rond 9:37 uur, werd er een
vreemdeling gezien die wat stond te lanterfanten op de hoek van Schijnstraat en
Schimpboulevard. Hij werd door omstanders beschreven als een gemiddeld uitziende
man van gemiddelde grootte en van onbepaalde etnische afkomst. Klaarblijkelijk
waren zijn daden, op het moment dat hij daar gezien werd, totaal ongevaarlijk. Hij
deed niets anders dan wat rond talmen en hij bemoeide zich nergens anders mee
dan met zijn eigen zaken. Toen hij benaderd werd door een voorbijganger en hem
werd gevraagd wat hij wel niet dacht dat hij aan het doen was, antwoordde hij: ‘Ik
doe wat ik aan het doen ben.’
De plaatselijke autoriteiten zijn verbijsterd door de plotselinge verschijning van
de vreemdeling in onze sociale kringen. ‘We zijn er nog niet zeker van of we de man
zouden moeten arresteren,’ heeft korpschef Dorian Knotbottom gezegd. ‘Of dat we
hem met rust moeten laten. Op dit ogenblik is er een complete denktank van
wetsdienaren die zich bezig houdt met de vraag welke optie het beste is.’
In de tussentijd worden voorbijgangers aangespoord om op hun hoede te zijn.
Iedereen die zichzelf geconfronteerd ziet met de aanwezigheid van de vreemdeling
wordt door de afdeling psychiatrie van het plaatselijke politiedepartement geadviseerd
net te doen alsof de vreemdeling niet bestaat.
De thematische structuren die aan de basis lagen van de overige artikelen die ik
las hadden veel weg van dit: eerst werd de vreemdeling gezien op deze of die locatie
waar hij dit deed of dat; en dan verklaarden de autoriteiten dat ze in verlegenheid
gebracht waren door een dergelijke materialisatie van de vreemdeling. Uiteindelijk
werden de mensen gewaarschuwd geen acht te slaan op de aanwezigheid van de
vreemdeling.
Ik moest inmiddels zo'n dertig artikelen hebben gelezen die hetzelfde schema
volgden. Het was niet bepaald iets om van te genieten, steeds weer hetzelfde te
lezen, over en weer, en over en weer. Maar ik had toch niets beters te doen.
De snelheid waarmee de vreemdeling zich voortbewoog van de ene plaats naar de
andere was onmogelijk. Het ene moment werd hij ergens in het oosten van de stad
gezien, en het volgende moment werd hij ergens in het uiterste westen gesnapt.
Na een tijdje begon ik zelfs de accuratesse van de krant in ernstige twijfel te
trekken. Niet alleen was er geen enkele mogelijkheid voor de vreemdeling om zich
zo snel van de ene plek naar de andere te begeven, maar ook was het mijns inziens
onmogelijk voor de journalisten om zo snel ter plaatse te zijn, de vreemdeling te
vinden, hun artikelen te schrijven en deze vervolgens te laten publiceren. Het was
gewoonweg belachelijk.

Passionate. Jaargang 11

8
Zo nu en dan keek ik op en gluurde even naar de man die naast me aan een tafeltje
was gaan zitten. Dan wees ik naar de krant en schudde mijn hoofd in ongeloof.
De man nam echter niet de moeite op mijn gebaren van waanzin in te gaan. Zijn
gezicht wees echter wel formeel mijn richting uit dus ik wist zeker dat hij me had
zien gebaren.
‘Hé, jij,’ zei ik uiteindelijk. ‘Ik probeer je iets duidelijk te maken. Ik weet dat je me
ziet. Wat dacht je van een beetje feedback?’
De man schraapte zijn keel en nipte machinaal aan zijn koffie. Ik fronste mijn
wenkbrauwen en snoot mijn neus in een servet. Maar het servetje was zo ruw als
schuurpapier waardoor ik mijn tussenschotje bezeerde.
Terwijl ik op de herentoiletten de wond schoon waste met water en zeep, viel mijn
oog op een krantenpagina die in zijn geheel op één van de muren boven een urinoir
geplakt was. Het was een pagina van de Koeienstront Courant. Net als in de krant
die ik zojuist gelezen had, de Paardenschijt Telegraaf, was het onderwerp van elk
artikel de vreemdeling.
Eén artikel in het bijzonder trok mijn aandacht. Het artikel luidde dat de vreemdeling
zojuist was gezien in Café Plastic, om 12:36 uur, met in zijn hand een cappuccino
met afgeroomde melk.
Wat was ook alweer de naam van het café waar ik me in bevond? Ik keek op mijn
horloge: 12:37 uur.
‘Hmmm,’ zei ik en verliet de toiletten.
Terug in het café moest ik toezien hoe de zaak opeens gemolesteerd werd door
een verblindende storm van boze lichamen. Die lichamen behoorden toe aan
fotografen, cameramensen, en goed uitziende, net geklede lilliputters met microfoons.
Allemaal probeerden ze boven elkaar uit te schreeuwen terwijl ze wanhopig
worstelden om niet in de mensenzee te verdrinken. Het geschreeuw en gegil dat
het café vulde, klonk wel als dat van een handvol biggetjes die vochten om een
speen van hun moeder.
Flitslampen flitsten en ratelden als machinegeweren, en bijna alle stille, starende,
en rokende klanten waren inmiddels doodgetrapt.
Ik bleef in het gangetje staan om er zeker van te zijn dat ik niet zelf doodgetrapt
werd. Als ik op mijn tenen ging staan, kon ik net de vreemdeling zien. De aanwezige
reporters en journalisten vuurden onafgebroken vragen af op hem af.
‘Waarom bent u wie u bent?’ was één vraag. En een andere luidde: ‘Wat is het
motief voor uw bestaan?’ en: ‘Wie of wat is de energiebron van uw geloofssysteem?’
en: ‘Beschouwt u zichzelf als een individu?’ en: ‘Hoeveel individuen heb je nodig
om een gloeilamp in te draaien?’
De vreemdeling negeerde alle vragen die hem werden toegeworpen. Bedaard
stond hij op, betaalde de vrouw achter de balie voor zijn koffie, deed er een dekseltje
op, en excuseerde zich terwijl hij naar de uitgang liep.
Voordat hij verdween, echter, draaide hij zich nog één keer om naar het publiek,
glimlachte, en zei: ‘Wer sorgen hat, hat auch likör!’
‘Stop!’ hoorde ik mezelf schreeuwen. Uit alle macht probeerde ik boven het
stormachtige gefluister van de menigte uit te komen. ‘Ik wil nu weten wat dat
betekent!’
Stilte viel als napalm over de mensen, en iedere aanwezige draaide zijn of haar
hoofd nu mijn richting uit. Niemand die adem durfde te halen. Niemand die zich
verder nog durfde te verroeren.
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Als ik het soort persoon was dat door publieke aandacht als deze verlegen werd,
zou ik nu in redelijk grote problemen zijn geraakt. Maar ik was niet dat soort persoon.
Sterker nog, ik geilde op dergelijke algehele aandacht. Er was niets wat me meer
opwond dan in het openbaar compleet de idioot uit te hangen. Al die mensen die
je aanstaarden en beoordeelden. Veroordeelden. En echt, met hoe meer overgave
je de idioot speelde, hoe leuker het werd.
In tegenstelling tot iedereen die hier aanwezig was en mij met lege maar
nieuwsgierige ogen aankeek, was de vreemdeling maar een beetje verrast. Zijn
ogen waren als twee grote witte cirkels. Zijn mond was als één grote zwarte cirkel.
‘Herinnert u zich mij?’ vroeg ik hijgend. Mijn wijsvinger puntte nog altijd zijn richting
uit, maar ditmaal liet ik hem waarschuwend op en neer wiebelen. ‘Niet gedacht, hè?
Dat je mij nog eens tegen zou komen? Nou, hier ben ik. En wat dacht je hier nou
aan te kunnen doen?’
Maar de vreemdeling haalde slechts zijn schouders op. Toen, net als in die goede
ouwe tijd, boog hij het hoofd en keek fronsend naar zijn tenen.
Een half dozijn fotografen en cameralieden richtten hun apparaten nu op mij.
‘Nog steeds de ongeïnteresseerde reetkever?’ riep ik schamper vanuit het
gangetje. ‘Zelfs nu je beroemd bent. Maar dat was eigenlijk wel te verwachten, niet
waar? Je bent dan ook uiteindelijk een vreemdeling.’
Ik pauzeerde even. Overdacht alles nog eens rustig. En zo.
Onderwijl draaiden de camera's, en flitsten de flitslichten.
Een paar reporters en journalisten begonnen nu enkele vragen in mijn richting te
gooien. Zoals de vraag wat voor een ontologische band ik met de vreemdeling had.
Ik negeerde echter al hun vragen. In plaats daarvan wendde ik me weer tot de
vreemdeling.
‘Vertel me nu in hemelsnaam wat die zin betekent!’ riep ik uit. ‘Vertel het me, en
ik zal je met rust laten! Je zult me nooit meer zien, dat beloof ik je!’
Langzaam richtte de vreemdeling zijn hoofd naar me op en keek me, dwars door
de hele zaak, recht in de ogen.
Een vuile traan rolde langs zijn wang naar beneden, volgde de kaaklijn, en eindigde
in het kuiltje onder zijn kin.
Ik knikte resoluut.
De vreemdeling begon daarop te schreeuwen als een oud wijf wier keuken net
geplunderd werd door een konvooi reuzenratten, en rende het café uit.
Ik rende hem meteen achterna, met de voltallige media achter me aan.
Buiten dook een gemuteerde duif met twee gekrompen mensenhoofden van uit de
hoogte naar beneden en produceerde daarbij een knallend geluid dat nog het meest
op een pistoolschot leek. Dit schot luidde het begin van de achtervolging in.
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Ik joeg de vreemdeling de hele stad door, we moesten inmiddels wel vijf of zes
kilometer sprintend hebben afgelegd. De mensen van de media bleven onderwijl
maar aan mijn reet kleven. Maar terwijl de vreemdeling en ik, ondanks onze snelheid,
probeerden zo veel mogelijk voetgangers te ontwijken om ze niet omver te lopen,
baggerden de medialui blindelings door, her en der mensen vertrappend, tot de
trottoirs in ‘onze eigen wereldstad’ veranderd waren in één lange lopende band van
een abattoir. Het hele tafereel had iets weg van een kudde op hol geslagen stieren
die door de straten van Pamplona draafden, op een dag dat ze dit niet behoorden
te doen.
Tegen de tijd dat de voetgangers achter hun rug het pandemonium opmerkten
en zich nieuwsgierig omdraaiden, waren de vreemdeling en ik hen echter al lang
en breed gepasseerd, en werden deze mensen vervolgens door speekselglanzende
vleugeltippen en mediaschoften tegen het beton gesmakt.
Ondanks het feit dat bijna al deze ‘leveranciers van het nieuws’ geobsedeerd waren
door de achtervolging, ging het nieuws toch snel rond. Klaarblijkelijk had het nieuws
niet langer het medium van het menselijk bewustzijn nodig om zichzelf te verspreiden;
op de een of andere manier kon het zichzelf geheel autonoom verspreiden.
Tegen de tijd dat de vreemdeling en ik de uiterwaarden van de wereldstad
genaderd waren, hadden de stadsbewoners het nieuws over de achtervolging al
vernomen.
De straten waren min of meer leeggelopen en mensen hingen nu uit de
spiegelende ramen van de vele wolkenkrabbers die deze metropool inmiddels bezat,
juichend, boeh!-roepend, vloekend, lachend, spugend, schreeuwend als een zwijn,
en oorlogskreten slakend.
Er was ook een zwerm jetpackers, zoemend boven onze hoofden. Het waren
voornamelijk FBI agenten, vermomd als pantomimespelers en aan drugs verslaafde
daklozen, die elke beweging van ons tweeën observeerden en registreerden.
We bleven doorrennen. Nu sloegen we Pseudostraat in, door naar Kwasistraat, dan
Imitatielaan in, en zo verder. Daarna drongen we Dittolaan binnen, en toen linea
recta door naar Zwendel Boulevard. Uiteindelijk vluchtte de vreemdeling een
naamloze straat in, waar aan het einde een enorme stenen muur stond met daarop
de woorden UITGANG HIER gekladderd.
De graffiti had de kleur van kwik.
Zonder te aarzelen accelereerde de vreemdeling en sprong over de muur. Hij
sprong niet hoog genoeg om er in zijn geheel overheen te komen maar dat maakte
niets uit: de muur was een hologram... althans voor de vreemdeling. Voor mij, moest
ik met veel pijn ontdekken, was het echt een muur...
Terwijl ik in een sponsbad van dromen gleed, hoorde ik de echo van de stem van
de vreemdeling. Hij brulde zijn o zo favoriete regel. Langzaam stak ik mijn hand
omhoog, en probeerde de echo vast te grijpen, hem te pakken, hem binnen te
halen...
In mijn droom onderging mijn huid een transformatie. Het veranderde in een lichaam
van krantenpagina's. Ik was een lopende papier-maché geworden en de artikelen
op mijn lichaam gingen allemaal over hoe ik een lopende papier-maché was
geworden. Sterker nog: de koppen van het hoofdartikel dat mijn lichaam versierde,
luidden:
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Papier-maché op de loop
■

D. Harlan Wilson
Oorspronkelijke titel: ‘Stranger on the loose’, afkomstig uit de verhalenbundel
Stranger on the loose (Eraserhead Press, 2003). Vertaling: Yorgos Dalman.
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Zuiveringswaan
Afronding
Juist in aangelegenheden van gevoel moet je keihard zijn,
niet halverwege tegemoet komen aan andermans droom;
verhoogde sensibiliteit veroorlooft je geen uitvalswegen,
als een onwrikbaar varken sta je in de stroom.
Nadat je ook wat je verafschuwt
bij je zegeningen hebt geteld
daal je drijvendergewijs af in de vaart
dwars door een bloedig slagveld;
je oren en ogen gesloten voor sirenes en sirenen,
je hart voor zwartgalligheid gevrijwaard
kan je ledematen strekken, zachtjes aanblazen,
komt het vuur te hoog, glij je naar beneden
in een ijswoestijnword je afwisselend koud noch warm van
noch zou je ergens anders willen zijn.
De lilagevleugelde elfjes schrijlings
op hun schimmeltjes van marsepein
laten sporen van je mooiste zonde vrijuit stuiven
in het nachtblauw van de laatste ronde.
Donker. Men slaapt of is weer 's dood.
Men zal vanzelf wel weer gaan leven,
straks wordt het vanzelfsprekend licht.
‘Dit is een moordend ritme’ zeg je,
jij die als gegoten in een gloeilamp zit.
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Zinnebeelding
Parelsgewijs rijgt de regen zich aaneen aan ragfijne lijn;
ofschoon vanuit de vuiligheid consoliderend
verzinnebeelden wij de zuiverheid.
Je medeleven uiten met minder-bedeelden
doe je door je hogere gevoelens af te staan
aan al de ongelukkigen die rijk zijn en toch bedelen.
De weerspiegeling van bolling en holling als voorspeld
reken je af met de zuiverheidswaan
waarin je namelijk tot grote gore griezelkop opzwelt.
Soms doorstroomt de wij, de wij, de weifelmoedigheid je,
dat je denkt: misschien.
Als je dood bent kun je altijd nog van overleven afzien.
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Hersenspoeling
Schoonheid die alleen komt is een deerniswekkend schouwspel.
Met zulke wezens wil je niet verkeren,
maar je doet het wel.
Al word je nog zo monsterachtig,
het vergane is je niet vergaan genoeg.
Je stuitert veerkrachtig.
Gehersenspoeld om heilig in jezelf te geloven
blijft er op een dag niets van je over;
niemand ziet het als een achteruitgang,
je bent nu onderdeel van iedereens ervaring.
Omdat alles anders is
kan alles wat de waarheid schijnt of erop lijkt
niet anders dan bedrog zijn;
daarom worden deze kinderen nog liever voorgelogen
dan door kromgebogen ouders
omgebogen.
Het magnetisch veld is afgebladderd.
Je zit oppermachtig in je vel.
Verduiveld, je snottert.
Het gaan gaat je niet ver genoeg, maar het gaat snel.
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Wakkerschrikking
De eenzame trams van Amsterdam
(het kreunen & het knarsen van)
waarin iedereen zich groter voordoet dan hij is,
tevens zich zo klein maakt als maar kan.
Het ijzer van de lege wielen, fluitend bijna
door stokoude bochten, verspreidt vrees;
wie wakker schrikt herinnert zich allicht
de nachten van weleer, de jacht op mensenvlees.
Kletterend sluiten de kralengordijnen.
Tranen, van de porseleinen zwanenhals
neerhangend tot ze lossen, zich
hernemend in breedsprakige fonteinen.
Daarnaar zullen wij niet dorsten.
Het besef van zulke grote, glasheldere druppels
rept zich van sterfbed naar sterfbed
omdat het daar soms nog een willig oor treft.
We zullen in glasheldere druppels verdwijnen
als we daarvan niet teveel vermorsten.

Hans Verhagen (1939), dichter-schilder-filmer-journalist. In 2003 verscheen Eeuwige
vlam, Verzamelde gedichten 1958-2003. De reeks ‘Zuiveringswaan’ is het sluitstuk
van Verhagens nieuwe bundel Moeder is een rover, die najaar 2004 uitkomt bij Nijgh
& Van Ditmar.

foto Mark Kohn
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wonder, schepper en muze ineen
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In de Amsterdamse culturele scene timmert Wonder op eigen wijze al jaren aan de
weg als dichteres, deejay, performer en schilderes. Haar debuutalbum Desdemona
died komt dezer dagen uit, haar schilderijen worden geëxposeerd en haar
toneelbewerkingen gespeeld. ‘Ik ben altijd een enorme tekstfreak geweest. Geen
boekenwurm, maar iemand die gekluisterd aan de radio zat. Al die songteksten en
platen uit de punkmuziek, jazz en hiphop, ik ken ze uit mijn hoofd. Toen ik op mijn
twaalfde naast mijn radiootje zat en de regel “Well, that's like hypnotising chickens”
van Iggy Pop hoorde, lag ik in een deuk. Mijn grote liefde voor tekst en taal is
ontstaan via de ether.’
Tegen de muren van haar ruime zolderkamer aan het Damrak staan stapels platen,
cd's en boeken. Op de vloer liggen verdwaalde paperassen met vermaningen en
bezweringen, zoals deze: ‘Paint! Don't doubt!’ Ook liggen hier en daar houten
panelen, die ze van de straat heeft meegenomen om op te schilderen.
Wonder wist al vroeg dat ze naar de Rietveld Kunstacademie wilde. Kunstenares
wilde ze worden, van jongs af aan. ‘Ik was zo'n raar kind dat in zijn slaapkamer
figuren zat te hakken uit een blok hout.’ Toen ze niet op het Rietveld werd
aangenomen, is ze maar wat anders gaan doen. Na een studie Communicatie en
Vormgeving heeft ze een tijdje gewerkt voor een communicatiebureau, voor een
grote vliegtuigmaatschappij en daarna ook nog voor een grote bank. Bij elke nieuwe
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betrekking dacht ze dat het er beter zou zijn, maar het was allemaal niks voor haar,
die grote bedrijven. ‘Steeds liep ik er gillend weg, ik kon niets met die heersende
systemen en hiërarchieën. Ik werkte er omdat het op mijn pad kwam, maar ik wist
heel sterk dat ik dat niet wilde.’

Bewogen
Wonder is een creatieve duizendpoot die zich op geen enkele kunstvorm laat
vastpinnen, terwijl haar eigen emoties en het procédé van samplen en/of readymades
constanten zijn. Op die manier herdefinieert ze steeds opnieuw haar positie in het
dagelijkse, chaotische leven dat zij nooit onverschillig maar vol verwonderingen
bewogen gadeslaat. ‘Soms denk ik dat mijn geest ondersteboven en achterstevoren
zit. Ik kan nog zo kinderlijk verwonderd naar dingen kijken.’ Niet voor niets heeft ze
‘Wonder’ tussen haar schouderbladen laten tatoeëren.
De 31-jarige Amsterdamse is afkomstig van Engelse ouders, maar zelf is ze in
Nederland geboren en getogen. Desalniettemin is Engels de voertaal in al haar
werk. ‘Ik ben tweetalig opgegroeid. Maar mijn moeder sprak slecht tot weinig
Nederlands, dus spraken we thuis altijd Engels. Ik schrijf soms ook in het Nederlands,
maar het diepere denkwerk gebeurt op de een of andere manier in het Engels. Dat
zijn vaak de dingen die ik echt wil zeggen en die ik niet anders onder woorden kan
brengen.’

Naakt
Wonders werk is noodzakelijk, in de eerste plaats voor Wonder zelf. Het ontstaat
zelden uit een drang haar werk onder de aandacht te brengen, om een soort van
doorbraak te forceren of zoiets. ‘Ik maak de dingen in de eerste plaats voor mezelf,
niet voor de mensen. Het is míjn werk, van mij alleen.’ Het verklaart ook waarom
ze van de stapels aan verzamelde gedichten nog geen enkele bundel heeft laten
publiceren. En in de hoedanigheid van performer koestert ze ambivalente gevoelens
t.o.v. het podium. ‘Na mijn allereerste keer op het podium voelde ik mij zo
verschrikkelijk naakt. Ik had het gevoel dat de mensen mijn gedachten konden lezen,
alsof ik ze een kijkje in mijn hoofd liet nemen. Dat vond ik eng, en ik wilde het nooit
meer doen. Maar na een paar dagen was dat weer over. Toen zag ik dat het ook
een manier kon zijn om met je publiek te communiceren.’
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Desdemona died
Zo heet Wonders eerste soloalbum, sinds begin juli verkrijgbaar bij de betere
platenhandel. Een minialbum gebaseerd op Shakespeare's tragedie Othello. Het
klassieke meesterstuk over de verwoestende effecten van jaloezie en verraad
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als metafoor voor het menselijke gezwoeg om zich te verheffen, weet kunstenaars
nog altijd te inspireren. Wonder: ‘Het idee is verleden jaar ontstaan toen ik gevraagd
werd om in de Stadsschouwburg Amsterdam een interpretatie te geven van het
stuk, voor één avond slechts. In het stuk is Desdemona een perfecte muze, ze doet
niets verkeerd, maar daardoor is ze ook niet zo interessant. In het toneelstuk gebeurt
ontzettend veel, en zij schikt zich daar gewoon in. Vanuit dat perspectief wilde ik
haar een stem geven. Hoe ziet een vrouw die zo compleet in de liefde gelooft de
orkaan van verwikkelingen die haar ondergang inluiden? Het project fascineerde
me zodanig dat ik het zonde vond om het bij die ene avond in de Stadsschouwburg
te laten. Zo kwam ik op het idee om een soort van klein toneelstuk op vinyl en cd
te zetten. Het is toch hartstikke mooi als je thuis op de bank naar een muzikaal
toneelstuk kunt luisteren? Ik heb de samenwerking met producer Mr. Vilt gezocht
en we zijn toen van start gegaan.’
Desdemona died is een experimentele, elektronische plaat geworden waarop
een verhaal wordt verteld in vijf muzikale tracks, verweven met de stem van Wonder
zelf. Zoals Othello uit vijf akten bestaat, zo heeft Wonder de zielenroerselen van
Desdemona in vijf tracks verdeeld. Elke track staat voor een bepaalde fase in
Desdemona's affectie voor haar echtgenoot, gegoten in een vorm met
vervreemdende beats en klassieke verwijzingen. De nummers worden onderbroken
door gesprekken over dezelfde thematiek. Het geloof in de eeuwige liefde, ziedaar
de parallel tussen schepper en muze. Wonder: ‘Iedereen die scheppend bezig is,
haalt elementen uit het echte leven, en niet in de laatste plaats uit het eigen leven.
Ik vind Desdemona een prachtige muze. Zij is iemand die openstaat voor alles; ze
is goed, verfijnd, lief. Iedereen zegt tegen haar dat ze beter niets met de wreed
geachte Moor Othello kan hebben, maar zij is overtuigd. If only they could see how
faith foretold our chemistry, verzucht ze op het openingsnummer “Something
sublime”. Die intens innerlijke beroering, dat is liefde. De meeste mensen vinden
haar gewoon naïef, maar ik vind die puurheid het mooiste wat er is.’

Eeuwige cyclus
Als er iemand is die veel bestudeerd, bewerkt en gespeeld is, dan is het Shakespeare
wel. Is het geen hachelijke zaak daar nog iets nieuws aan toe te voegen? Wonder:
‘I fear nothing. Haha! Ik zie het gewoon als een eer en als een uitdaging. Wat er
uitkomt is altijd afwachten, maar dat is inherent aan het vak dat creëren heet.
Natuurlijk krab je jezelf af en toe flink over het hoofd, maar het is heerlijk om met
zo'n stuk bezig te zijn. Ik vind niet dat je uit een soort ontzag van grootheden moet
afblijven. Grote kunstwerken eer je het meest als je je eigen fantasie erop loslaat.
Ik zou me ongelooflijk vereerd voelen als iemand over tien jaar aan de slag gaat
met een bepaald gedicht dat ik geschreven heb. Wat is er mooier dan een ander te
inspireren? Dat is de eeuwige cyclus van creatie en creativiteit. Dat is groei en dat
is leven. Klinkt misschien zweverig, maar mensen zullen altijd geïnspireerd worden
door iets wat uniek is, zoals Shakespeare zich voor zijn stukken ook liet inspireren
door unieke vertellingen, mythen en sprookjes. Die gaan van generatie op generatie
en dat is niet voor niets. Er zitten waarheden in over goed en kwaad en waarom
bepaalde zaken gebeuren.’
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Statement
De titel Desdemona died verwijst nadrukkelijk naar Desdemona's sterven. Maar
volgens Wonder is het maar net hoe je de klemtoon legt. ‘Aan de ene kant is het
een droge beschrijving van een gebeurtenis, aan de andere kant heeft het veel weg
van een statement. Toegegeven, ik wil er zeker op wijzen dat de liefde niet alleen
maar vermaak is. Maar ik ben ook gewoon een liefhebber van alliteratie. Het is niet
zo dat ik Desdemona zie als een martelares van de liefde. Ik ben geïntrigeerd door
de vraag waarom mensen in het slechte geloven. Als bijvoorbeeld Othello de keuze
heeft tussen het pure van Desdemona enerzijds en het huichelachtige van Iago
anderzijds, waarom hangt Othello dan naar het laatste? Hiermee is niet gezegd dat
Othello een slechterik is, daarvoor is hij zelf ook maar een speelbal van zijn eigen
steeds duister wordende emoties.’

Renaissancemens
Wonder wil niet het ene of het andere doen, ze wil daarin haar eigen vorm vinden.
‘Een van de beste dichters vind ik bijvoorbeeld David Bowie. Die man heeft intens
prachtige teksten geschreven. Wat te denken van het album Diamond dogs,
geïnspireerd op de klassieker 1984 van George Orwell. In het lied “Candidate” zingt
hij over de ultieme romantiek in een duistere, Jack the Ripperachtige setting.
Schitterend! Maar wordt Bowie tot de literatuur gerekend? Of Bob Marley? Ik creëer
graag, in welke vorm is me om het even.’
Verleden jaar heeft Wonder voor een drietal acteurs van Toneelgroep Amsterdam
het theaterstuk A mad tea-party geschreven, gebaseerd op het boek van Lewis
Carroll Alice's Adventures in Wonderland. Daarbij maakte ze gebruik van film,
vertellingen en muziek. Die cross-overdrang manifesteert zich ook in haar
schilderijen, waarin ze beelden met gedichten en dichtregels vermengt. ‘Waar het
me om gaat, is het scheppingsproces zelf. Daar kan ik intens gelukkig van worden.
Ik heb ontdekt dat ik veel minder gelukkig ben als ik niets maak. Ik geloof ook heel
erg in de Renaissancemens. Je moet je niet alleen toeleggen op een enkele
bezigheid en daarbij zweren. De gedachte is dat je anders nooit ergens goed in
wordt, maar dat vind ik onzin. Juist dankzij die kruisbestuiving ontstaan nieuwe,
interessante vormen en uitingen. Althans, voor mij. Ik ben geen dichter of schrijver
die onuitputtelijk over een kaars of glas water kan schrijven. Wat mij echt intrigeert
zijn de innerlijke roerselen van mensen, van hoe ze met elkaar omgaan. Dat
observeer ik en dat spiegel ik aan mijn eigen manier van in het leven staan. Dat is
het enige wat ik kan doen en het enige waar ik van afweet. Emoties zijn universeel,
maar het is aan het publiek zich daar al dan niet mee te identificeren. Er zullen
ongetwijfeld mensen zijn die het onverschillig laat wat ik maak, maar niet iedereen
hoeft mijn kijk op het leven te delen. Ik ben op mijn eigen manier bezig de wereld
te veranderen. Als je dingen maakt, dan lever je een beter aandeel aan de wereld
dan helemaal niets maken, of alleen maar vernietigen. Natuurlijk is vernietigen een
onderdeel van het scheppingsproces. Maar als het betekent dat oorlogen daarmee
gerechtvaardigd zijn, dan wil ik er niets van weten. Het destructieve zit al in de
natuur, dat hoeven we niet nog eens te onderstrepen.’ ■
presentatie Desdemona died op 12 juli in Paradiso, Amsterdam
website album: www.desdemonadied.com
website Wonder: www.howtowonder.com

Said El Haji
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Ernst
Ik lees, zonder bepaalde reden, zelden een column van Martin Bril. Maar onlangs
las ik een column van Martin Bril in de Volkskrant. De column heet ‘Rosenboom’,
vernoemd naar de schrijver Thomas Rosenboom. Bril schrijft over de man omdat
hij hem op straat heeft zien lopen. Maar dit was niet de ingang voor zijn column. De
ingang voor zijn column was Rosenbooms favoriete gerecht: chili con carne.
Het is een bekend feit dat Rosenboom dagelijks chili con carne consumeert. Zoals
een pandabeer alleen bamboe lust, zo lust Rosenboom alleen chili con carne. Een
pandabeer gaat dood zonder bamboe, Rosenboom gaat dood zonder chili con
carne. Ze zouden voor de grap eens moeten ruilen: de panda aan de chili con carne,
Rosenboom aan de bamboe.
‘Het kan aan mij liggen,’ stelt Bril in zijn column, ‘maar je gaat toch anders kijken
naar iemand waarvan je weet dat hij iedere dag chili con carne eet. Als hij voorbij
wandelt, zomaar, denk je: die is zijn chili con carne aan het verteren. Als je hem
met een plastic tas uit Albert Heijn ziet komen, denk je: die heeft een pot bruine
bonen van Hak gekocht. Als je hem 's morgens vroeg in de tram ziet, denk je toch:
laat ik niet naast hem gaan zitten.’
Het geval wil dat ik zelf ook van plan was chili con carne te eten, nog voordat ik
de column van Bril gelezen had. Het is goed hier even bij stil te staan, want het is
ernstig. Had ik de column van Bril gelezen voordat ik zelf het plan had opgevat om
chili con carne te eten, dan was ik een ordinaire na-aper, op ideeën gebracht door
iemand die het ook niet zelf heeft bedacht. Ik bedoel, we mogen Rosenboom
hoogachten, maar laten we hem niet al teveel chili con carne om de mond smeren.
Het is griezelig wanneer je op een en dezelfde dag dat je van plan bent chili con
carne te eten er een column geschreven is door een columnist, die je zelden leest,
over Thomas Rosenboom, die iedere dag chili con carne eet. Ik eet niet iedere dag
chili con carne, heel weinig zelfs, maar deze dag wel. En wat mij nog het meest
verbaast, is dat de betreffende Volkskrant een zaterdageditie is, die ik op de zondag
las. Ik las hem dus op de dag dat ik zelf van plan was chili con carne te eten. Had
ik de krant op zaterdag gelezen, dan was van deze samenloop van omstandigheden
geen sprake geweest. Ik mag hopen dat het een incident is, maar dat is tegen beter
weten in. Toeval bestaat immers niet.
Er zijn meer mensen die zich aan de inhoud van Brils column storen. Men
schreeuwt om een maatschappelijk debat, men krijgt een maatschappelijk debat.
De volgende dag krijgt het verhaal een staart in de vorm van een ingezonden brief
van ene T. Nüsser uit Rijswijk. Hij schrijft: ‘Uit het overigens aardige verhaaltje van
Martin Bril over Thomas Rosenboom en zijn chili con carne, blijkt dat hij niet weet
wat dat gerecht is.’ Volgens deze T. Nüsser uit Rijswijk heeft de bekende bruine
bonenschotel niets met chili te maken. ‘Het is simpel,’ verklaart hij, ‘chili con carne
wordt gemaakt van chilibonen. Het is een typisch Mexicaans gerecht en smaakt
heel anders dan bruine bonen. Veel koks hebben daar nog nooit van gehoord.’
Dat veel koks nooit hebben gehoord van chilibonen is ernstig. Ernstiger dan het
uitdijende lichaam dat A.F.Th. heet. Veel ernstiger. Want wat weten die koks eigenlijk
wel? Mensen die hun vak niet verstaan, daar houden wij niet van. Wij willen waar
voor ons geld, die dure euro groeit ons niet op de rug. Dus wat doen wij met dit soort
dilettanten? Welnu, wij overgieten hen met pek en veren, vervolgens steken we de
boel in lichterlaaie. Niet als straf, maar als hulp bij het aanwakkeren van het
goddelijke vuur dat in ons allen waakt.
Het laatste woord is nog niet gezegd. Pseudo-deskundigen, omwille van de retoriek
verdraaide feiten en analyses van likmevestje buitelen als addergebroed over elkaar
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heen. En ja hoor, het verhaal krijgt twee dagen later nóg een staart. De Volkskrant
plaatst een ingezonden brief van ene J. Coté uit Groningen. De brief is een reactie
op de reactie van T. Nüsser uit Rijswijk. Mevrouw Coté uit Groningen begint haar
brief met een verontschuldiging voor het feit dat ze de column van Martin Bril niet
heeft gelezen. ‘Maar,’ vervolgt ze met verbazingwekkend nieuws, ‘de reactie van
T. Nüsser slaat nergens op. Chili con carne bevat helemaal geen bonen. Geen
bruine bonen, maar ook geen chilibonen. Weleens in Texas geweest? Bijna geen
enkel Texaans-Mexicaans recept bevat bonen. Die worden er namelijk apart bij
geserveerd. Chili is een vleessaus, geserveerd met rijst en bonen, een salade en
crackers.’
Het maatschappelijk discours knettert in alle ernst door, als popcorn in een
gesloten pan. Men staat versteld van het eigen lawaai en de ernst waarmee het
gepaard gaat. Hoor hoe alles tactloos kraakt, piept en verpulvert. Ernst is voor de
mens wat roest is voor metaal. Norman Mailer heeft gelijk wanneer hij schrijft: ‘Ernst
kan ook de uitdrukking zijn van hen die geen antwoord weten.’
Said El Haji (1976) is schrijver. Dit najaar verschijnt zijn kinderboek Oele & Wapper,
met illustraties van Maico Der Kinderen, bij uitgeverij Vassallucci.
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7 vragen aan...

foto Jerry Pelgrim

Maurice Buehler (1978) won de schrijfwedstrijd Write Now! Den Haag
2003, en debuteerde dit voorjaar met de dichtbundel Grasaap te water
bij uitgeverij Contact (zie recensie op p. 33).
Wat is je vroegste herinnering?
Zo zonder een fotoalbum open te slaan zou ik het niet kunnen zeggen. Wie
beweert dat hij zijn vroegste herinnering nog helder voor de geest heeft, vertelt
waarschijnlijk de waarheid niet. Ik kijk nooit in fotoalbums. Ik kijk wel af en toe naar
Shownieuws. Ik lees op zaterdag de nieuwste Brusselmans in één ruk uit en slaap
op zondag het liefst een gat in de dag. Ik heb een hele mooie jeugd gehad.
Waar heb je echt een hekel aan?
Aan mensen die zeggen dat ze uit eigen ervaring spreken.
Wat is jouw recept tegen een rothumeur?
Ik weiger uit eigen ervaring te spreken. Normaal gesproken ben ik de vrolijkheid
zelve. Sterker nog, ik heb nooit een rothumeur. Ik ben hoogstens af en toe humeurig.
Mooi woord trouwens, humeurig. Ik gebruik het hier volgens mij voor het eerst...
Wat zou je willen veranderen aan jezelf?
Ik ben af en toe wat vergeetachtig.
Welk boek heeft jouw leven veranderd?
Dat boek moet ik nog lezen. Ik wilde toevallig net beginnen aan Le monde retrouvé
de Louis-Francois Pinagot van Alain Corbin. Het heeft in ieder geval een
veelbelovende omslagtekst. Het is de biografie van een negentiende-eeuwse
klompenmaker, waarvan verder helemaal niets bekend is behalve de gegevens uit
de burgerlijke stand. Corbin reconstrueert het leven van deze Pinagot aan de hand
van de gebeurtenissen in het kleine dorpje waar hij geboren en gestorven is.
War is belangrijker, vorm of inhoud?
Wat was er eerder, de kip of het ei?
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Aan wie moet Passionate Magazine eens aandacht besteden?
Misschien kan Passionate eens aandacht besteden aan Gerard Fieret. Deze
dichter, fotograaf en beeldend kunstenaar viert dit jaar zijn tachtigste verjaardag.
Het Fotomuseum in Den Haag organiseert naar aanleiding hiervan deze zomer een
grote retrospectieve tentoonstelling van zijn fotowerken. Fieret is al jaren een
bekende verschijning in Den Haag. Ik zie hem bijna dagelijks fietsen met twee grote
blauwe emmers duivenvoer aan zijn stuur. Overal in de stad geeft hij die beesten
te eten. Hij is in alle opzichten een randfiguur, maar daarnaast ook een begenadigd
kunstenaar.
www.fotomuseumdenhaag.nl > tentoonstellingen
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De dagelijkse rituelen van P. Monster
‘Noem me Dertien.’
‘Dertien?’
De blonde jongen met de ingespannen blik knikt. Hij draagt een singlet, is gespierd
als een motherfucker en z'n bleke lichaam zit vol met tattoos. We bevinden ons in
zijn flatwoning. Het waren Vanza's woorden: ‘Je zal het zien, hij spoort niet en is
bovendien zo gespierd als een motherfucker. Een gevaarlijke combinatie.’
Luister,’ zegt Dertien. ‘Ik geef geen tering om wie je bent. Je bent hier, omdat je
een vriend van Vanza bent.’
Vanza is een bleke Tsjech met stekelhaar. Ik ken hem uit de thaiboksscene. Ik
schreef het boek Het waanzinnige van sneeuw. Tijdens mijn research ontmoette ik
Vanza de Tsjech, die aan thaiboksen doet, glorieert in de ring, handelt in wiet en
hasj, en die, zoals hij zelf zegt, ‘connected’ is. Hij kent mensen.
Enkele weken geleden vroeg ik hem of hij mij in contact kon brengen met een
dealer. Pillen, cocaïne, wat dan ook.
Ik zei: ‘Ik wil het verhaal uit eerste hand horen. Niet zomaar wat gelul in de ruimte.
Ik wil tegenover zo'n fucker zitten. Ik wil weten waarom hij leeft zoals hij leeft, wat
het is dat hij precies doet.’
Ik zei: ‘Denk er verder niks van. Dit valt onder het kopje “research”.’
‘Ik ken er maar een,’ zei Vanza.
‘Zeg het.’
‘Jacobus Vrijman, ook wel bekend als Jacco, ook wel bekend als Dertien.’
‘Een hoop namen. Wat is dat voor gelul? Waarom Dertien? Heeft hij er dertien
kapotgemaakt? Dertien criminelen? Is hij op de dertiende van een of andere koude
maand geboren? Z'n moeder sloeg hem elke dag dertien keer met een zweep terwijl
hij moest toekijken hoe z'n vader aan z'n eigen snikkel zoog?’
Vanza de Tsjech keek me aan met een stompzinnige blik in z'n ogen.
‘Het is z'n geluksgetal,’ zei hij. Het klonk als een verontschuldiging.
Dus zitten we hier. In de flatwoning van Dertien, op de tweede verdieping. De
woning zonder muren, omdat Dertien ze er allemaal heeft uitgesloopt. Er liggen
overal wapens en primitieve curiosa. Messen, dolken, zwaarden, speren, Afrikaanse
voodoomaskers, noem de hele shit maar op. Dertien draagt z'n Kleine, zoals hij het
pistool liefkozend noemt, aan z'n enkel. Een Browning, zoveel millimeter. Dan ook
nog een wapen van Russische makelij, die hij in een schouderholster op z'n lichaam
draagt. Op het balkon ligt een stuk touw dat hij aan de reling bevestigd heeft en
waarmee hij elk moment kan afdalen.
Het Wilde Westen is hier.
Noem me Crazy Bill.
‘Oké, wat wil je weten?’
‘Hoe kwam je ertoe om -’
‘Ik heb je naam niet gehoord.’
Vanza knikt me bemoedigend toe. Op de achtergrond klinkt
gothic-metal-speed-rock, of hoe je die teringherrie ook noemt. Ik noem mijn naam
en vraag naar z'n verleden.
‘Je hebt pillen gedeald, begrijp ik?’
‘Pillen, drugs, van alles. Maar dat is alweer een tijd geleden, man. Ergens in de
jaren tachtig. Toen kon je nog een klapper maken. Het is nu allemaal veel harder
geworden, gewelddadiger, beter georganiseerd. In die tijd deed je maar wat, weet
je wel. Je wilde geld verdienen, en die pillen werden aan de lopende band gemaakt.
Zat een hoop kankerzooi bij, natuurlijk. Maar ook goed spul. Ik heb in die periode
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een grove beginnersfout gemaakt. Ik dealde niet alleen, ik gebruikte ook.
Gegarandeerd dat je dan naar de klote gaat. Ik ben een paar jaar van m'n leven
kwijt. M'n hersenen zijn nog steeds van slag. Komt ook van het snuiven, hè? Wat
ik godverdomme wel niet allemaal in m'n neus heb gestopt. De samenstelling en
de hoeveelheid, daar lag het aan. Fuck, man, ik heb een maand lang talkpoeder
vermengd met het gruis van tl-buizen gesnoven. En ik maar geloven dat het speed
was. Ik was veel te high om het verschil tussen het een of het ander te zien, begrijp
je wel? En het interesseerde me uiteindelijk allemaal geen kanker meer. Ik hou me
nu vast aan m'n dagelijkse rituelen, anders gaat het mis. Vorige week nog dacht ik
eraan om m'n buurvrouw te verkrachten. Ze is ergens in de zeventig. Dat zijn geen
goeie gedachten, weet je wel. Ik ben nu al meer dan elf jaar werkloos. Nou ja,
officieel dan, hè. Die gasten van de Sociale Dienst wilden me in het Joris stoppen.
‘Wat is er toch met je aan de hand,’ zeiden ze. ‘Waarom wil je niet werken?’
Dertien lacht.
‘Wat de fuck weten zij nou?’
Ik kan er godverdomme geen touw aan vastknopen. Wat heeft hij nu precies
gedeald? Hoeveel? Wat was zijn status? Had hij een status? Dertien is een
godverdomde idioot.
Vanza moedigt Dertien aan om vooral door te gaan met vertellen.
Zegt: ‘Vertel dat verhaal over die koeienkop.’
Of: ‘Weet je nog toen je naakt aan het plafond hing?’
Of: ‘Je moet dat verhaal van Butkus vertellen.’
Er gaan een heleboel verhalen rond over Dertien. Toen hij nog ergens
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anders woonde, in een rijtjeshuis, zag hij op een dag dat de buurman z'n meubelen
naar de tuin droeg.
‘Wat bent u aan het doen?’ vroeg Dertien.
‘Ik heb gewacht op een mooie zomerdag om m'n houten vloer opnieuw in de lak
te zetten. M'n nieuwe meubelen kunnen nu wel een nachtje in de tuin staan. Het is
prachtig weer.’
‘Natuurlijk, een nacht in de tuin kan geen kwaad.’
Die nacht sleepte Dertien de meubelen van de buurman z'n huis in. Dertien zat
de volgende dag in z'n nieuwe leren sofa, zag de buurman gebukt op straat lopen
met z'n schurftige poedel, en stond op om naar hem te zwaaien.
‘Dag, buurman. Daag!’
Dertien heeft met het dealen van pillen bakken met geld verdiend. Hij rijdt in zo'n
auto uit die film The fast and the furious. Hij heeft er ook bakken met geld doorheen
gejaagd. Veel geneukt, veel gesnoven, geslikt, gespoten, en uiteindelijk verloren.
Uit die periode heeft hij hersenbeschadiging overgehouden, en een zoon die Donder
heet, een mager ADHD-lijdertje dat hij een paar weekends per maand mag zien.
Dertien leert z'n zoon schieten, zegt dat niet alle mensen slecht zijn, en snijdt op
een terrasje de appelbol van het ventje doormidden met een knipmes waar je een
kip aan kan braden. Hij zegt dat hij z'n best doet. Mensen kijken naar Dertien. Ze
wijzen hem na. Als de politie hem een bezoek brengt om hem een paar vragen te
stellen over het een of ander, dan nemen ze versterking mee. Uit voorzorg.
Godverdomde mietjes zijn het.
Zegt Dertien.
‘Ze geven me geen tering meer. De Sociale Dienst, bedoel ik. Ze willen me
uithongeren. Naar de hel met ze. Ik wil niks meer met die lui te maken hebben. Ik
knap m'n eigen zaakjes wel op. Ik word gek van die motherfuckers. De ene brief na
de andere sturen ze me toe. Wat willen ze toch, man? Ik heb m'n naamplaatje van
m'n postbus gehaald en er een van iemand anders op geplakt. Dat moet het doen.
P. Monster heet ik nu. Kickende naam, toch? Ik liep door de buurt en zag ineens
die naam op een postbus. Een mooi alternatief. Wat denk je, zullen ze me nog
steeds van die kankerzooi sturen?’
Ik knik. Zeg dat het draait om het huisnummer en de postcode. Elke randdebiel
weet dit.
‘Ze mogen sterven,’ zegt Dertien. ‘Ik haal m'n post er niet eens meer uit.’
Vanza zegt: ‘Vertel nog iets over je carrière als dealer. Daarvoor zit hij hier.’
‘Wat moet ik dan vertellen? Shit. Dat ik er paranoïde van ben geworden, dat ik
niet meer weet wat echt is en wat niet. Het ging allemaal niet zo professioneel als
je misschien denkt. In elk geval, niet bij mij. Je had de drogisten, de makers, zeg
maar, de dealers, de koeriers, en de klandizie. Je hoefde nergens reclame voor te
maken. De klandizie komt naar jou toe. Beter kan je het niet hebben. Die
kleinschaligheid is ook voor een groot deel verantwoordelijk voor het succes. Je
blijft buiten schot, zeg maar. Ik was niet zo'n grote jongen.’
In het huis van Dertien hangt de schedel van een koe. Hij had een afgehakte
koeienkop met het vlees er nog aan bij het abattoir opgehaald en begraven in de
polder. Hij fietste met de bloederige kop in zijn fietstas en een schop op zijn
bagagedrager naar een afgelegen veld en trok een bloederig spoor over de
fietspaden. Toen hij na drie weken de schedel wilde opgraven, kon hij de plek waar
hij hem had begraven niet meer vinden. Een tweede koeienkop kookte hij thuis in
een pan totdat het vlees van de schedel gleed en de ogen er uitrolden. De stank
leidde ertoe dat de bewoners in de flat dachten dat de bejaarde buurvrouw onder
hem al een tijdje dood was.
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‘En wat doe je nu?’
‘Wat bedoel je?’
‘Hoe verdien je nu je geld?’
‘Ga je dit allemaal opschrijven?’
‘Dat weet ik nog niet.’
‘Ik kan wat jij kan,’ zegt Dertien plotseling.
‘Sorry?’
‘Zo bijzonder is het allemaal niet. Als je weet wat ik soms in m'n kop heb. Wacht
even -’
Dertien staat op. Zoekt in lades van een vitrinekast waarin een pop staat van
Pinhead, de freak uit de horrorfilm Hellraiser. Hij draait zich om en heeft een stapeltje
losse vellen papier in z'n hand.
‘Hier, wat vind je hiervan?’
Dertien staat in het midden van de huiskamer en leest: ‘Wat nergens op lijkt, is
echt.’
‘Niet slecht,’ zeg ik. ‘Klinkt Deelderiaans.’
‘Weet ik veel hoe het klinkt. Ik heb stapels van zulke dingen. De hele nacht lig ik
soms te denken. Ik word er fucking gestoord van, man.’
Dertien schudt de vellen papier als kaarten uit een kaartspel.
Vorige maand kwam een vriendin haar hond Butkus brengen, een bulterriërpup
van veertien weken. Of Dertien even op de hond kon passen.
‘Hoe lang?’
‘Twee dagen, hooguit drie. Ik moet strippen in Duitsland. Het levert aardig wat
centen op.’
‘Twee dagen, goed dan.’
Het beest heeft twee weken bij Dertien gelogeerd. Hij zorgde ervoor, maakte het
mormel zindelijk. Het sliep in z'n bed.
Toen stond de vriendin weer voor de deur.
‘Ik kom m'n hond halen.’
‘Je hond.’
‘Butkus.’
‘Denk je niet dat ik weet hoe dat varken heet? Je laat dat beest hier achter en
ineens kom je hem weer ophalen. Wat is dat voor een gezeik? Twee dagen, drie
dagen, twee wéken. Twee weken! Ik bedoel, ik hecht toch aan zo'n dier.’
‘M'n hond.’
‘Lelijke hoer. Kutwijf! Stinksnol.’
Het ritueel herhaalde zich. De vriendin kwam de hond weer brengen met hetzelfde
verzoek.
Ze was een succes geweest in Duitsland. Ze hadden haar weer gevraagd om in
clubs te komen dansen.
Dertien stemde in. Donder sliep dat weekend bij hem. ‘Wat een lieve hond, papa,’
zei het ventje, toen het dier hem besprong.
‘Fuck dat kreng, we gaan naar de stad,’ zei Dertien. ‘Hamburgers vreten.’
Toen hij thuiskwam had Butkus in z'n huis gescheten en gezeken.
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Stront op de vloer. Stront op het tapijt. Taartvormige drollen. Pis op z'n bed.
Geeloranje vlekken in de vormen van onontdekte continenten. Pis op de grond. Pis
op de bank.
Dertien raakte buiten zinnen, pakte z'n wapen van Russische makelij, drukte het
tegen de schedel van de bullterriër, en schreeuwde dat hij er genoeg van had. De
haan stond gespannen. De hondenhemel was dichtbij.
‘Papa! Papa, niet doen!’ piepte Donder.
Dertien keek naar de hond, keek naar Donder. Naar de hond. Naar Donder. Naar
de hond. Naar Donder.
Hij wierp het wapen op bed, pakte Butkus bij z'n nekvel en smeet het jankende
beest op het balkon. Toen Vanza die week op bezoek kwam en vroeg waar Butkus
was, zei Dertien: ‘Die woont op het balkon. Hij vreet z'n eigen stront, want ik geef
hem niks meer.’
Vanza belde de vriendin.
‘Kom je hond redden,’ zei hij.
Dertien kijkt naar mij, pakt het vel papier uit m'n handen, en gebaart.
‘Kom mee,’ zegt hij.
Ik kijk naar Vanza. Hij kijkt met een blik van ‘het is goed’.
We gaan naar buiten, stappen in z'n rode Subaru, Hyundai, of wat voor merk dan
ook, en rijden naar de industrie. Hier vinden afrekeningen plaats. Daar is dat ene
verhaal over die thaibokser wiens kop ze er hadden afgehakt en die ze met z'n poten
in het cement ‘Hier huren we een opslagplaats,’ zegt Dertien.
‘We?’
‘Een paar maten van me en ik. Je wilde toch weten wat ik doe of niet?’
Dertien rijdt naar de opslagplaats. Het is een tochtig kantoorpand dat gevuld is
met computers, dvd-spelers, beeldschermen, tv's, meubelen. Het pand ziet er oud
en onverzorgd uit.
‘Veel verdien je er niet aan,’ zegt Dertien. ‘De computerbranche ligt een beetje
op z'n gat.’
‘Je bent een dief,’ zeg ik verbaasd.
‘Wat moet ik dan, hongerlijden?’
‘Wanneer doe je het?’
‘Doe ik wat?’
‘Het stelen en roven.’
‘Wat denk je, Lampje? 's Nachts natuurlijk, wanneer het gewone volk slaapt.
Overdag heb ik het al druk genoeg. Ik slaap, ik sta op, ik neem een douche, ik eet,
ik denk, ik zie het licht van de dag verflauwen. Fuck, opstaan alleen is al een
complete dagtaak, man. En soms heb ik een idee in m'n kop, en dat moet ik dan
uitvoeren. Heel compulsief. Laatst heb ik m'n huis doorgebroken, zoals je hebt
kunnen zien.’
In zijn huis hangt de elektrische bedrading van de buren aan het plafond. Dertien
ontdekte de bedrading in de muur toen hij hem aan het afbreken was.
‘Wat is dat met die muren?’ vraag ik. ‘Ben je niet bang dat de hele shit naar
beneden valt? Je hebt geen wand meer over.’
‘Als ik thuiskom wil ik thuís zijn,’ zegt Dertien. ‘Ik wil niet in m'n huiskamer zijn,
niet in m'n slaapkamer, niet in m'n badkamer, maar gewoon thuís. En ik ontdek
graag dingen. Ik was benieuwd hoe m'n huis er zou uitzien zonder al die muren.
Twee dagen geleden heb ik m'n zaad in een koekenpan gespoten en op het
gasfonuis gebakken. Het stolt, net als ei, zeg maar.’
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Vanza kijkt naar me en schudt lichtjes zijn hoofd, alsof hij zeggen wil: ‘Ga er niet
op in. Laat het gaan.’
‘Ken je Gummbah?’ vraagt Dertien.
‘Wat?’
‘Gummbah, die tekenaar. Ik kan uren naar z'n tekeningen kijken, man. Ik begrijp
er geen kanker van, maar toch hebben ze iets, weet je. Het is diep. Niet zo maar
een tekening. Het is fucking fine art, man. Ik heb verstand van die dingen. Komt
door mijn liefde voor tattoos en dat soort shit. Elke dag kijk ik wel naar een van z'n
tekeningen.’
‘Gummbah, ja,’ zeg ik, ‘niet persoonlijk, maar ik weet wie je bedoelt.’
Dertien knikt naar z'n auto. We stappen weer in.
‘Niet te lang blijven lummelen hier,’ zegt hij.
Onderweg: ‘Ja, die fucking Gummbah, man. Ik zag hem tijd geleden in zo'n
praatprogramma. “Hoe wil je sterven?” werd hem gevraagd. En weet je wat hij zei?
Hij zei: “Ik twijfel - op m'n tweeënnegentigste, in m'n slaap, of morgen aan een lang
ziekbed beginnen.” Begrijp je het niet? Het is geniaal, man. Gewoon geniaal.’
‘Let op de weg,’ zegt Vanza.
‘Ik zie 'm, ik zie 'm. Maak je niet druk.’
Dertien kijkt peinzend voor zich uit. Zegt dan: ‘Misschien maak ik nog wel meer
van die dingen, man, van die verzen, weet je wel. Zou ik er niet iets mee kunnen
doen? Het klonk toch... Deelder - ectic, of wat je ook zei. Zo klonk het toch?’
‘Zo klonk het precies,’ zeg ik. ‘Het is pure poëzie, Dertien. De dingen die je zegt
- pure poëzie.’ ■
Alex Boogers (1970) debuteerde in 1999 met de korte roman Het boek Estee onder
het pseudoniem M.L. Lee. In 2002 verscheen onder zijn eigen naam de roman Het
waanzinnige van sneeuw, eveneens bij uitgeverij Podium. Momenteel werkt hij aan
zijn derde roman die in 2005 zal verschijnen.

foto NL fotografie
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foot for thought

Bij een jaarabonnement op Passionate Magazine maak je kans op één paar Quick
Sportschoenen.
(maak gebruik van de abonneepagina in dit magazine)
www.fcquick.com
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Steden zonder muren De stad in de Nederlandstalige poëzie
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Een van de bekendste Nederlandse stadsgedichten is zonder twijfel ‘De Dapperstraat’
van J.C. Bloem. In dit sonnet verwoordt de dichter op sublieme wijze het urbane
levensgevoel. Eerst tart hij de niet-stadsbewoner door hem ‘tevreden’ en ‘leeg’ te
noemen en kraakt hij diens leefomgeving af door die te beschrijven als een ‘stukje
bos ter grootte van een krant’ en ‘Een heuvel met wat villaatjes ertegen.’ Vervolgens
zet hij een lofzang in op de stad die hij overigens op tamelijk kleurloze wijze schetst:
‘grauwe, stedelijke wegen,’ en ‘De in kaden vastgeklonken waterkant.’ Dat het
dergelijke, door de bank genomen als niet mooi ervaren zaken zijn, die zijn voorkeur
genieten, verklaart hij vervolgens met de regels: Alles is veel voor wie niet veel
verwacht./ Het leven houdt zijn wonderen verborgen/ Tot het ze, opeens, toont in
hun hogen staat. Met andere woorden: het leven in de stad mag dan wat armetierig
lijken, wie beschikt over het juiste verwachtingspatroon zal rijkelijk beloond worden
met wonderen in hun hoge staat.

Aantrekking en afstoting
Het idee dat het leven in de stad het enige echte leven is, ondanks de sores die
ermee gepaard gaan, is terug te vinden in veel stadspoëzie. Dichters presenteren
al eeuwen hun diepere gedachten in het licht van het vaak druilerige maar soms
ook zonnige stadse bestaan, en de stad als metafoor voor het leven zelf is ouder
dan de weg naar Rome.
De filosoof Epicurus merkte ooit op dat mensen zich tegen de meeste dingen
kunnen beschermen, maar dat ze in het aanschijn van de dood leven als in een
stad zonder muren. In zijn tijd waren steden steevast ommuurde vestigingsplaatsen
waarin de bewoners zich veilig waanden voor gevaar van buitenaf. En evenals nu
vormden ze belangrijke centra van macht die de ommelanden provoceerden met
imposante paleizen en hoge torens. In zijn boek Sferen wijst de Duitse filosoof Peter
Sloterdijk op de historische paradox van aantrekking en afstoting: ‘De vroege steden
zijn er om blikken op zich te vestigen, blikken te verhogen, blikken te vernederen.
Hun ongebreidelde zichtbaarheid verklaart het onschuldige oog de oorlog, en eist
dat het zich onderwerpt aan dit opflitsen, pralen een aanwezig blijven van de aanblik.
(...) De stadsgod openbaart zijn wezen in de prachtvol afwijzende muren en torens,
voorzover zich hierin de onophoudelijke aanwezigheid van een kracht met een
duurzaam oponthoud in het blikveld verbindt.’ De stad bood haar bewoners
geborgenheid door ze af te schermen
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van de wereld er omheen en tegelijkertijd daagde zij die buitenwereld uit door zoveel
mogelijk haar rijkdommen te tonen.
Gaandeweg de eeuwen zijn de muren verdwenen. Steden zijn niet langer plekken
waar mensen samenscholen om zich veilig te voelen voor externe bedreigingen.
Integendeel, wie de krant leest weet dat de wereldsteden van nu veel meer gevaren
kennen dan het platteland: atoombommen, kruisraketten, granaten en
zelfmoordterroristen hoeven niet in een paard van Troje binnengebracht te worden.
Toch hebben steden wel hun uitdagende karakter behouden en misschien wel vele
malen versterkt. Men leeft er om met Epicurus te spreken, in het aanschijn van de
dood, maar desondanks zijn ze the place to be, waar het allemaal gebeurt. Ze zijn
beangstigend. Maar ze zijn ook heel aantrekkelijk. En dat moet iedereen weten.

Lof- en hekeldichten
Nederlandse dichters in de 17e en 18e eeuw schreven al regelmatig lofdichten
waarin ze een stad op niet mis te verstane wijze idealiseerden, zoals Joost van den
Vondel met zijn gedicht ‘Op Amsterdam’: Aan d'Amstel en aan 't IJ, daar doet zich
heerlijk open/ Zij, die als keizerin de kroon draagt van Europe,/ Amstelredam, die 't
hoofd verheft aan 's hemels as/ En schiet op Pluto's borst haar wortels door 't moeras.
Gelukkig waren er ook dichters die zich wat kritischer opstelden. De jongere
tijdgenoot van Vondel, Willem Godschalk van Focquenbroch, schreef zijn eigen ‘Op
Amsterdam’ dat begint met de volgende regels: 't Geldzuchtig Amsterdam, met al
haar zoete kijers,/ Stoft al te moedig op haar opgevulde tas./ De magere Gierigheid,
die steeds haar afgod was,/ Maakt dat dit hoen niets legt dan stront in plaats van
eiers.
Een lofdicht als dat van Vondel riep een dergelijke reactie op. Steden hebben
elkaar altijd al beconcurreerd, zoniet bevochten en dat is in stadspoëzie door de
eeuwen heen terug te lezen. Ook in de afgelopen decennia waarin de twisten werden
gereduceerd tot hooguit voetbalrellen, waren er dichters die er nog eens goed voor
gingen zitten om hun afkeer op te tekenen van een Nederlandse stad. Theo van
Baaren bijvoorbeeld liet een niet al te vleiend sonnet verschijnen onder de titel
‘Utrecht’: Het eerste kwatrijn luidt: De grachten kruipen door de dode stad/ als
evenvele volgevreten slangen/ en de barok verzakte huizen hangen/ moe op elkaar,
de kelders altijd nat// En de lofdichten bleven ook komen zoals het bekende ‘Rotown
Magic’ van J.A. Deelder dat besluit met de regels: Rotterdam is geen illusie/ door
de camera gewekt/ Rotterdam is niet te filmen/ Rotterdam is véels te ècht.

De stad als decor
De meeste stadspoëzie neemt niet, zoals in de lof- en hekeldichten, de stad als
onderwerp, maar gebruikt haar op een andere manier, bijvoorbeeld als decor binnen
het gedicht. Ze komt dan terecht op een continuüm tussen enerzijds een hedendaags
Sodom en Gomorra, de endeldarm van de wereld, waarin het verval en de eindigheid
van het leven worden geësthetiseerd en anderzijds een heilige stad als Jeruzalem
die in de Middeleeuwen samenviel met de Hof van Eden, een plek van eeuwig leven
en onbeperkt geluk. De Groninger stadsdichter Bart FM Droog presenteert in zijn
gedicht ‘Op de baan’ de stad Groningen als een plaats waar menigeen op eerloze
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wijze aan zijn einde komt: Bij het station wacht de oude garde/ onderweg naar de
hel/ kwijlend en kotsend/ kruipend en schreeuwend/ de smeris komt langs/ en
knuppelt ze voort/ moet hier snel weg, van de baan.
Ilja Leonard Pfeijffer verwijst naar de onmogelijke, hemelse stad (Babylon) in zijn
gedicht ‘academia’: ken jij de stad die stevig is gebouwd van torenhoog verheven/
hersenspinsels en zorgvuldig fantasievol vormgegeven/ goed geconstrueerde
luchtkastelen op de fundamenten/ van een wilde hypothese de stad waar studenten/
over de brede straat naar de hemel zwalken. En Onno-Sven Tromp wandelt in zijn
vormvaste gedicht ‘Buiten-IJ’ rond in de eeuwige duurzaamheid van Amsterdam
dat pardoes verandert in de schrijvershemel als daar de geest van Nescio lijkt rond
te waren:Ik zag al gauw de witte schittering van 't IJ/ en volgde daarna trouw het
spoor van Nescio/ uit zijn verhalen overtochten langs de dijken.// Het stille licht was
onvoorstelbaar mooi en blij/ door al dat blinken wist ik zeker datti zo/ ook uren naar
de horizon had lopen kijken.

Modern levensgevoel
De stad werd vanaf het midden van de 19e eeuw steeds meer gezien als het
landschap van de vooruitgang. Dichters experimenteerden met klanken en vormen
om de geluiden en structuren van de stad te verwoorden en te verbeelden. Nieuwe
druktechnieken maakten het op dat moment mogelijk om een geheel nieuwe weg
in te slaan. In het Nederlands taalgebied was het Paul van Ostaijen die daarmee
tot zeer invloedrijke resultaten kwam bijvoorbeeld in Bezette stad:
Sous le cie l de l'Argentine
enkel blijft nog staan contrapunt tot JAZZ_BAND
6 uur 's morgens grijze straat
FRERE JACQUES
FRERE JACQUES
frère Jacques
lève-toi
tines
sonne les ma
les matines
sonne
alles is leeg
frère Jacques
de laatste Pernod
Picon

Een modern levensgevoel dat zijn oorsprong vond op het Amerikaanse platteland
en dat daarna meer en meer bij de stad is gaan horen is dat van de blues, het loflied
op de triestigheid, dat mooi wordt gedemonstreerd in ‘Amsterdam Blues’ van Hans
van Straten: September de seizoenen keren/ als trams bij het Centraal Station/ de
wolken krijgen witte veren/ de wereld is een luchtballon/ van Scheltema lopen wij
via/ de Kalverstraat naar tante Mia/ en 't najaar schuift weer puur en frans/ langs
onze snorren en gezichten/ langs etalages met gedichten/ en pornografische romans.
En in ‘Akerkstraat’ van Martin Bril: Om de hoek van waar ik ooit woonde/ In Groningen
ligt een straatje dat/ Nog steeds precies hetzelfde straatje is/ Met 's avonds laat
dezelfde glinstering/ Op de natte keien, dezelfde echo van/ Mijn voetstappen die
hier voor altijd/ Eenzaam klinken, zelfs als ik zij aan zij/ Ga met een vrouw op hakken.
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Verbeelding aan de macht
Het zwaarlijvige Europese zusje van de dichterlijke blues is de spleen van onder
anderen Menno Wigman: De metro ramt de voorkant van de dag./ Ochtendvrees
en gangpadvee. Een man/ hoest of zijn ziel vol gaten zit./ herfst in zijn broek. Het
diepe door,/ de onderzee van blauw verlichte schimmen. (‘Ondergrondse’). Philip
Hoorne neemt een verregende kermis als achtergrond in ‘Kermis’: Ze loopt tussen
de wagens/ en pijpenstelen door;/ het broertje aan haar hand/ kijkt sip, alle kraampjes
dicht,/ bots-auto's onder zeil, het/ spookhuis enger dan voorheen, de rups weer
cocon.// Het meisje denkt: nu is het op zijn/ mooist, maar ze zwijgt, want zo'n/ kleine
jongen kan nooit begrijpen/ dat een verregende kermis zoiets is/ als het boek nog
in zijn folie,/ een verhaal vóór het wordt verteld. Hoorne verwijst hier niet alleen naar
de bekende stadse malaise, maar suggereert net als Bloem dat er een soort wijsheid
bestaat die het mogelijk maakt om van de triestigheid te genieten. Dit keer is het
echter niet het boertje van buiten dat die wijsheid ontbeert, maar het kleine broertje
dar nog niet oud genoeg is om te kunnen begrijpen hoe het zit.
Grauwe, stedelijke wegen, etalages met pornografische romans, natte keien,
motregen, neonreclame, prostituees etc. vormen het decor van die beangstigend
aantrekkelijke wereld en ze worden bezongen als ging het over lentebloesem en
ruisend graan. Er spreekt een verlangen uit naar de wereld van James Dean die
op een druilerige middag door een zwart wit gefotografeerd New York loopt met de
handen in de zakken, de kraag omhoog en de blik stuurs naar de grauwe miezerige
hemel gericht. Naar het Parijs van Jean-Paul Belmondo in A bout de souffle waar
het gangsterleven lonkt en sterven slechts een kwestie is van neervallen en nog
één keer met de vingers over de lippen strijken. De stad als een van God
losgezongen wereld waarin geen normen en waarden het menselijk handelen
bepalen, maar waar de verbeelding aan de macht is. Een dichterlijke stad.

Altijd hoopvol
Ook facetten van de stad worden als metafoor gebruikt voor een te verfoeien of juist
te bejubelen wereld. Joost Zwagerman bijvoorbeeld beschrijft in ‘Boris Echo polst
zijn slag’ het leven van de moderne burgerman die in zijn slaapstad elke dag
hetzelfde beleeft in de hoop dat het straks en later allemaal ten goede zal keren:
Hier op het kruispunt in de slaapstad die/ Boris Echo dankzij doe-vakanties zenith
noemen mag/ hier in de fijne open keuken van zijn woonwijk/ waar het verkeerslicht
boven stoïcijnse fietsers/ stil verspringt tot enteringvan steeds dezelfde dag/ hier is
het dankzij huiselijke types zoals Boris/ ondanks eeuwig heden altijd hoopvol straks
en later nog. En Hagar Peeters toont in haar gedicht ‘Vervallen stad’ een illusieloze
loonslaaf die in de schreden van zijn vader, grootvader en overgrootvaders mooie
bloemen verkoopt op de Albert Cuyp: Zijn plichtsbesef fluistert hem in:/ de plank
ontbeert het brood vandaag./ Vraag het de knopjes. Maak hen tot kegels./ Sla uit
blaadjes harde munt vandaag. De bloemen zijn er voor hem niet om van te genieten,
maar om aan te verdienen. Honger is zijn deel als hij niets verkoopt. De angst
daarvoor maakt hem blind voor de kleuren.
Ruben van Gogh koppelt in zijn gedicht ‘Terug naar de vlakte’ de sloop van de
Groninger Hunzecentrale aan een besef van vergankelijkheid bij enkele vergrijzende
stadsbewoners: Mulders blik vernauwde zich,/ De Vries moest huiveren, zomaar
koud,/ De Boer verschrompelde, zomaar oud, de wind stak op, de zon verdween,
en 1 voor 1, als de vertraagde film, van later op tv, zakten de schoorsteen-/ pijpen
met een diepe zucht van/ geen idee de lange diepte in/ en waaierden uiteen in één
brede/ grijze wolk van afgeknipte krullen. Voor Miguel Declercq is het park een
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sprookjesachtige plek waar de dichter een ‘je’ ontmoet die diepe indruk op hem
maakt. Later betwijfelt hij of hij er ooit werkelijk is geweest: Was wat waar was
werkelijk? Het stadspark in april./ De zon die dag, je paarse rok, het wijnflesgroene
kiezelsteentje dat ik in mijn linker vond: een park zo zonder iets./ Zoals het stadspark
rook/Zoals het stadspark rook, maar anders ruikt het hier./ Nochtans wil ik echt
hebben geloofd dat ik daar was, hoewel ik mij niet meer herinner of je lachte of,
bijvoorbeeld, of je glimlachte die dag./ Ik kan daar amper bij./ Ik meen dat ik daar
was.
De meeste dichtens wonen in steden. Ze zijn door de stad verleid om er te blijven.
Want in de stad gebeurt wat in poëzie gebeurt. Daar toont zich de schoonheid van
lelijk weer. Daar woekert de armetierigheid van het bestaan. Daar heerst de
hartverscheurende bekrompenheid van de menselijke soort. En daar bereiken de
angsten en geneugten waarmee men zichzelf op de been houdt hun hoogtepunt.
De stad is allang opgehouden om haar bewoners bescherming te bieden.
Onbeschaamd stelt de stad ze bloot aan de bedreigingen die haar omringen en die
ze zelfs naar zich toe lokt omdat ze niet anders kan, omdat ze een stad is en omdat
steden nu eenmaal vanaf het moment dat ze ontstonden, beangstigend aantrekkelijk
zijn. Voor dichters zeker. ■
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Ronald Ohlsen (1968) publiceerde verhalen en gedichten onder meer in Passionate,
Propria Cures en Parmentier en in tientallen bloemlezingen. In juni 2004 gingen er
twee nieuwe toneelstukken van zijn hand in première. Ohlsen schreef twee romans
en zijn eerste dichtbundel is in de maak.
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Staring in de stad
Wie zich door oude poëzie worstelt, omdat dat moet van school of universiteit - wijs
mij iemand aan die zoiets voor z'n lol doet en ik wijs je een aanstellerige streber
aan - raakt al gauw verdwaald in de eindeloze landschappen die zo nodig bezongen
moeten worden. Dat gaat van prieel naar prieel, van heide naar bos en v.v., met zo
nu en dan een rustpunt bij het een of ander lieflijke meertje. De ‘locus amoenus’ (of
lieflijke plaats) woekerde vooral in de middeleeuwen en renaissance als een
hardnekkig soort onkruid in de poëzie. Altijd maar weer die rustieke tuin waar het
lyrisch ik aan terugdenkt; o zijn eerste lente toen de tijd nog geen vat had en hij nog
waarlijk gelukkig was. Eeuwen achtereen meenden dichters er goed aan te doen
hun gedichten te openen met stereotiepe natuurbeschrijvingen die de innerlijke
toestand van hun personage moesten weergeven. Opdat de lezer zich maar niet
zou vergissen. Als er al eens een stad beschreven werd, dan stond deze symbool
voor alle gruwelijkheden van het leven. De tijd, de besognes, het noodlot; allemaal
zaken die het geluk in de weg stonden.
Hoe zou het zijn als zo'n stereotiep natuurgedicht wordt omgezet in een
stadsgedicht? Passionate vroeg een aantal dichters om een stadse vertaling van
een gedicht van A.C.W. Staring, specialist in natuurwandelingpoëzie. Voor een eind
18e, begin 19e eeuwse dichter (De Dikke van Komrij opent er mee) trouwens nog
prima te pruimen, tenminste voor het slag dagjesmensen dat in colonne het Pieterpad
afloopt. Ieder z'n meug, ik loop liever van Spangen naar Kralingen.
De gedichten van Tsead Bruinja, Ruben van Gogh en Johan Haspers zijn volstrekt
verschillend, al vinden alledrie hun oorsprong in het gedicht ‘Herdenking’. Waar
Haspers en vooral Van Gogh juist heel dicht bij het origineel blijven, heeft het gedicht
van Bruinja een heel eigen gezicht, geïnspireerd door het gedicht van Staring. Arjan
Witte koos voor ‘Oogstlied’. Hij bezingt de oogst van een in zekere stadswijken en
kampen populair gewas. (rd)
HERDENKING: Wij schuilden onder dropplend lover,/ Gedoken aan den plas;/ De
zwaluw glipte 't weivlak over,/ En speelde om 't zilvren gras;/ Een koeltje blies, met
geur belaân,/ Het leven door de wilgenblaân.// 't Werd stiller; 't groen liet af van
droppen;/ Geen vogel zwier meer om;/ De dauw trok langs de heuveltoppen,/ Waar
achter 't westen glom;/ Daar zong de Mei zijn avondlied!/ Wij hoorden 't, en wij
spraken niet.//
Ik zag haar aan, en, diep bewogen,/ Smolt ziel met ziel in een./ O toverblik dier
minlijke ogen,/ Wier flonkring op mij scheen!/ O zoet gelispel van dien mond,/ Wiens
adem de eerste kus verslond!//
Ons dekte vreedzaam wilgenlover;/ De scheemring voorbij;/ Het duister toog de
velden over;/ En dralend rezen wij./Leef lang in blij herdenken voort,/ Gewijde stond!
Geheiligd oord!
OOGSTLIED: Sikkels klinken;/ Sikkels blinken;/ Ruisend valt het graan./ Zie de
bindster gaâren!/ Zie, in lange scharen,/ Garf bij garven staan!//
't Heter branden/ Op de landen/ Meldt den middagtijd;/ 't Windje, moê van 't
zweven,/ Heeft zich schuil begeven;/ En nog zwoegt de vlijt!//
Blije Maaiers;/ Nijvre Zaaiers,/ Die uw loon ontvingt!/ Zit nu rustig neder;/ Galm'
het mastbos weder,/ Als gij juichend zingt.//
Slaat uwe ogen/ Naar den hogen:/ Alles kwam van daar!/ Zachte regen daalde,/
Vriendlijk zonlicht straalde/ Mild op halmen aar.
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A.C.W. Staring
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Herdenking
De lichtmasten krabden aan de warme
stadse smog, als spacy robotarmen.
Skaters met hun stoïcijnse bek
vielen steevast op het zilverkleurig dek.
De geur van Joop!, Ralph, Hugo, Calvin Klein
woei 's avonds op het Schouwburgplein.
't Bleef er druk: de stad een etalage;
Er klommen vreemde vogels uit de garage.
Lowlife gekijf trok langs de bioscoop,
heilige kerk van Hollywood troost.
Waar een straatkrantverkoper een lied stond
te zingen, waar ik geen woord van verstond.
Je likte aan je ijsje, je tong ging in 't rond,
zo smolt de zuivel je in je mooie mond.
O jouw gitzwarte Persol schitterde zo sexy
in de raamreflectie van een raamreflectie
van de zon. En met een zoen zag ik mijn hoofd
als in mijn eigen realitysoap.
Ons bankje raakte voller met allerhande
avondvolk dat opduikt langs de randen
van de nacht. We zaten nog op ons gemak.
Gewijd geluk dat ik door op te staan verbrak.
Laat dit mijn herdenking zijn:
Die avond op het Schouwburgplein.

Johan Haspers
naar ‘Herdenking’ van A.C.W. Staring

Wrijf
stad de herfst van je heilige neon is aangebroken
en ik in dat licht baad als nooit tevoren
de eclectische vleugels die je me schenken zou
de gearomatiseerde ramen waar je me mee toe
dekken kan
ik weet dat ze smeken en dat ze aan diggelen
gaan die ijverig gekopieerde filmdromen
weet de koelte van je parken is beroerd
de vogels van je vleugels zijn je roem
vooruit gevlogen en wat ze mee terug
hebben genomen is verguisd verbogen
duim buiten je vuist duim
ik help het je hopen
in de velden slijpen ze de zeisen
de dames kussen de zomen
ik help het je hopen
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ik help het je hopen dat je een peperduur veilig hok
met slappe muren huist
daar
om
dat je knechten de keuze
dat ik mijn lief uit het zand van je schaduwen
en in haar glanzende ogen kijken mag
als champagne vers gekolfd
schuwe dronk onder de kurk
bewaard lied als lied
verbolgen
dat er mededogen schuilt
in je bruis
dat je fluiten zal op al je roze vingers
als we langs komen lopen
dat dit nog maar de morgen is
van je onpeilbare succes

Tsead Bruinja
geïnspireerd door ‘Herdenking’ van A.C.W. Staring
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Herdenking
Wij huilden om het dropplend lover,
Gebroken in den plas;
De ekster wipte 't leidak over,
En kweelde om 't stinkend gas;
Een koeltje wies, met meur belaan,
Het leven uit de winkellaan.
't Werd killer: 't groen liet af in droppen;
Een vogel stierf er om;
De rouw was al niet meer te stoppen
die zacht, in resten, glom;
Weer zongen wij dien avond niet!
Wij smoorden 't, wat ons raden liet.
Ik zag haar gaan, en onbewogen,
Smolt wiel met wiel aan een.
O al dat blik, mijn pijnlijke ogen,
Wier traanding in mij scheen!
O dor gemispel in den mond,
Wiens adem nooit es die lust verstond!
Ons nekte spaarzaam winkeltover;
De scheemring aan ons' zij;
Het duister oog vertelt: 't is over;
En dwalend vrezen wij.
Leef, stad, in scheidend zwenken voort.
Ontwijde grond! Ontheiligd oord!

Ruben van Gogh
naar ‘Herdenking’ van A.C.W. Staring

Oogstlied
Scharen knippen;
Topjes wippen;
Geurend valt het groen.
Kijk die chicks hun best doen!
Heup aan heup op sportschoen,
Top in zakjes doen!
't Warmer branden
van de lampen
ontkent het avonduur;
Afzuiginstallatie,
Zoemt een zacht triomflied;
Een duister avontuur!
Stoonde knippers,
Toppenwippers,
Net alweer gebeurd!
Ga toch even zitten;
De vetste kar bezitten,
Van de hele buurt.
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Zie de sterren
Voel de kern:
In de hemelboog.
Stromend water daalde,
Twaalf bouwlampen straalden
Vlammen kropen toen omhoog.

Arjan Witte
naar ‘Oogstlied’ van A.C.W. Staring
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Waar is onze verslaggever?
De laatste dichters tour, 14 mei, Nighttown, Rotterdam
Vraag een gemiddelde voorbijganger waar hij/zij aan denkt bij het woord hiphop,
en tien tegen één dat het antwoord zal luiden: schreeuwerig, vrouwonvriendelijk,
macho en éénheidsworst. Inderdaad kan met de huidige ‘urban’-golf die over ons
land raast de tv niet meer worden ingeschakeld zonder dat onderling inwisselbare
videoclips voorbijkomen waarin vrouwelijk schoon slechts sporadisch wordt bedekt,
street slang en kermishorloges oren en ogen doen duizelen en auto's niet
beeldvullend genoeg kunnen zijn. De hiphop-scene is één groot schoolplein van
onhandelbare pubers geworden, zo lijkt het wel. Tijd dus voor een lesje échte hiphop,
van de enige echte godfathers van het genre, dat toen nog geen naam had: The
Last Poets uit New York.
Abiodun Oyewole, Umar Bin Hassan en congaspeler Don ‘Babatunde’ Eaton.
Aanleiding voor hun bezoek aan de lage landen was het boek van Christine Otten,
over hun leven en werk (zie recensie op p. 33). Ter viering en presentatie van dit
staaltje faction-vakmanschap reisden de enige echte Poets af naar een vijftal steden
in den lande, waaronder Rotterdam, hét broeinest van onleefbaar populisme en
multiculturele dramatiek bij uitstek, waar deze nog immer politiek bewuste dichters
zich als een vis in het water moeten hebben gevoeld. Het publiek dat die avond de
kleine zaal van Nighttown bevolkte gaf immers net zo'n kleurrijke dwarsdoorsnede
van de bevolking als the Big Apple zelf, die andere smeltkroes aan het water.
Al was het de vraag of iedereen ook echt voor de Poets was gekomen. Zouden
de grijzende vijftigers, compleet met gestage tred, in staat zijn het veelal jonge
publiek voor zich te (her)winnen, in een totaalprogramma met onder meer resident
soul queen Tasha's World, die haar thuiswedstrijd met verve speelde? Welnu, deze
twijfel leek bij de dichters zelf geheel niet te bestaan. Sterker nog, ze doorspekten
hun optreden met verrassende lichtvoetigheid en onderonsjes met elkaar en de zaal
die de lachspieren goed losmaakten. Waren dit nu die bloedserieuze Last Poets,
de Black Panthers van de poëzie, die zongen over revolutie? Jazeker, en ze voelden
zich thuis. Met de routine van een jarenlang getrouwd stel deelden ze zogenaamd
vileine één-tweetjes uit, of gaven gevatte wendingen aan een serieuze opmerking.
Maar natuurlijk waren ze niet alleen gekomen om lol te trappen. Het ging die avond
opnieuw over ‘grenades in their eyes’, ‘this is madness’ en ‘the streets are calling’.
Rauwe poëzie over liefde en geweld. Zoals Shakespeare al zei: ‘Here's much to do
with hate, but more with love’. De woede, de waanzin en de wanhoop, vertolkt door
middelbare grappenmakers die hun talrijke toehoorders volledig inpakten.
Net als op een standaard hiphopavond eigenlijk, waar stoere mannen met een
microfoon helden kunnen worden. Wat dat betreft is er niet veel veranderd. Des te
opvallender was het dan ook dat de rest van het programma grotendeels werd
gedragen door een aantal stoere vrouwen: zangeres Dee (wier spannende soul de
hiphop van Krewcial en dj Gus verrijkte), schrijfster Christine Otten, spoken-word
artiest Neske Beks (die een laaiend enthousiast onthaal kreeg voor haar
afwisselende, spitsvondige en warme performance) en de eerder genoemde Tasha.
Deze dames zorgden voor een aangenaam tegenwicht in de nog altijd door mannen
gedomineerde dichters/zangers/performers-wereld. Daarmee waren ze ook het
levende bewijs dat de invloed van de Poets, met hun pleidooi voor gelijkheid, wel
degelijk ook een politieke kan zijn. Organisator Paradiso heeft bewezen de
boodschap van deze dichtersgroep niet alleen in woord maar ook in daad recht te
doen.
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Was het dan allemaal zo politiek correct die avond, en hebben de Poets bouncend
Nederland inderdaad een lesje geleerd? Op het einde leek het niemand echt meer
iets uit te maken. Er was alleen nog de swingende bootyfunk van de Trackaddicts
(compleet met lofzang op de feminiene derrière), waarop artiesten en publiek
tezamen de nacht in dansten. Feest, dus. Zoals het hoort when the revolution
comes... but until then, you know, and I know, niggers will party and bullshit, party
and bullshit... de Poets incluis. Ze hadden het zelf niet beter kunnen bedenken.

Maarten Das

vlnr Umar Bin Hassan, Abiodun Oyewole, Don ‘Babatunde’ Eaton uit de Bill Adler
Archives
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Laat Irene dit varkentje maar wassen...
Zwoerdje mag in bad met Irene. Andere varkens hebben minder mazzel en douchen
alleen vlak voor ze geslacht worden. Dat kan anders. Zie www.eetgeendierenleed.nl
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[Recensies]

Algehele ontluistering
‘De oude Hollandse binnenkamer is verlaten, de jonge Nederlandse schrijvers
zwerven veel op straat,’ aldus het voorwoord van de eerste editie van het nieuwe
jaarboek Magazijn. De redactie van Magazijn gaat jaarlijks de beste boeken
selecteren, geschreven door auteurs onder de veertig, en hen vragen om een
bijdrage. Op deze manier wil Magazijn de beste jonge Nederlandstalige schrijvers
van het moment onder de aandacht brengen.
Naar enige vorm van samenhang tussen de geselecteerde auteurs is niet bewust
gestreefd, aldus de inleiding. Toch blijkt deze generatie, meent de redactie, zich te
richten op de buitenwereld, en speelt migratie een belangrijke rol.
Deze twee elementen zijn terug te vinden in het openingsverhaal van Rashid
Novaire. Het is een intrigerend, onheilspellend portret van een vakantieganger in
Rabat en zijn ontmoeting met een Marokkaanse vrouw die haar land wil ontvluchten,
omdat ze er overbodig is. De ikfiguur voelt zich echter onmachtig haar te helpen.
Helaas blijken de meeste andere bijdragen aan Magazijn zich toch in en rond de
Hollandse binnenkamer al te spelen. Annelies Verbeke, auteur van de succesvolle
debuutroman Slaap!, levert een aanstellerig, Connie Palmen-achtig verhaal over
twee getrouwde zussen die met andere mannen flirten en dat erg interessant van
zichzelf vinden. Relatie- en familieproblemen staan eveneens centraal in de bijdragen
van Arie Storm, Nicolien Mizee en Yves Petry, met nogal alledaags resultaat.
Uitdagender is het fragment uit een volgend jaar te verschijnen roman van Hans
den Hartog Jager. De hoofdpersoon is uitgenodigd als spreker op een congres over
eerwraak, n.a.v. een recente moord van een Turks-Almelose man op zijn dochter.
Hij pleit voor meer erkenning voor wraakgevoelens in het Nederlands recht, maar
zijn speech wordt met hoon ontvangen.
Arnon Grunbergs bijdrage staat in alle opzichten los van de rest. Centraal staat
een ouder wordende man die zijn laatste illusie verliest als zijn dochter zich van
hem losmaakt. Zijn machteloosheid leidt tot een gewelddadige ontknoping. Grunbergs
kale, franjeloze stijl sluit perfect aan op de complete ontluistering die wordt
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opgeroepen. Een onontkoombaar verhaal waar veel bijdragen aan Magazijn nogal
vrijblijvend bij afsteken.
(EB)
Arjen Fortuin, Menno Hartman, Daphne de Heer en Judith Janssen (red.),
Magazijn, paperback 256 blz, €17,50 uitg. 521, ISBN 9076927707.

Bijeengehouden door een hartslag
Christine Otten heeft met De laatste dichters een meeslepend en overtuigend stuk
werk afgeleverd, dat met recht een eerbetoon genoemd mag worden. Het boek
volgt de levens van The Last Poets, de zwarte dichters-groep die eind jaren 60 de
grondslag voor hiphop legden. Het is gebaseerd op gesprekken met een aantal Last
Poets (de groep bestond in verschillende samenstellingen) en artiesten met wie ze
samengewerkt hebben.
Waren Ottens fascinaties voor haar muzikale helden vroeger aanleiding voor een
enkel verhaal of interview, ditmaal bleek er voldoende stof voor een vuistdikke
roman, waarin volop ruimte is voor de politieke impact van de tijd waarin The Last
Poets furore maakten (Malcolm X, burgerrechtenbeweging), evenals hun vaak
schokkende persoonlijke belevenissen. Naast de muziek, want niet alleen zit het
boek boordevol citaten en verwijzingen naar muziek, het is ook bijzonder muzikaal
geschreven: met meerdere klankkleuren, een vrije, jazzy opbouw, en bijeengehouden
door een hartslag - de levens van de zwarte dichters.
Ottens besluit om zich te verdiepen in het veelbewogen verleden van deze
invloedrijke artiesten, bracht haar ertoe zich helemaal in hun leefwereld te storten,
en die intimiteit weet ze uitstekend op het papier over te brengen. Soms vraag je je
af waar feit eindigt en fictie begint, maar van sensatiedrang is nergens sprake -
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daarvoor is het met teveel liefde geschreven.
Helaas maakt liefde soms ook blind, en af en toe is het jammer dat Otten zich
heeft laten verleiden tot zo'n tamelijk lukrake afwisseling van perspectieven, waarbij
het overzicht wat kwijt dreigt te raken. Maar voor wie vanaf de eerste pagina wordt
meegezogen in dit rijke scala aan verhalen, zijn dat slechts kanttekeningen.
Doordat The Last Poets actief werden in een tijd van fel antiracisme, is afkomst
onvermijdelijk een rode draad geworden in het boek. Het is de verdienste van Otten
dat ze je daar als lezer zowel steeds aan herinnert, als dat doet vergeten, juist door
haar personages zo dicht op de huid te zitten, met al hun menselijke verlangens,
vreugde en verdriet.
In een tijd van politieke en culturele verschuivingen is De laatste dichters naast
een levendig tijdsdocument ook een actueel, levend boek, waaruit de generatie van
nu menige les en inspiratie kan putten.
(MD)
Christine Otten, De laatste dichters, paperback 448 blz, €22,50 uitg. Atlas,
ISBN 9045009269.

Mechanische liefde
Grasaap te water zal voor altijd bekend staan als het boek met de misdruk, zonder
uitgeverij op de kaft en met slechts een half motto. Maar afgezien daarvan is Grasaap
te water een debuut om trots op te zijn. Het begint krachtig met ‘Ritueel’, dat direct
een luguber gevoel achterlaat. In de rest van de gedichten wordt deze spanning
vastgehouden. Buehler mixt succesvol beelden uit de natuur die rust en ruimte
zouden moeten oproepen met bevreemdende uitkomsten, zoals in ‘Rooilijnen’: wat
was er gevaarlijk/ aan die dag?// grootvader knikte richting/ schuur, gebaarde// hem
te volgen/ te zien tegen een blinde// muur, daarachter/ stond de ladder// hing het
levenloos/ aan de poten.
Een terugkerend motief is daarnaast het gebruik van termen en frases uit de
mechanica. Zelfs een liefdesgedicht wordt mechanisch in ‘220 Volt’: met kracht stoot
hij/ haar lichaam open/ inspecteert hart/ en longen// vraagt beleefd/ of de buren ooit/
hebben geïnformeerd/ hoe hij haar doorbrandt/ elke nacht// ze kijkt hem aan/ met
grote glazen ogen/ knippert mechanisch/ naar het licht// kantelt haar hoofd/ en laat
de rook/ uit haar geopende mond/ ontsnappen.
Mechanisch en krachtig. De natuur is niet meer romantisch, de liefde heeft niets
met de natuur te maken. Taaltechnisch lijkt Buehler zich te hebben laten inspireren
door de hype van het moment: slam, rap, performen: het metrum loopt goed, de
poëzie lijkt gesneden op de maat van de voordracht. Jammer is dat Buehler hier
soms in door lijkt te slaan: flinterzacht ziet zij zijn schim/ en hoort zijn krukkige
krassen/ ze wist hem uit en vult hem in/ ze is van hem, hij luistert. (uit: ‘Guadeloupe’)
Niet alles hoeft te rijmen zou ik hier de dichter op het hart willen drukken. De zo
beklemmend juist opgeroepen sferen gaan er anders onder lijden. Gelukkig is daar
in ‘Tonus’ geen sprake van. Het gedicht illustreert in drie strofen hoe met hetzelfde
woordgebruik de lezer drie keer van gevoel kan wisselen: macho-zielig, eng-zielig,
grappig-zielig. Kortom: ik raad de lezer die verrast wil worden deze bundel van harte
aan.
(IvE)
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Maurice Buehler, Grasaap te water, paperback 40 blz, €14,90 uitg. Contact,
ISBN 9025418945.
RECENCIES
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Het ondenkbare in Boekelo
deel 2: inburgeren
Zekere dag, op het schoolplein van de dorpsschool, werd ik staande gehouden door
de tweeling Roerink. De oudste, die een beetje groter was dan ik, keek op me neer
en priemde een wijsvinger in mijn schouder. ‘Wij zijn Germanen,’ zei hij. ‘En jij?’
Deze broers waren tot op dat moment vrienden van mij. Ze woonden buiten
Boekelo, op een boerderij. Ik fietste er graag op zaterdag naar toe. Ik herinner me
van die fietstochten de zomerse hitte die uit de berm omhoog sloeg, de koeien die
bij de scheefgezakte stenen waterput in de schaduw van de bosrand lagen en
natuurlijk de onmetelijke vrijheid van de boerderij, de overall, de witte boterhammen
met hagelslag, de vuurtjes in een oude kachel in een vervallen schuur, het
schrikdraad, de dode ekster aan een touwtje. Altijd waren er bomen in de nabijheid
en altijd fietste ik weer met spijt naar huis.
Dat was de wereld van de tweeling Roerink. Dat zij Germanen waren en ik niet,
dat was nog nooit ter sprake gekomen. Toch begreep ik meteen waar ze het over
hadden.
Ik was import. Een van de aparten, die aan de rand van het dorp in een
forenzenwijk woonden. Ik mocht dan geboren zijn in Hengelo en vanaf mijn vierde
in Boekelo wonen, mijn ouders kwamen niet uit Twente, mijn achternaam eindigde
niet op -ink, dus een Germaan was ik niet.
De oudste keek tevreden toen hij zag dat ik geen woorden had.
‘Volgens mij ben jij niks,’ stelde de jongste vast.
Het was ondenkbaar dat ik erbij zou horen, maar niets zijn, dat ging te ver. Een
tijdlang buitelde ik in een pikzwart vacuüm, tot me iets te binnen schoot. Natuurlijk,
de zondagse broeders en zusters; de kerk. Als ik ergens bij zou kunnen horen dan
waren het de personages uit de bijbelverhalen. Ook lang geleden, immers; ook
strijd. En daar doemde het verhaal van de verzwelgende Rode Zee in mijn gedachten
op. Ik dacht aan David die Goliath versloeg, ik dacht aan Samson die het gebouw
liet instorten op de Filistijnen. ‘Ik ben van de stammen van Israël,’ besloot ik.
Mijn antwoord was te absurd om serieus te nemen. Die stammen van Israël, wat
ik daar ook mee zou kunnen bedoelen, die waren hoe dan ook geen partij geweest
voor de Germanen, als ik dat maar wist. Sterker: als ze de kans hadden gekregen,
hadden de Germanen zeker korte metten met de Israëlieten gemaakt.
Vroeg of laat komt in elk verkennend gesprek de vraag boven: waar kom jij vandaan?
En voor al die mensen wier familie de stoutmoedigheid heeft weten op te brengen
om het berenhol uit te kruipen, het erf af te lopen, het dorp te verlaten, is dit geen
eenvoudig te beantwoorden vraag.
Waar kom jij vandaan? Ik kom nergens vandaan.
Waar komen je ouders vandaan? Overal vandaan.
Wat ben jij? ... Ik ben een Nederlander.
Een kleinschaliger antwoord krijgen ze niet. Want wie superioriteit ontleent aan
het feit dat 'ie nooit van zijn geboortegrond is weggeweest, mag van mijn part leven
met voortdurende achterdocht in de bedstee, eeuwenoude stammentwisten en
ademnood in eigen dorp.
Maar toch. De ontwortelde importdorpelingen die de plek van achterdocht verlieten,
blijven hun leven lang de stakkers. Want het mag dan misschien geen verdienste
zijn om in het dorp te zijn gebleven, het is evenmin een prestatie om vanwege de
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blijvers te zijn weggegaan. Verschanst in de grote stad blazen ze hoog van de toren,
maar houden hun kinderen angstvallig binnen.
En ach, zie ze nou eens gaan; tijdens de schaarse bezoeken aan hun langzaam
uitdovende ouders weer even terug in het dorp. Met een knoop in de maag staan
ze voor het raam, oog in oog met het uitzicht van hun jeugd. En om een boodschap
gestuurd, lopen ze als kleine kinderen weer onder de bomen naar de bakker, blijven
ze in een onbespied moment staan kijken naar de koeien die in de schaduw van
de bosrand liggen en groeten ze schuchter de klasgenoot die gebleven is, die nu
kinderen heeft die op eigen houtje naar de nieuwe dorpsschool lopen en zaterdag
het dorp uit fietsen om te spelen op de boerderijen waar de Roerinks van nu de
scepter zwaaien.
Mathijs Deen (1962, Hengelo (Tw)) groeide op in Boekelo, studeerde Nederlands
in Groningen en presenteert sinds 2002 het historische programma OVT voor VPRO
radio. Publiceerde romans en verhalen bij uitgeverij Passage.
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We rekenen ons halfje bruin af, we haasten ons naar het ouderlijk huis en stilletjes
rijden we in de vallende avond het dorp weer uit.
Terug in Amsterdam sla ik Ter Balkt op, de Germaan uit Boekelo die ooit het dorp
verliet, de Rijn overstak en in het Romeinse Novio Magum gedichten ging schrijven
om in te wonen; over bosranden, zandwegen, zwepen en wat de taal verder zoal
aan wrok en verlies kan herbergen.
Op de gastvrijheid van de taal aangewezen, lees ik zijn gedicht over de intocht
van de Romeinen die ‘ons’ tot overwonnenen maakten, en door hun
geschiedschrijvers de geschiedenis introkken:
‘(...)Toen dreunde, een dag, intocht van de taal, beelden
op munten verstomd, bliksemend weerlicht op mijlpalen;
toen bestonden wij pas: geschiedenis nam ons in, met
heldere weefsels, citroenen, ingekrastheid en wijn.
(...) Overwonnenen. Maar nu bestonden wij pas. Hoe machtig
hun wereld waarin bliksems heersten, getemde tekens
die alles verlichten! Wij staken de koppen bij elkaar’
Tacitus schreef het op. Zodat de gebroeders Roerink 2000 jaar later
op het schoolplein zich een identiteit konden aanmeten.
Nu goed. Zij het dorp. Wij de taal.
En brood bakken ze overal, zoals mijn opa al zei.

Top 5
Stadsregels Rotterdam
1
Het onbezielde leven haast zich naar de randen.
Schimmen nemen bezit van de ontvolkte straten
- Als in een dodenstad, schuw en alleen gelaten.
(Hans Sleutelaar, ‘Nachtleven’)

2
Nou de stad van gloeiend beton is,
doorklief je het beste nog de Maas
per watertaxi, langs je kanis
strijkt dan een briesje - vlindergeraas.
(Frans Vogel, ‘Zomer in Rotterdam’)

3
Stad van schilders weinig dichters
Waar moet je 't dan over hebben?
(Rien Vroegindeweij, ‘Rotterdamse elegie’)

4
Ze kijkt naar een foto
van de nieuwe brug.
Het humane antwoord
van de noordkant van de stad
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op degeneratie van een stuk land,
waar pakhuizen en vemen wegkwijnen
en aanlegsteigers zijn verlamd.
(Theo Verhaar, ‘Nawakker’)

5
Rotterdam is niet te filmen
Rotterdam is vééls te ècht.
(J.A. Deelder, ‘Rotown Magic’)
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Top 5
Stadsregels Amsterdam
1
Wie niet begrijpt wat eenzaam is
moet daar een keer uit dwalen gaan
Paul Gellings, ‘Rivierenbuurt’

2
de grachten zij leiden niet naar het graf
zoals sommigen meenden:
het zijn voren die ik trok
door de onbegrijpelijke stad
Sonja Prins, ‘Herfst in Amsterdam’

3
Het volk, als ik het goed bekijk
ligt aan mijn voeten als burger-lijk
Gerard den Brabander, ‘Waterlooplein’

4
omdat ik amsterdams verdriet had
en amsterdamse dingen hoopte
Ankie Peypers, ‘Stad’

5
Wanhopig hol van zouteloze krengen,
beneveld nest van tweedehands gedachten,
precieus gedoe met werelds-zijn vermengen
tot misselijk pap van ‘kunst’- kringnachten,
O uitgekotste wijn van Amsterdam
zijn jullie allen, uit je open monden
A. Roland Holst, ‘Sonnet op zekeren kunstkring’

Literair koken
Het kwam door Isabel Allende; we hadden haar Afrodite gelezen. Een hommage
aan de culinaire erotiek vol levenswijsheden, recepten en saillante details uit het
bewogen leven van de schrijfster. Ze vertelt over haar omgang met de dood van
haar dochter, maar ook hoe ze haar man ontmoette. Vroegere vrijages worden
evenmin geschuwd. Zo op het eerste gezicht een corny boek, maar eten moeten
we toch.
Mijn vriendin en ik hadden al onze kleren uitgedaan en hulden ons in keukenschort.
Zij ontvelde de knoflook en ik sloeg aan het uien snijden. Iedereen weet dat zulks
traanloos verloopt als men vloeistof in de mond houdt. Water en wijn hebben wat
dat betreft een erotisch ondersteunend effect. Water om het lichaam fit en de geest
helder te houden, wijn voor de mystieke touch en broodnodige normvervaging.
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Na de prelude van Feestelijke Champignons (bereidingstijd 5 minuten) ging dan
eindelijk het deksel van de soeppan. De soepbasis moest nu door de blender gevoerd
worden. Dit bleek ingewikkelder dan gedacht. De blender sloot niet en een derde
deel van de soep verdween achter de koelkast. Bij de tweede poging ging alles wél
naar behoren.
Terwijl de Risotto in de keuken achterbleef, deden wij ons te goed aan de
Verzoeningssoep. Deze werd heet gegeten. Normaal gesproken nemen we de tijd
om sexy uit de kleren te gaan; ditmaal belandden we verstrengeld op de
vloerbedekking. En de Risotto? Die kon wachten.
De ingezette recepten:

Feestelijke Champignons
8 grote champignons
sap van een halve citroen
halve eetlepel boter
2 eetlepels vegetarische leverpastei
1 theelepel room
zout en peper
1 theelepel olijfolie met truffelaroma
Dep de champies met keukenpapier schoon; draai de steeltjes eruit. Bedruppel de
hoeden en de steeltjes met het citroensap; wentel ze door de gesmolten boter. Bak
ze slechts 3 minuten op een hoog vuur en leg ze daarna op een vel keukenpapier
om af te koelen. Hak de steeltjes fijn, vermeng ze met de leverpastei en de room
en breng het geheel op smaak met zout, peper en truffelolie. Vul de champignons
met het mengseltje en eet ze op!

Verzoeningssoep
‘Als ik geen verse paddestoelen kan vinden en het met gedroogde moet stellen,
week ik ze in een halve kop goede rode wijn totdat ze vrolijk opzwellen, terwijl ik
intussen in alle rust de rest van de wijn opdrink’.
Dus: zoveel mogelijk paddestoelen gedroogd!
2 koppen vegetarische bouillon
1 kop verse champignons
kwart kop portobello's
kwart kop eekhoorntjesbrood
1 knoflookteen
3 eetlepels olijfolie
1 eetlepel olijfolie met truffelaroma
(ruikt niet lekker, smaakt des te beter)
1 kop port
2 eetlepels zure room
zout en peper
Knoflook met de paddestoelen en champies een paar minuten lekker omhusselen.
Bouillon, port en truffelolie toevoegen. Isabel en mijn vriendin vinden het nodig een
druppel olijfolie achter hun oren te smeren, als parfum. Moet je zelf weten. Zouten
en peperen en deksel erop. Laag pitje, en koken tot heel het huis ‘paradijselijk ruikt’.
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Alles in de blender tot het dik maar soepel is. Naakt opdienen, met een flufje zure
room als garnering.
(JM)
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I

94
*Brazilië wint WK voetbal* Israël en Jordanië sluiten vrede * Michael
Jackson en Lisa Marie Presley trouwen in het geheim * Cubanen
ontvluchten massaal hun land * komeetinslag op Jupiter * meer dan 900
doden bij ramp met veerbot Estonia * tv-magnaat Berlusconi wint Italiaanse
verkiezingen * Oprichting tijdschrift Passionate * VS vallen Haïti binnen
* Palestijnen krijgen zelfbestuur in Gaza-strook en Jericho * Kurt Cobain
pleegt zelfmoord * Jomanda steeds populairder*

Tijdschrift Passionate bestaat tien jaar. Om ieders geheugen op te frissen vroegen
we ons panel hoe zij ons oprichtingsjaar hebben ervaren. Het panel: Hans Kombrink,
Giel van Strien, Herman Brusselmans, Esther Ending, Jan Oudenaarden en Hanz
Mirck. Met een bonus van Martin Bril.
1994, waar denk je dan als eerste aan?
Aan Rwanda. De wereld keek fronsend toe, met handen in de zakken. Rwanda
heeft geen olie, het kon niemand wat bommen. Ik denk niet dat Rwandezen zich
met de ‘I love '94’ leuze kunnen vereenzelvigen. - Esther Ending
1994? Aan die net niet zomerse avond waarop de eerste redactievergadering
van Passionate plaatsvond. Uiteindelijk kwam alleen Bert Heemskerk opdagen en
spraken we over alles behalve het nieuwe tijdschrift. Niettemin hadden we een week
later een gekopieerd nummer met een oplage van 25 exemplaren gereed.
Grotendeels zelf volgeschreven. - Giel van Strien
Dat Nelson Mandela in 1994 (de eerste zwarte) president werd van Zuid-Afrika
stelt alle andere gebeurtenissen van dat jaar in de schaduw, maar dat Passionate
dat jaar werd opgericht en er sindsdien aan heeft bijgedragen Rotterdam literair op
de kaart de kaart te zetten is evenmin onbelangrijk.- Jan Oudenaarden
Was je de grote liefde van je leven al tegen het lijf gelopen?
Ja en nee. Dat dacht ik toen wel. Nu weet ik het niet. Als ik 100 ben bel ik jullie.
- Hanz Mirck
M'n grote liefde ben ik tegengekomen op 22 december 1991. Drie jaar later, in
1994, hadden we nog minstens één keer per uur (meestal 22 hr) seks, dus dat zat
wel goed. - Herman Brusselmans
Herinner je je nog films uit 1994?
Arizona Dream van Emir Kusturica maakte grote indruk op me, mede door het
spel van Johnny Depp en de muziek van Goran Bregovic. Helaas nooit meer
teruggezien. - Giel van Strien
Nee... ik herinner me sowieso weinig....en ik weet nooit waar de film stopt en het
leven begint. Pas als iemand het Grote Licht aandoet snap ik dat misschien. - Hanz
Mirck
Wat mij betreft behoort 1994 toe aan Pulp Fiction. Ik ging er met een vriend heen,
die vond het te gewelddadig. Ik vond het grandioos. Wat een dialogen! En prachtig
geknipt. John Travolta die halverwege wordt afgeslacht, om later in de film weer ten
tonele te verschijnen. En je weet wat hem te wachten staat.... - Esther Ending
Wat deed je in 1994 zoal overdag?
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In 1994, overdag, sliep ik. Ik stond toen pas op om 19 hr, en daarna lummelde ik
wat rond tot 23 hr, waarna ik al die meesterwerken begon te schrijven. - Herman
Brusselmans
Overdag sliep ik vaak, omdat ik 's nachts in een bakkerij werkte. Hierdoor was ik
bij redactievergaderingen van Passionate in het voordeel, aangezien om een uur
of twee, drie iedereen vermoeid en ik juist scherp werd. - Giel van Strien
Ik werkte als IT technicus bij een computer bedrijf, mijn eerste ‘echte’ baan, en
ik herinner me vooral de brandschone vloerbedekking. en de blinkende toiletten! Ik
kwam net uit Spanje, vandaar misschien... - Esther Ending
Studeerde Nederlands, schreef een slechte roman en was geluidstechnicus en
pianist in het cabaret. - Hanz Mirck

In 1994 werd tijdschrift Zoetermeer opgericht, de spreekbuis voor de Generatie Nix.
Wat heeft deze stroming betekend voor de Nederlands literatuur?
Nix. - Hanz Mirck
Eerlijk zeggen. Heb jij Paars I bij elkaar gestemd?
Ik heb paars gestemd - Hans Kombrink
Op Paars heb ik zeker niet gestemd. - Jan Oudenaarden
Volgens Augustinus is een zonde geen zonde als je dat op dat moment niet wist.
- Hanz Mirck
Weet je nog welke nieuwslezer bij het NOS-journaal zat?
Henny Stoel zat al/nog bij het journaal. Misschien of zelfs vermoedelijk Noraly
Beyer ook. En wellicht was Siezen er ook nog toen. - Hans Kombrink
Jazeker, Joop van Zijl, de man die de overgangszin naar het weer uitvond. - Hanz
Mirck
Wat is je mooiste zomerherinnering van 1994?
Ik citeer uit mijn dagboek: ‘Thuis bij mijn moeder op Ibiza, in de tuin, het vallen
van de schemering, blatende schaapjes, roepende krekeltjes, kaarslicht en op de
achtergrond klanken van Massive Attack. Gevoel van euforie: het niet weten wat
de volgende dag zal brengen. - Esther Ending
Mijn toenmalige lief in een fontein die lichtgevend leek in een park in Praag. Hanz Mirck
Het boekenweekgeschenk was Transit van Hella Haasse. Vond je het wat?
Transit van Hella Haasse vond ik erg goed. Ik werd vooral heel geil van de
sekspassages. - Herman Brusselmans
1994
1994 was in 2004
Tien jaar geleden
En zelfs tien jaar
Later was het een
Slecht jaar, 1994

Martin Bril
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Max schrijft brieven aan zijn broer
Mijn moeder weet niet dat ik in therapie ben. Als ze het wist, zou ze ‘waarom doe
je me dit aan’ schreeuwen. Ze denkt dat alles alleen haar wordt aangedaan. Ze
heeft het patent op pijn in onze familie, een monopolie op medelijden.
Ik denk dat ze een psychopaat is. Ik ben tot deze conclusie gekomen door haar
manier van praten. Psychopaten praten altijd in de gebiedende wijs. Mijn moeder
praat ook zo.
Mijn therapeut weet niet dat ik zo over mijn moeder denk.
En jij weet het ook niet.
Het kantoor van mijn therapeut heeft een panoramisch uitzicht op het centrum
van de stad. De ramen mogen niet open wegens zelfmoordgevaar.
Mijn therapeut is een zij, gescheiden met een kind en ze schrijft nog steeds
gedichten aan haar man.
Haar man is haar ex die samen met z'n vriendin een tweeling Mercedes deelt.
Voor een Mercedes heb je alleen één junkie nodig.
Ik denk niet dat jij dit weet.
Het zelfmoordgevaar in het kantoor van mijn therapeut komt doordat zij het eens
is met al haar patiënten. Ze zal zeggen: ja, je bent lelijk. Ja, je bent niets waard en
je ouders hebben nooit van je gehouden. En ja, jullie twee. Het beste wat jullie twee
kunnen doen is gaan scheiden.
Sinds ik bij haar in therapie ben, weet ik dat het grootste psychische probleem
van mijn therapeut haar geloof in abortus is. Vraag het haar, en ze zal zeggen dat
sommige mensen het werk moeten doen waarvoor hun ouders te laf waren. Zij was
zelf ook te laf zegt ze tegen haar kind.
Ze is doof aan haar linkeroor en als patiënten haar vervelen draait ze haar linker
naar ze toe.
Ze heeft mij nog nooit, nooit, haar linkeroor gegeven. Nooit.
Dit soort dingen heb ik ze op school verteld, maar toch blijven ze aandringen op
gesprekken met de schoolpsycholoog die er trouwens uit ziet alsof hij me wel zijn
linkeroor zou geven en tevens zijn rechter. Ze zeggen dat gezien de ‘tragische
omstandigheden’ rondom onze vader het goed zou zijn om te praten. Vaker aanwezig
zijn op school en vaker praten, zei de schoolrector. Dat lucht op. Hij bedoelde: het
lucht hem op. Dat het mij niet oplucht weet ik al. Daarom heb ik besloten je niet te
veel te vertellen over onze vader. Aan duidelijkheid heb je niets. Dat heb ik van mijn
therapiesessies geleerd. Het enige wat je over onze vader hoeft te weten is dat die
man er voor zorgt dat je gemiddeld in het leven een één staat. Zelfs al haal je dan
een tien, heb je nog geen gemiddeld voldoende.
Vorige week reden Noah, mijn beste vriend, en ik over de snelweg. Noah zat naast
me met een blocnote op schoot en noteerde het aantal keer dat we geflitst werden.
Iedere keer riep hij: rij harder. Hoewel Noah ook alleen in de gebiedende wijs spreekt,
denk ik niet dat hij psychopaat is. De auto waar ik vorige week in reed was een Audi.
Een Audi krijgen is simpel. Alles wat je nodig hebt is een junk.
Noah en ik vonden een junk op de trappen van een gemeentegebouw. Hij was
een Somalische vluchteling, ex-psychiatrisch patiënt, die zijn trauma onderdrukte
met een drug.
Hij was zwart en smal. Alles wat wij makkelijk aankonden.
We sleepten hem naar het treinstation en duwden hem in een hokje. Flits. Daarna
lieten we hem zijn naam zetten op de papieren van onze vaders BMW.
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In de voorstad scoutte Noah een huis, waarvan de eigenaren op vakantie waren
en die zaterdag plaatsten we een advertentie in de krant. RUIL MOGELIJK.
Toen begonnen we dingen te vergeten.
Onze eerste keer was een managementtrainee, een kleine high-potential, pas
afgestudeerd, pas geheadhunt en net verhuisd voor een multinational in onze stad.
Alle elitaire, in luxe leer gebonden boeken konden hem niet voorbereiden op ons.
Dit was ons terrein.
De trainee drukte een aantal keer de bel van het huis in dat Noah had gescout
en besloot daarna mijn mobiele nummer te proberen. Ik vertelde hem dat ik onze
afspraak was vergeten. Dat ik was vergeten dat hij de BM kwam bekijken, dat ik bij
mijn zwager naar een voetbalwedstrijd keek en dat ik er zo aankwam.
Noah en ik reden naar het huis dat hij had gescout en de trainee verlangde naar
een testrit.
Toen we bij het huis aankwamen, maakte Noah een fout. Hij vertelde de trainee
dat er nog nooit in de BM was gerookt, dat de asbakken brandschoon en als nieuw
waren, maar toen hij op de achterbank ging zitten, stak hij een sigaret op. ‘Als nieuw’
moet je nooit zeggen tegen een slachtoffer van een goocheltruc.
Ik zei tegen de trainee dat ik de autopapieren was kwijtgeraakt en dat ik nieuwe
had aangevraagd, die ik naar hem toe zou brengen
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zodra ik ze binnenkreeg.
Natuurlijk geloofde hij me niet. Hij niet, maar zijn toekomstige ik die zittend achter
dat stuur, geknuffeld door zacht leer, begon te denken aan het beloofde grote bureau,
zijn eigen bedrijf, geïntimideerd personeel en een strak wijf thuis, begon te geloven
en zijn ogen gingen dicht.
Hij gaf ons zijn geld en Volkswagen en reed weg in de BM.
Die avond toen we voor het huis stonden, waar de trainee lag te slapen, voerden
Noah en ik de verdwijntruc uit.
Het was geheel legaal.
Als je onze vader kende, dan wist je dit.
De katholieken op school denken dat ze me kunnen redden. Als ik het zelf maar
wil. Ik heb nog nooit gehoord van iemand die zijn toestemming moest geven om uit
een brandend gebouw te worden gered. Ze zeggen tegen me dat ik me moet
overgeven aan god.
Weet niet wat ze proberen te bereiken door mij over jou te laten schrijven. De eerste
opdracht die de schoolpsycholoog me gaf, was een profiel van jou op te stellen.
Ik stelde me meteen voor dat je gehandicapt was.
Niet een arm of een been die het niet doet. Nee, alles doet het niet bij jou. Je
druipt als een mongool. Je kunt alleen in klinkers spreken. Je bent defect en weet
het zelf niet eens. Jouw vingers bewegen ieder elke kant op en je raakt jezelf aan.
De hele dag.
Het grappige is, dat moeder je had laten testen toen je nog in haar zat, ze wilde
alles meteen weghalen wat niet perfect was. Zoals ze ook naar een kliniek rende,
iedere keer als er een rimpel verscheen.
De dokter zei tegen haar dat je okay was, een blozende jongen, totdat je uit haar
kwam en ze het bloed van je afveegden en de dokter en de zusters naar jou keken
met een hele grote frons.
Moeder haatte rimpels, zowel op zichzelf als op anderen.
Je kwam uit haar schoot te voorschijn, wees met je vingers alle kanten op en
pakte de grote zak tussen je benen stevig vast. Ik hield meteen van je. Ken je dat
gezegde: dat de vijand van je vijand je vriend is. Ik hield meteen van je.
Tot op de dag van vandaag klaagt moeder nog de dokter aan, die haar niet verteld
had dat jij defect was en haar mentale pijn en lijden heeft bezorgd. Waarom heeft
hij me dit aangedaan, zegt ze tegen rechters.
Ik fantaseer dat je net zo groot bent als ik en omdat ik niet wil dat je bij ons thuis
woont, heb ik je in ons zomerhuis in Zuid-Engeland geplaatst, waar je een
verpleegster hebt en een constant uitzicht op de zee.
Ik stel me voor dat de verpleegster jou in wollige foetale dekens rolt en je naar
een strandstoel helpt op het lege strand en dat je jezelf nog steeds aanraakt.
Ik kom je bezoeken en ga in een stoel naast je zitten en kijk naar jouw botloze
lijf, hoe je haar waait en hoe je gewikkeld in de deken op een wurm lijkt.
Ik noem je Pythagoras.
En ik denk niet meer dat je jezelf aanraakt omdat je defect bent, maar dat je net
als ik bent; een jongen van jouw leeftijd en misschien is jouw verbroken verbinding
met moeder en alles wat er met onze vader is gebeurd gewoon jouw grootste zegen.
Maar de schoolpsycholoog wil dit allemaal niet horen en vraagt me om ‘aanraken’
te definiëren.
Homo.
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De schoolpsycholoog heeft me het onvermijdelijke gevraagd: ‘Hoe nu verder?’
Het liefst, heb ik tegen hem gezegd, wil ik ooit doodgaan aan griep. Niet nu. Ooit.
Niet griep als de uiteindelijke anticlimax van een gruwelijke ziekte, maar gewoon
doodnormale huis-tuin-en-keuken griep. Grappig, dat we dood-normaal zeggen en
niet leven-normaal. Er is namelijk niets normaals aan het leven. Kijk maar naar jou.
Op een dag loop ik op straat, eerst een kuchje, even later spierpijn en koorts en
de volgende dag het graf. Op mijn grafsteen zal ik laten zetten: hier ligt Max, broer
van Pythagoras. Ik hield meteen van je, mongool.
Beste Pythagoras.
Ik heb nog een uur om mijn laatste brief aan jou te voltooien voordat de conciërge
het pand sluit. Het schoolbestuur heeft na ‘zorgvuldig’ overleg besloten de
reddingsactie op te geven. De kans op een overlevende lijkt volgens hen nihil. Ze
hebben hun reddingsbrigadier met de twee linkeroren teruggeroepen.
Ik dobber nu in de zee tussen murenhoge golven, misschien komt ooit nog een
reddingsboei van de jeugdzorg, maar eigenlijk geef ik er niet veel om.
Jeugdhulpverleners zijn therapeuten zonder oren. Waar ik op hoop, is dat jij in jouw
constante uitzicht op de zee me zult zien of horen. Ik zal Pythagoras schreeuwen
zolang ik niet verdrink.
Ik hoop niet dat dit mijn laatste brief aan jou is. Ik zou me willen voorstellen dat
de verpleegster iedere dag een fles aan de lege kust ziet aanspoelen. Dat ze jou
in wollige feutale dekens rolt en naar het strand brengt, waar voetafdrukken naar
de zee en terug jouw misvormdheid verraden.
Je rolt uit je deken en bochelt in je blote spleet naar de rand van het water waar
de fles zwemt. Je recht je rug, althans zo recht als die van jou kan, en trekt met je
krabbende vingers de brief eruit. Beste Pythagoras. Je kunt niet eens lezen...
De Mazzel, klootzak. ■
A. el Baraka (1977) studeerde Internationale Betrekkingen aan de Universiteit van
Amsterdam. Dit is el Baraka's eerste publicatie in een literair tijdschrift.

Passionate. Jaargang 11

42

P.O.S.T.
------------------------------------------------Beste mensen van Passionate,
Allereerst wil ik jullie complimenteren met het blad. Ik heb weer genoten van het
dubbeldikke Jules Deelder nummer maar ik ben niet anders gewend.
Dat is tegelijkertijd de reden van mijn brief want ik was onaangenaam verrast toen
ik vernam dat jullie een gehele uitgave aan Paul Verhoeven gingen wijden. Nu
stimuleer ik de link die gelegd wordt tussen film en literatuur maar ik denk niet dat
een literaire tijdschriftlezer zit te wachten op 50 bladzijdes van een B-film regisseur.
Als jullie toch zo graag de cinematografie zouden willen belichten, is het dan geen
idee om gerenommeerde films te analyseren op hun novel-achtige vertelwijze? Dit
is in het verleden zeer goed gedaan met de film Memento. Ik zou het een aanwinst
voor Passionate vinden als dit een vaste rubriek wordt.
Verder moeten jullie vooral op dezelfde voet doorgaan en de avant-gardistische
tred behouden. Dan zal dit de eerste en laatste brief zijn die ik verstuur.
Met gepassioneerde groeten,

Maaike Boer
Rotterdam
P.S. Ik hoor dat jullie ook MC battles organiseren. In dat geval is Freestyle: the art
of rhyme zeker de moeite waard om te recenseren. Een prachtige
hiphop-documentaire die reeds op vele festivals is gelauwerd.
------------------------------------------------Beste redactie,
‘Passionate Magazine’... Vanwaar uw gedaanteverwisseling? U bent begonnen als
een klein, kleurloos, doch inhoudelijk interessant blaadje. In de tussentijd is er al
heel wat veranderd. Veel plaatjes en foto's, vaak in kleur. Ik denk zelfs dat we met
recht kunnen stellen dat u het hipste en jongste literaire tijdschrift op de markt bent.
Enig in zijn soort. Nu wilt u nóg meer groeien.
‘Tijdschrift voor de rusteloze nihilist’ luidde de ondertitel vroeger, als ik het mij
goed herinner. Wat is er van die doelstelling overgebleven? Alles moet sneller,
groter, hipper, alles moet gemakkelijk consumeerbaar zijn, maar waartoe?
Hoe kan een literair tijdschrift überhaupt gebaat zijn bij een hip, trendy en glossy
uiterlijk? Lezers van literaire tijdschriften, als de uwe, zijn geen hippe, trendy mensen.
En al waren ze dat wel, het feit dat er om de twee maanden een Passionate op de
deurmat lag, betekende voor deze mensen een moment van rust, even geen prestatie
en consumptie, een moment van bezinning zelfs wellicht.
Maar ook literaire tijdschriften blijken onontkoombaar aan de krachten van
verkoopcijfers en de daarmee gepaard gaande inhoudelijke vervlakking. Ik hoop
dat u mij in de komende nummers het tegendeel bewijst. Ik heb altijd van u genoten.
Met vriendelijke groet,

G.C. Houdijk
Utrecht
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------------------------------------------------Beste redactie,
Ik zal maar gelijk met deur in huis vallen. Ik heb mij grenzeloos geërgerd aan het
laatste nummer van Passionate, over de filmmaker Paul Verhoeven. Het begon al
met de aankondiging in de mooie J.A. Deelder special. Waarom een special over
een filmmaker van mijn, anders o zo geliefde, blad? Met zo nu en dan een artikel
kan ik nog wel leven, helemaal als dat over een kwaliteitsfilm als Fight Club gaat.
Maar zodra een literair tijdschrift zijn toevlucht zoekt bij dubieuze filmmakers, is er
ergens iets goed fout gegaan.
Maar ach, ik ben de kwaadste niet en draag Passionate een warm hart toe. Ik
begon dus te lezen. Gaandeweg begon ik steeds meer te verlangen naar wat
gezonde kritiek op de goede man. Dat hij expliciet is, dat zijn films nauwelijks bezocht
worden en overladen worden met prijzen voor ranzigheid en gebrek aan kwaliteit
dat wisten we allemaal al. Maar wat nu zo erg is: we lijken er nog trots op te zijn
ook. Alleen maar omdat hij eens Soldaat van Oranje maakte en daarna ons kleine
kikkerlandje ging vertegenwoordigen in het exotische Hollywood?
Ik vertrouw erop dat deze special berust op een tijdelijke verstandsverbijstering
en zie uit naar het ‘geheel vernieuwde’ Passionate Magazine!
Vriendelijke groeten,

Antoinette de Zeeuw
Oud-Beijerland
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[vanavond komt weer een dealer aan huis]
vanavond komt weer een dealer aan huis
je voelt de herleving van kinderpret
straks hak je vol liefde het wit aan gruis
je hebt nu al een opgerold bankbiljet
je houdt het meest van één combinatie
als je vlak na de coke wat poppers opsnuift
begint een suizeling van sensatie
en lijkt het of god aan je hartspier kluift
drugs weten hoe je een duivel uitdrijft
je bloedbaan maakt snel een pirouette
je voelt hoe je pik zich absurd verstijft
diep in je ziel wordt een licht aangezet
in je hand word je de aleph gewaar
galactisch maak je in trance het traject
van een dier op weg naar het slachtaltaar
de knipoog van boeddha sorteert effect

Joost Zwagerman (1963) schreef achttien boeken, waaronder de romans Gimmick!,
Vals licht en Zes sterren. Vorig jaar werd hij veertig. Dat werd gevierd met
Standplaats Zwagerman, met artikelen van o.a. Rob Schouten en Arie Storm over
Zwagermans schrijverschap. Dit najaar verschijnt zijn nieuwe dichtbundel Roeshoofd
hemelt. Deze zomer zal hij weer het veelbesproken VPRO-tv programma
Zomergasten presenteren.

foto Merlijn Doomernik
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In het volgende nummer:
voorpublicatie uit Sarah, de vertaling van het romandebuut van J.T. Leroy, nieuwe
ster in de Amerikaanse letteren. ‘J.T. is shockingly manipulative and absolutely pure
at the same time’ - Courtney Love
voorpublicatie uit Broer, het romandebuut van Laurens Abbink Spaink, die twee
jaar geleden in Passionate debuteerde.
Robert Dorsman over de poëzie van Ramsey Nasr, Alfred Schaffer en Mustafa
Stitou.

Bart Vantieghem (Gent, 1967) werkt als freelance illustrator voor o.a. De Standaard
en Humo. Album: De cavia die rood kreeg (uitg. Van Halewyck, 2001).
Z.O.Z.

foto Jerry Pelgrim
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In den beginne
Het is natuurlijk van alle tijden. Sommige hofdichters, verbannen schrijvers, poètes
maudits waren tieneridolen in eigen kring. Rimbaud zou je de eerste rock'n'roll
dichter kunnen noemen, zij het dat hij die status pas verwierf toen hij Frankrijk allang
de rug had toegekeerd. Je had natuurlijk de beatdichters, of in ons land bijvoorbeeld
Jan Cremer of J.A. Deelder, die onbeschroomd hun persoonlijkheid inzetten om
hun boeken te verkopen, van wie je meer lifestyleartikelen dan recensies terugvindt
in de knipselmap. Maar het blijven uitzonderingen. Schrijvers lieten en oudere
schrijvers laten zich nog steeds graag portretteren in hun werkkamer, voor de
boekenkast, hand aan de kin of pijp in de mond. Van literaire popsterren was pas
echt sprake toen halverwege de jaren tachtig een nieuwe generatie glamour-auteurs
ten tonele verscheen. Bret Easton Ellis, Jay McInerney en Tama Janowitz schréven
niet alleen over de players van tinseltown, ze zagen er zelf ook uit als popsterren,
gingen om met popsterren en hanteerden dezelfde marketinginstrumenten als in
de muziekindustrie voor de lancering van popartiesten gebruikelijk is. De eerste
‘literaire videoclip’ van Tama Janowitz voor MTV: alsof het om een stuk LUX-zeep
gaat, zo prijst een voice-over haar boek Slaves of New York aan, terwijl je beelden
ziet van de schrijfster boeken signerend in een winkel vol jonge mensen, en clubbing,
als stralend middelpunt van heel hip Manhattan, Andy Warhol aan haar zijde. De
gevestigde literaire kritiek sprak schande van deze knieval voor de commercie. Zo
ging men toch niet met Literatuur om! Twintig jaar later weten de nakomelingen van
deze glamourdebutanten wel beter. Neem dé Amerikaanse literaire culthit van de
afgelopen jaren J.T. LeRoy, kind van een truckerhoer, zelf ex-schandknaap én
schrijver van twee bestsellers. In deze Passionate noemt David Kleijwegt hem
verknipt, verminkt en verward. Ongetwijfeld. Maar ook rondom hem doet de
marketingmachine zijn werk, bijvoorbeeld in de ‘stelselmatig terloopse’ berichtgeving
over zijn nieuwe vrienden, niet toevallig filmsterren en popidolen. Pink, Winona
Ryder, Madonna, Liv Tyler zijn bewonderaars van zijn werk.
Ook in het bezit van die X-factor die de veling in sterveling overschaduwt: Alfred
Schaffer, Ramsey Nasr en Mustafa Stitou. Drie dertigjarigen die drie van de beste
bundels van het afgelopen jaar hebben geschreven. Robert Dorsman brengt hen
in één artikel samen. De proza-tegenhanger van deze drie dichters is Rashid Novaire,
de coverboy van deze Passionate. Jong, getalenteerd en baaie succesvol.
Overigens kun je Alfred Schaffer, Ramsey Nasr en vele anderen zien op
Passionate's GDMW, 24 en 25 september in de Rotterdamse Schouwburg. ‘Meer
sterren dan er aan de hemel staan,’ was in de jaren dertig de slogan van MGM.
Voor de literaire popsterren van dit moment kom je naar GDMW.

Richard Dekker
tijdschrift@passionate.nl

Passionate. Jaargang 11

Bezonken Rood © De Filmfabriek

Theaterstukken Jeroen Brouwers
Het ro theater brengt ‘een tweeluik over liefde, literatuur en dood’ rond de
Nederlandse schrijver Jeroen Brouwers op de planken. Regisseurs Guy Cassiers
en Alize Zandwijk concentreren zich op de romans Zonsopgangen boven zee (1977)
en Bezonken rood (1981). De voorstellingen staan los van elkaar, maar, net als bij
de romans, weerklinkt in de ene voorstelling steeds de echo van de andere
voorstelling. Het geheel is meer dan de som der delen, of, in Brouwers' eigen
woorden: ‘Niets bestaat dat niet iets anders aanraakt.’
Tijdens het GDMW-festival van Passionate op vrijdag 24 en zaterdag 25
september, in Rotterdam, geven Alize Zandwijk en de acteurs een voorvertoning
van scènes uit Zonsopgangen boven zee. En er is veel meer rond Jeroen Brouwers
die dit jaar kan zeggen dat hij 40 jaar auteur is. Op vrijdag 22 oktober bijvoorbeeld
vindt in de Rotterdamse Schouwburg ‘De nacht in met Brouwers’ plaats, een literaire
salon waarin het werk van Jeroen Brouwers centraal staat. In een hypnotiserend
geluids- en videodecor zullen vj's, dj's en acteurs vormgeven aan Brouwers' Kroniek
van een karakter en is de documentaire De Verzonkenen (1984) van cineast Cherry
Duyns te zien: een portret van Jeroen Brouwers.
Bezonken rood en Zonsopgangen boven zee: in het ro theater en de Rotterdamse
Schouwburg, van 13 oktober t/m 7 november 2004. reserveren: 010 4118110 / 010
4047070 www.rotheater.nl
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Literariteiten
Write now! Jongerenschrijfwedstrijd (Passionate)
Op zondagmiddag 19 september vindt de eerste landelijke finale van de inmiddels
welbekende Write Now! jongerenschrijfwedstrijd plaats. In Paradiso treden de tien
finalisten op en zullen de juryprijs en de publieksprijs worden uitgereikt. De
deelnemers komen uit de voorrondes van tien Nederlandse regio's en sturen voor
de finale nieuw werk in: verhalen, gedichten, filmscenario's, rap- of toneelteksten.
Aan de wedstrijd namen dit jaar ruim 500 jongeren tussen de 15 en 24 jaar deel.
Vanaf 9 sepember kan het publiek stemmen via de website van het dagblad Sp!ts.
De middag in Paradiso wordt opgeluisterd door o.a. dichter Menno Wigman en DJ
Chezz. De finalisten zijn: Murat Kiliçarslan, Kasper Jansen, Hanneke Hendrix, Jurre
van den Berg, Oscar Kocken, Frans de Kort, Annelies Verhelst, Laura Bos, Josef
Moshe en Anke Scheeren. www.writenow.nl
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Film by the sea (literatuur en film)
Het filmfestival Film by the Sea beleeft dit jaar zijn 6e editie met als rode draad de
relatie tussen film en literatuur, in combinatie met de tien nieuwe EU Lidstaten.
Tijdens het festival wordt ook de ‘Film & Literatuur Award 2004’ uitgereikt voor de
beste internationale literatuurverfilming. Een jury van Nederlandse auteurs maakt
een selectie uit de verfilmingen van dit jaar, waaronder Country of my skull (naar
Antjie Krog), A home at the end of the world (M. Cunningham), The heart is deceitful
above all things (J.T. LeRoy) en nog vele andere films. Het festival vindt plaats van
10 t/m 19 september in Cine City in Vlissingen en van 13 t/m 17 september in het
Pathé Theater in Scheveningen. In totaal zullen er gedurende tien dagen ruim
negentig films worden vertoond waarvan de meeste hun Nederlandse of
internationale première beleven. Daarnaast biedt het programma ook
muziekconcerten, lezingen, cursussen en talkshows met auteurs en filmmakers.
Het complete programma is op 2 september bekend. www.filmbythesea.nl

Dichter des vaderlands (verkiezingen)
Er komt dit najaar een verkiezingsprocedure voor de nieuwe Dichter des Vaderlands,
via NRC Handelsblad en internet. Na alle verhitte discussies en dichters die zich
spontaan en belangeloos opwierpen, kan er democratisch gestemd gaan worden.
En dat gebeurt niet via de site van De Dichters uit Epibreren, die afgelopen jaar
Simon Vinkenoog aanstelden als interim-Dichter des Vaderlands en momenteel ook
een verkiezing hebben lopen (voor de ‘beste dode dichter’) en ook zeker niet via
www.dichterdesvaderlands.nl, waar ene ‘Dick’ je even poëtische als oneerbare
voorstellen doet. Het wemelt in Nederland van de officiële stadsdichters en
huisdichters, maar het concept voor de Nederlandse Dichter des Vaderlands is
destijds bedacht door Joyce Roodnat, van NRC, geïnspireerd op de ‘poet laureate’
in Engeland, en er is er maar één van. De site van de Koninklijke Bibliotheek in Den
Haag biedt op het moment de meeste informatie, ook over de achtergrond van het
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fenomeen Dichter des Vaderlands én niet te vergeten het fenomeen Gerrit Komrij,
de eerste Dichter des Vaderlands die in januari van dit jaar besloot met het eervolle
ambt te stoppen. De verkiezingen zijn totaal vrij en democratisch, en daarom is er
bijvoorbeeld ook geen voorselectie door een jury en geen profiel of takenpakket
waar de nieuwe Dichter des Vaderlands aan moet (gaan) voldoen. Toch hoopt de
organisatie op ‘de verkiezing van een aansprekende figuur die op aansprekende
wijze aansprekende gedichten maakt over aansprekende onderwerpen die talloze
poëzieliefhebbers en hen die het kunnen worden aanspreken...’ www.kb.nl/dichters
Aafke van Hoof
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Een zielig hoopje mens dat kan schrijven
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Is het nou een jongen? Of dan toch een meisje? De complete redactie van R.A.M,
het kunst- en cultuurprogramma van de VPRO, kon er niet echt chocola van maken.
Van dat wezen dat filmer Jos van den Bergh had opgezocht in Knoxville, waar
regisseur Asia Argenta een paar wezenlijke scènes opnam van haar verfilming van
The heart is deceitful above all things. Dat wezen met wonderlijk onaangetast gezicht
dat verborgen ging onder een blonde pruik en een bovenmaatse zonnebril. Op de
toch nauwelijks heikele openingsvraag wie J.T. LeRoy nu eigenlijk was, antwoordde
de vermomde mond al meteen spastisch. Gemurmel. Nog meer gemurmel.
Ongemakkelijk gekrab aan armen. Stilte. Weer gemurmel. En dan eindelijk, in een
zin die klonk alsof hij eerst een barre tocht door een doolhof had moeten afleggen:
‘I'm a boy.’
Eerst was The heart is deceitful above all things nog gewoon een boek. Een
buitengewoon huiveringwekkend boek, dat wel. Nog indrukwekkender dan het nu
vertaalde Sarah, dat nog het meest weg heeft van een rechte streep. Alsof de roman
in één keer moest worden uitgekotst. Sarah gaat over de avonturen van de
twaalfjarige Cherry Vanilla, die een betere prostituee wil worden dan zijn moeder.
Hij noemt zich Sarah, naar haar, en raakt verzeild in een even bizarre als authentieke
wereld. Na vele omzwervingen hoopt hij uiteindelijk de onvoorwaardelijke liefde van
zijn moeder te winnen.
Bij The heart... kon je je niet eens voorstellen dat iemand ze had kunnen bedenken,
de in tien korte verhalen geschetste lotgevallen van het ongewenste kind Jeremiah.
Van foster parents naar echte moeder, via zwaar religieuze grootouders weer terug
naar echte moeder, die vaker van echtgenoot of partner wisselt dan dat andere
mensen in hun leven boodschappen doen. Het is een pad van louter wreedheden.
Het wrange van de verhalen zit niet fundamenteel in wat er gebeurt. Wie niet in
staat is zich voor te stellen hoe zwart de wereld zich kan tonen, moet zijn tuinhek
maar dicht doen, en er voor altijd het zwijgen toe doen. LeRoy bezoekt niets anders
dan ‘the sore place where we all live’, zoals schrijver Tom Spanbauer het steevast
uitdrukt. Nee, het zit in het consequent doorgevoerde vertelperspectief: dat van een
kind. Een kind dat geen idee heeft wat het te wachten staat. Als lezer ben je getuige
van niets minder dan een altijd emotionele, soms fysieke molestatie. Tegelijkertijd
sta je aan de zijkant geparkeerd, met de deur op slot. Je krijgt voortdurend het
gevoel te moeten ingrijpen, maar dat is onmogelijk. De letters staan er natuurlijk al.
Daarbij komt nog dat de schrijver het kind een haast obsceen gevoel voor poëzie
heeft meegegeven, als je het in deze context al zo mag noemen. Lees en huiver:
‘“Mmmm-hmmm,” Jackson says, lying next to me, pulling the silver zipper down the
middle of his orange jumpsuit like he's ripping himself in half.’

Alles opschrijven
En toen, nadat Van den Bergh naar Knoxville was geweest, kon The heart is deceitful
above all things niet meer gewoon een boek zijn. R.A.M had al sinds begin van het
programma, nu twee jaar geleden, getracht J.T. LeRoy te strikken voor een portret,
op grond van de literaire kwaliteiten van zijn laatste boek. De redactie wist niet wat
ze zichzelf daarmee op de hals had gehaald. Via uitgevers in het buitenland (een
Nederlandse uitgever was er destijds nog niet, mede omdat zijn romans vanwege
de vele referenties aan hedendaagse Amerikaanse populaire cultuur onvertaalbaar
schenen) of de enigszins bizarre eigen website: nul op rekest. LeRoy leek de
mystificatie in hoogsteigen persoon. Later bleek zelfs de foto van de schrijver op
zijn boeken fake. Die is van een vriend van collega Dennis Cooper, die een tijdlang
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gold als de mentor van LeRoy. Hoe dan ook, de missie werd afgebroken. Toen
Elephant van LeRoy-fan Gus van Sant op het Filmfestival in Rotterdam zou draaien,
en LeRoy een belangrijk aandeel in het scenario bleek te hebben gehad, was het
een uitgelezen moment nog eens een poging te wagen. En warempel: beet! Via
een niet geheel betrouwbare literaire agent.
Voor Van den Bergh dreigde de onderneming uit te lopen op een nachtmerrie.
Drie dagen Knoxville: als je Minneapolis al het Gouda van de Verenigde Staten vindt
dan staat deze stad gelijk aan het saaiste deel van Oldenzaal in het kwadraat. Als
je op zo'n moment nog je werk kan doen, is er niets aan de hand. Maar Argenta
bleek de Courtney Love van de filmwereld. Op de set mocht niet worden gefilmd.
Over welke afspraak hadden we het eigenlijk? En leg nog eens uit waarom zij deze
types van de Royal Dutch Television te woord zou staan? Ondertussen was LeRoy
in geen velden of wegen te bekennen. Het verlossende telefoontje op de laatste
dag van verblijf kwam niets te vroeg: de schrijver was gearriveerd.
Tot die tijd konden alle verhalen nog worden afgedaan als sterrengedrag.
Bijvoorbeeld dat J.T. LeRoy ooit was uitgenodigd een lezing te geven in Italië, maar
bij de aanblik van de overvolle zaal wegkroop onder een tafel. In Knoxville wilde het
interview maar nooit op een gesprek lijken. Voor zelfs de simpelste vragen had
LeRoy een pijnlijk lange bedenktijd nodig. De auteur bedankte voor de camera zijn
therapeut Dr. Terrence Owens, omdat die hem had geadviseerd ‘alles op te
schrijven.’ Voorlezen uit eigen werk ging J.T. LeRoy, en dat blijft nog steeds
verbazingwekkend, veel beter af.

Terloopse overtuiging
Alles van het voorgaande spelt: J.T. LeRoy = Jeremiah. Tom Waits kondigde ooit
tijdens een concert een liedje aan als een waar gebeurd verhaal. Om er een paar
hilarische opmerkingen aan te plakken over films die gebaseerd zijn op echte
gebeurtenissen. Alsof dat ze beter zou maken. En vanzelfsprekend mogen we er
niet van uitgaan dat alles uit The heart is deceitful above all things echt heeft
plaatsgevonden. Maar wat doet bij zo'n gruwelijk boek de gedachte dat dat het geval
zou kunnen zijn? Kijk mee naar hoe moeder Sarah de zesjarige kleuter schrik voor
de politie probeert aan te jagen, om hem maar niet terug te laten verlangen naar
zijn keurige pleegouders. Dreigen met de elektrische stoel is nog te weinig plastisch
voor haar. Nee, Jeremiah zal, als hij niet braaf haar volgt, sterven als Jezus aan het
kruis. Een verhaal verder begint zo: ‘The ones that buy me candy don't last long.
The ones that slap her last longer, but not as long as the ones that beat her with
their fists and me with their belt.’ Het verhaal eindigt met Jeremiah in het ziekenhuis.
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uit het VPRO kunst-en cultuur tv-programma R.A.M over J.T. LeRoy (2004)
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Na seksueel misbruik moet zijn aars worden gehecht. Kun je daarna nog lachen
om het feit dat hij zijn grootvader uit onwetendheid in plaats van psalmen ‘Anarchy
in the U.K.’ van The Sex Pistols in brabbel-Engels begint voor te dragen? Gelukkig
komt hij aan ‘Too drunk to fuck’ van The Dead Kennedys niet toe.
Naarmate het boek vordert voel je de weerstand van Jeremiah breken. Zijn
onschuld maakt plaats voor het volgen van de gestoorde denkbeelden van zijn
moeder - een wanhopige zoektocht naar liefde, zou je kunnen beweren. Maar heel
zelden kan Jeremiah het kind zijn dat hij in werkelijkheid is. Om mannen niet af te
schrikken moet hij beurtelings de broer of zus van Sarah spelen. Het zusje valt te
prefereren: dat vinden mogelijke partners prettiger, denkt zijn moeder. Op een zeker
moment plakt hij met Krazy Glue zijn piemeltje vast, om maar meer op een meisje
te kunnen lijken. Dat doet hij niet in opperste verwarring, maar met een terloopse
overtuiging die een hartverscheurende indruk maakt.

Persoonlijke tragiek
Dat dit alles waar zou kunnen zijn? Die overpeinzing maakt je bij het lezen tot een
voyeur van een bedenkelijk allooi. Maar lezen is toch anders dan kijken.
Kunst is moeilijk los te zien van tragiek. Ze zijn neef en nicht - trouwen is niet echt
een heel goed idee, maar het kan. Een flinke dosis persoonlijke tragiek staat niet
garant voor goede kunst, maar als die er is, geeft ze het gebodene wel reliëf. Zo is
de tragiek van Brian Wilson, het ongelukkige genie van de Beach Boys, in éen regel
samen te vatten: componist van een surfband met watervrees. Het zegt alles, maar
het geeft bij lange na niet de ontzagwekkende diepte van zijn dalen weer. Wanneer
Wilson tegenwoordig op het podium staat, wekt dat pijnlijke associaties op. De man
zelf niet direct. Die staat alleen ongemeen oncomfortabel te zijn, zo'n twee uur lang,
terwijl hij is omringd door een leger muzikanten dat hem met veel kunst- en vliegwerk
muzikaal staande probeert te houden. Met alle liefde van de wereld voor zijn muziek
kun je niets anders constateren dan dat Brian Wilson zijn eigen buikspreekpop is
geworden. Compleet met weke poging tot lach die maar nooit echte vreugde wil
benaderen. ‘Bang voor mensen, bang voor het leven, bang voor de dood’, merkte
hij onlangs op in een interview in de Volkskrant. Dat Wilson in zijn hoogtijdagen de
meest harmonieuze muziek van iedereen maakte, verzacht het leed niet. Het
benadrukt alleen maar de leugen die eraan ten grondslag ligt.
Waarom zou publiek, zonder enige zichtbare gêne, voor zo'n schouwspel
enthousiast willen applaudisseren? Is het een behoefte van mensen zich te
verwarmen aan een tragedie die niet de hunne is? Verlaten ze daarna opgelucht
de zaal, wetende dat ze terug kunnen naar hun doorzonwoning, hun levensgezel,
hun kinderen, hun afwas voor mijn part, beseffende dat het met hen in elk geval
niet zo is gesteld? De hemel dankend dat zij in elk geval geen genie zijn? Het heeft
iets volstrekt barbaars, ongebreideld te kunnen genieten van zo veel zichtbaar en
voelbaar leed. Overigens is het met platen van de Beach Boys anders. Dan gaat
het om de muziek, niet zo nadrukkelijk om de persoon. Op een podium is die persoon
eenvoudigweg nooit over het hoofd te zien. Je kunt moeilijk kijken en niet kijken
tegelijkertijd.

Een verzameling woorden
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J.T. LeRoy is een zielig hoopje mens - er zijn geen andere woorden voor. Maar
ondanks het feit dat de schrijver zo zichtbaar verknipt, verminkt en verward uit het
leven tevoorschijn is gekomen, staat zelfs zíjn boek niet gelijk aan een mensenleven,
hoe autobiografisch het ook is. Boeken zijn een verzameling woorden uit een hoofd
gerangschikt op papier. Als Jeremiah de paranoia van zijn moeder volledig
absorbeert, zoals in ‘Coal’, dan blijft dat nog steeds een verhaal. En nooit een
verslag. Net als het ongelooflijke ‘Meteors’, waarin Sarah Jeremiah tot bloedens toe
slaat met een steen ‘net even groter dan een basketbal’, om in het gevlei te komen
bij een ranger die zich heeft gespecialiseerd in meteorieten. Een poging die overigens
faliekant mislukt. J.T. LeRoy moet voor ons in eerste instantie schrijver blijven. Dan
kunnen we pas echt de bittere schoonheid zien van de observatie als Jeremiah's
moeder hem voor de zoveelste keer verlaat, dit keer met de auto: ‘I watch the red
orange glow grow smaller and smaller until it's all gone.’
Of LeRoy nu een jongen of een meisje is: het doet er niet toe. Zelfs niet of hij (of
zij) zelf gelooft of hij (of zij) een jongen of een meisje is. Op een bepaalde manier
zal J.T. LeRoy - uit 1980 - altijd dat kindje van zes blijven, de tijd voordat zijn verhaal
begon. Het zij zo. In het R.A.M -exemplaar van Sarah heeft hij met maniakale letters
geschreven: PLEASE SEND SHOCOLATE. LeRoy heeft ook een eigen band, het
opvallend veel als Blondie klinkende Thistle, met zijn surrogaatfamilieleden Astor
en Speedie. De nummers zijn, ondanks de harde gitaren, zo luchtig als
marshmallows. Met een dunne maar heldere stem zingt de frontman van Thistle:
‘I'm gonna change the world.’ Wat zou hij anders moeten verkondigen? Optreden
met Thistle moet voor J.T. LeRoy iets weg hebben van jezelf tentoonstellen op een
expositie van gruwelijkheden. Zullen we de verleiding kunnen weerstaan om daar
een kijkje te nemen? In de tussentijd mogen wij God, aan wiens genadeloze
wreedheden we nooit zullen wennen, danken dat LeRoy in elk geval wel kan
schrijven. En dat een boek uiteindelijk toch een boek blijft. ■
David Kleijwegt (1965) was vanaf 1984 popmedewerker van het Algemeen Dagblad.
In 1996 won hij, inmiddels ook eindredacteur van VPRO's popprogramma Lola Da
Musica, de Pop Pers Prijs. Momenteel is hij eindredacteur van het kunst- en cultuur
tv-programma R.A.M (VPRO), en schrijft hij over populaire cultuur in Vrij Nederland.
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Eigenlijk een heel vriendelijk boek

uit het VPRO kunst-en cultuur tv-programma R.A.M over J.T. LeRoy (2004)
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J.T. LeRoy (1980) woont en werkt in San Francisco. Zijn debuutroman
Sarah (2000), een rauw en humoristisch portret van een twaalfjarige
jongen die in de prostitutie belandt, verwierf onmiddellijke cultstatus. Een
e-mailinterview over Sarah en LeRoy's schrijverschap.
Je hebt in interviews verteld dat Sarah een zeer persoonlijk boek is, waarin veel,
vaak pijnlijke ervaringen uit je verleden zijn verwerkt. Met welk doel heb je het
geschreven?
Ik benijd schrijvers die gaan zitten en tegen zichzelf zeggen: ‘Nu ga ik een boek
schrijven over een man en een vrouw waarmee dit of dat gebeurt,’ en dat vervolgens
ook doen. Ik kan dat niet. Ik heb obsessies, en die moet ik uitbraken als het ware,
door middel van wat ik schrijf.
Ik hoor graag de analyses die aan Sarah gewijd worden. Mensen bellen me op
en vertellen me over de universele waarheden die er uit naar voren komen. Ik zou
wel willen zeggen dat ik me daar bewust van was maar dat is niet zo. Wat ik
geschreven hebt komt vanuit mijn diepste innerlijk en dit is het resultaat.
Wat heejt je ertoe bewogen om te gaan schrijven, en wie hebben je op literair vlak
geïnspireerd?
Mijn therapeut Dr. Owens heeft me voortdurend aangespoord om te gaan schrijven.
Hij dacht dat het me zou helpen om verbanden te leggen. Toen ik ongeveer vijftien
was had hij een werkgroep aan de San Francisco University voor aankomende
therapeuten. Dr. Owens wist dat ik een enorme hekel had aan welzijnswerkers en
therapeuten. Hij vroeg me om voor zijn studenten te gaan schrijven, dit was mijn
kans om ze te laten weten hoe het leven écht in elkaar zit. Dat heb ik toen gedaan.
En godverdomme het werkte nog ook. Ik kan het niet verklaren, maar het werd nog
belangrijker voor me om die verhalen voor hem te schrijven zodat hij ze aan zijn
studenten kon voorlezen dan high te worden. Ik schreef vaak de hele nacht door,
maakte met de hand een kopie en faxte het naar het ziekenhuis waar hij werkte. Ik
was enorm benieuwd wat de studenten van mijn verhalen vonden. Ik had een stem
gekregen, en ze luisterden en respecteerden me op een bepaalde manier. Daar
raakte ik aan verslaafd.
Wat me literair geïnspireerd heeft - ik bewonder ontzettend veel schrijvers en ik
leer er nog elke dag van. Ik heb veel bewondering voor Dave Eggers en voor het
feit dat hij in de V.S. een gevoel van gemeenschap tussen schrijvers creëert. Flannery
O'Connor, Günther Grass... Breece D'J Pancake is ook heel belangrijk voor me. Hij
heeft maar één verhalenbundel gepubliceerd voordat hij zichzelf door het hoofd
schoot toen hij 26 was. Dat zie je ook aankomen als je zijn werk leest, er zit een
bepaalde kilte in zijn karakters en ook in zijn plots. Dat maakt me blij dat ikzelf eerder
iets van een Golden Retriever weg heb. Toch bewonder ik hem voor zijn liefde voor
de kunst van het schrijven.
Is de humor in Sarah een manier om moeilijke onderwerpen beter hanteerbaar te
maken, of vind je het leven sowieso komisch en absurd?
De schrijfster Mary Karr heeft me geleerd dat humor je verhaal krachtiger kan
maken. Je bereikt een punt van verzadiging als het alleen over pijn gaat, en met
humor kun je de lezer verder meenemen op de weg die je wilt volgen. Je schrikt ze
niet af. Allebei de vragen kan ik bevestigen. Ik geloof dat er veel humor in mijn werk
zit en dat zal alleen nog maar sterker worden. Ik ben bezig met enkele projecten
voor kinderen, eigenlijk omdat ikzelf ook nogal kinderlijk en onvolgroeid ben,
zogezegd.
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Heb je enige indruk van wat Sarah betekend heeft voor lezers?
Mensen die de achterflap van Sarah gelezen hebben dachten misschien dat ze
met het boek in een of andere hel zouden belanden. Maar ik denk dat het eigenlijk
een heel vriendelijk boek is, het geeft veel beter weer wie ik ben dan een interview
ooit zou kunnen. Wat mij betreft gaat het over liefde en verlangen. Ik krijg veel
e-mails van mensen over heftige dingen die ze hebben meegemaakt, omdat ze de
emoties in het boek herkenden. Vaak wordt Sarah vergeleken met sprookjes of met
Alice in Wonderland. Dat was helemaal niet mijn bedoeling. Maar het fascineert en
ontroert me dat mensen kunnen reageren op een manier die ik helemaal niet had
voorzien.
Wat vind je ervan dat Sarah een cultboek werd waar allerlei pop- en filmsterren mee
wegliepen (Bono, Madonna, Tom Waits, e.v.a., red.) en heeft dat invloed op je
schrijverschap?
Nou, ik woon nog steeds in San Francisco en mijn dagelijks leven is niet heel erg
veranderd. Sommigen van mijn vrienden zijn beroemd maar de meesten zijn dat
niet. Ik koester hen des te meer, dat kan ik niet genoeg benadrukken. Ik ben
gezegend met zulke goedaardige mensen in mijn leven, het soort mensen dat de
wereld een ziel geeft.
Mijn werk zal dus niet ineens een andere richting ingaan. Ik ben erg blij met de
novelle Harold's End die dit najaar verschijnt, geïllustreerd met waterverfschilderijen
van de geweldige Cherry Hood. Zoek haar werk maar op, dan zie je dat we
voorbestemd waren om samen te werken. Zij doet met beelden wat ik met woorden
doe. We zijn dan ook van plan meer boeken te maken. Ik had een artikel geschreven
voor een Australisch tijdschrift, Oyster, en toevallig zag ik haar werk daarin staan.
Dat we elkaar op die manier gevonden hebben sterkt me om vast te houden aan
bepaalde spirituele principes. Wanneer ik niet in mijn hoofd zit en in de war ben kan
ik openstaan voor die principes. Ik bedoel, de hogere machten zorgen ervoor dat
we bepaalde mensen tegenkomen zodat we groeien als individu of als kunstenaar.
Zo denk ik over alle belangrijke personen in mijn leven. ■
(EB)
> Sarah (fragment)
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Sarah
(fragment)
Ter inleiding: de twaalfjarige Cherry Vanilla stelt zichzelf als doel een nog betere
prostituee te worden dan zijn moeder Sarah. Hij vernoemt zichzelf naar haar en
wordt in dienst genomen door de pooier Glad.
We beginnen mijn opleiding meteen in de caravans achter De Duiven. Ik stel Glad
er voorzichtig van op de hoogte dat ik weet wat ik moet doen, dat ik genoeg bij
vriendjes en echtgenoten van Sarah ben geweest, dat ik, als ze me voor mijn
diensten hadden betaald, een krokodillenkwekerij had kunnen kopen. Glad zegt dat
ik te veel heb gekeken naar dronken hoeren, hij bedoelt het niet oneerbiedig, en
dat ik hun slechte gewoonten moet afleren.
‘Je moet leren een man te peilen en erachter zien te komen of hij alleen maar op
zoek is naar een pleziertje of dat hij alleen maar wil dat je hem vasthoudt zodat hij
eens lekker als een klein kind kan uithuilen,’ vertelde hij me toen we aardbeien
Yoo-hoos zaten te drinken op zijn met satijn bedekte zitzakken. ‘Je moet leren
luisteren. Er zit een medicijn in dat penisbotje dat je helpt als een echte professional
lief te hebben.’
Ik krijg dagelijks les van verschillende jongens van Glad, die elkaar teder baculum
noemen, wat volgens Glad in het Latijn ‘kleine roede’ betekent.
Ik oefen om met mijn tanden een condoom om een man zijn stijve te kunnen rollen
zonder dat hij het doorheeft. Ik leer hoe ik hem helemaal in mijn mond moet nemen.
Die kende ik al. Ik heb wedstrijdjes gedaan met Sarah. Dan lagen we naast elkaar
op onze rug in een of ander motelbed, onze hoofden hingen achterover over de
rand van het bed, mond, slokdarm en keel keurig op een rij. Dan stopten we een
wortel in onze mond, zo ver mogelijk, zonder te kokhalzen. We zetten er met onze
boventanden een merkje in en dan keken we wie het beste kon pijpen. Sarah won
altijd.
‘Jij wint omdat je ouder en groter bent,’ zei ik een keer tegen haar en ze sloeg
me zo hard in mijn gezicht dat ik sterretjes zag.
‘Noem mij nooit oud en groot,’ zei ze en ze rende huilend weg.
Ik leer trucjes, zoals Binaca spuiten op je rechterhand, zodat je, als een klant niet
helemaal fris ruikt, de frisse pepermuntgeur van je hand kunt inademen en denken
aan de besneeuwde Alpen in plaats van aan zijn ammoniakgeur en de herinnering
aan een vies chemisch toilet.
Ik leer mannen te bedienen die zich willen verkleden in fijne lingerie.
‘Dat is het allermoeilijkste,’ zegt Pie tegen me. Pie is als vuilnisbakkenras ter
wereld gekomen - een bastaard en bovendien nog half blank ook. Voor zijn Chinese
moeder, die uit een traditionele Chinese familie kwam, eigenaars van het enige
traditionele Chinese restaurant in de hogere regionen van de Appalachians, was
het een ramp. Ze probeerden hem te verstoppen door hem dag en nacht bonen te
laten afhalen en springkomkommers te laten snijden. Pie wilde niets liever dan een
Japanse geisha worden en zodra hij oud genoeg was liftte hij helemaal naar San
Francisco. Hij ging terug toen zijn oudtante Wet Yah op sterven lag. Zijn oudtante
Wet Yah liet hem haar zijdeachtige ondergoed dragen en las hem voor uit een
verboden boek over beroemde geisha's dat ze bezat. Na Wet Yahs dood was Pie
voor Glad gaan werken. Hij spaarde om terug te kunnen gaan naar San Francisco,
waar hij een geishaschool voor mannen wilde beginnen.
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‘Je moet heel goed opletten als je een klant krijgt die lingerie aan wil.’ Pie gebruikt
zijn handen terwijl hij praat, hij maakt er gracieuze gebaren mee alsof hij een
denkbeeldige taart glazuurt. ‘Misschien wil hij je alleen maar laten zien hoe leuk hij
eruitziet in zijn roze ondergoed en jou vertellen hoe lekker de gladde stof tegen zijn
geslachtsdeel voelt. Of misschien wil hij voor pot spelen en met je vrijen zoals
vrouwen doen.’ Pie krult zijn lichaam in een vloeiende S en plooit de zijde van zijn
kimono zodat het lijkt alsof twee vrouwen met elkaar vrijen. ‘Of misschien wil meneer
wel doorgaan voor mietje, voor verwijfde kerel, en zo worden opgegeild en
vernederd.’ Pie zwaait met zijn heupen en doet een verwijfde jongen na. ‘Vaak hou
je er nog een extraatje aan over ook als meneer erin toestemt dat je er andere
bacula bij roept om hem uit te lachen.’ Met een glimlach krabbel ik aantekeningen
in een schrift dat Glad me heeft gegeven.
‘De heren vertellen je vaak niet van wat soort verkleedpartijen ze houden. Je moet
goed luisteren en afgaan op hun aanwijzingen.’ Pie gaat op een zitzak zitten vanwaar
af hij me bedachtzaam aankijkt, de lichte buiging in de stand van zijn ogen wordt
geaccentueerd door brede vochtige vegen zwarte eyeliner. ‘Het is jouw taak om uit
te vinden of ze willen dat jij het vrouwtje bent, of dat jij lief en aardig tegen ze doet,
of dat je een beetje geweld gebruikt en hun hongerige mond vult, kortom willen ze
mishandeld worden of juist met zachte hand gegidst? Hoe sneller je daarachter
bent, hoe beroemder je wordt.’
En Pie is beroemd. Mannen die zich als vrouw verkleden komen helemaal uit
Antigua naar hem toe. Maar ze hoeven mij niet te vertellen welke jongens het beste
zijn. Eén blik op het wasbeerbotje om hun nek is al genoeg. Hoe beter de hoer, hoe
groter zijn botje. Ik heb horen zeggen dat de grotere botjes niet echt zijn, dat Glad
ze gewoon langer maakt met flosdraad waar hij was overheen smeert. Ik kijk naar
Pies botje, maar dat ziet er authentiek uit. Groot en echt.
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‘Je bent klaar voor je eerste afspraakje,’ zegt Glad twee maanden na het begin van
mijn opleiding tegen me. Ik woon al een maand niet meer in de motelkamer. Ik heb
onderdak gevonden in de caravans. Sarah is ervandoor met een rijke misdadige
vrachtinspecteur, en elke dag ga ik even in de kamer kijken of ze al terug is. Het
plastic diplomatenkoffertje is weg, maar haar bubbels staan nog in de badkamer,
dus ik weet dat ze uiteindelijk zal terugkomen. Ik neem me voor om zelf ook bubbels
op het plankje te hebben staan tegen de tijd dat ze terug is, naast de hare.
‘Denk je dat je er klaar voor bent? Voel je je oké?’ vraagt Glad terwijl hij me in
een matroze leren minirokje helpt dat ik dolgraag aan Sarah zou willen laten zien
als ze thuiskomt.
‘Net zo klaar als scherpschutters voor het stierenballenschieten,’ zeg ik, Sarahs
uitdrukking lenend. Ik leg de laatste hand aan mijn make-up zoals Sarah het me
heeft geleerd. Maar Glad wil niet dat ik te veel opdoe. Als ik een friseerijzer wil
pakken om mijn haar te ontkrullen zodat het er vlossig uitziet, wil Glad er niet van
horen.
‘Helemaal geen make-up is nog beter. Zonder beschilderd gezicht verdien je meer
flappen dan met. Mannen willen betalen voor sproeten en krullen,’ zegt Glad en hij
veegt mijn gezicht schoon met zijn zakdoek.
‘Glad, je doet nauwelijks onder voor een moeder die haar dochter aankleedt voor
het schoolbal,’ lacht Sundae.
Sundae is een honingblonde Texaan met een nog groter botje dan Pie. Sundaes
specialiteit is cheerleaders. ‘Je zult verbaasd staan hoeveel footballspelers een
cheerleader willen met een pik,’ zegt ze en ze frummelt met de pompommetjes in
haar haar.
Glad heeft een trucker uitgekozen die iedereen kent.
‘Een aardige man die alleen een beetje met je wil spelen,’ zegt Sundae.
‘Denk eraan dat je het klokje op het dashboard in de gaten houdt,’ zegt Pie en
elegant kust hij de lucht aan beide kanten van mijn wangen. ‘Veel succes.’
Glad staat maar wat in zijn handen te wrijven en maakt me zenuwachtig.
Op de lage witte Mary Janes die ik van Glad aan moest in plaats van de hoge hakken
die ik wilde, loop ik van de caravans vandaan, door iedereen uitgezwaaid, langs
snackbar De Duiven naar het spaarzaam verlichte fluorescerende avondleven van
het vrachtwagenterrein. De truck van de Aardige Man staat precies waar Glad zei
dat hij zou staan, de vijfde rij verticaal en de zevende horizontaal. Een gewone
wagen, niks bijzonders. Geen toeters en bellen. Het portier is donkerblauw en ik zie
mijn gezicht erin weerspiegeld. Als ik mijn ogen kier is het net alsof ik Sarah zie. Ik
moet de Aardige Man vertellen dat ik Cherry Vanilla heet, maar als ik aanklop en
hij zegt: ‘Wie is daar?’ flap ik er per ongeluk ‘Sarah’ uit.
Eerst ben ik bang voor de Aardige Man. Hij doet me denken aan een
voodoopriester uit New Orleans, zijn ogen zijn afgezet met een dikke zwarte tatoeage.
Nadat ik een tijdje op zijn schoot heb gezeten en hij tegen me praat in zijn bijna niet
te ontcijferen nasale accent uit de Appalachians, besef ik dat hij gewoon een
ontslagen mijnwerker is. En het klopt wat ze zeggen: het stof gaat in iedere rimpel
zitten, als een nieuwe laag pigment.
‘Ben op mijn tiende in de mijn begonnen,’ zegt hij en hij legt zijn zwarte
kolenschoppen zachtjes op mijn middel.
Hij komt uit Mingo County, West Virginia. Iedereen in West Virginia, hoe arm ook,
dankt de hemel dat hij niet in Mingo County woont.
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‘Ik lag 's avonds altijd in bed met mijn broer terwijl mijn moeder luisterde naar de
Christ Cure Radio Show en mijn vader aan een stukje kool zat te zuigen om zijn
dodelijke rochelhoest te bevorderen,’ zegt hij tegen me terwijl hij mij zachtjes op zijn
knie laat rijden. Ik dacht eraan hem te vragen of hij de preken van mijn opa ook wel
eens had gehoord, want zijn programma kwam altijd niet veel later dan de Christ
Cure Radio Show en was heel populair in Mingo County, maar ik denk aan wat Glad
gezegd heeft, dat ik niet te persoonlijk moet worden over mijn eigen leven.
‘Dat verpest het voor hun, zij fantaseren dat je iemand anders bent,’ had Glad
gezegd.
‘Ik hou best wel van Jezus,’ zegt de Aardige Man en hij gaat met zijn handen
onder mijn leren rokje en dan naar mijn perzikkleurige slipje. ‘En jij bent zo'n lief
ding.’ Ik hoop dat hij me bij de naam zal noemen die ik hem gegeven heb. Ik wil
haar naam horen als zijn handen met me beginnen te spelen. Ik doe mijn ogen dicht
en laat hem mij heen en weer wiegen en aaien.
‘Sarah,’ fluistert hij ten slotte in mijn oor.
‘Hier ben ik,’ fluister ik terug, ‘en ik ga nergens heen.’ Verzaligd draai ik mijn
pupillen naar binnen, mijn hoofd in. ■

J.T. LeRoy
vertaling: Robert Dorsman
De Nederlandse vertaling van Sarah verschijnt op 1 september bij uitgeverij De
Geus
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Als schrijver moet je verdwijnen uit je eigen boek
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Het is koud en het regent, de NS zorgt voor twee uur vertraging maar uiteindelijk
zit Rashid Novaire (spreek uit: noovajre) klaar om geïnterviewd te worden. Ongemerkt
kwam hij binnen, zijn opvallende gebleekte rasta's zijn weg, een simpele korte
haardracht is ervoor in de plaats gekomen. ‘Ik ga naar China.’ verklaart Novaire,
‘het is beter zo.’
Rashid Novaire (1979) is geboren in Amsterdam. Hij heeft een Nederlandse moeder
en een Marokkaanse vader. Op veertienjarige leeftijd won hij de categorieën Taal
en Dans van de Kunstbende; op zijn zeventiende volgde de El Hizjra Literatuurprijs
voor proza en poëzie. In 1999 debuteerde hij bij uitgeverij De Geus met de
verhalenbundel Reigers in Caïro en haalde daarmee de finale van de NPS
Cultuurprijs. Zijn tweede boek Maïsroest (2003) werd genomineerd voor de Libris
Literatuurprijs 2004. Hij is nu fulltime schrijver.
Novaire vertrekt dus naar het buitenland. In 2001 zat hij in Duitsland, dat leverde
Maïsroest op - wat gaat China opleveren? ‘Een magisch realistische roman over
een baggeraar, iemand die slib baggert om de oevers van de rivier te verstevigen.
Het boek krijgt de vorm van een road-novel over de stoere Chinese omgeving. In
de roman zitten elementen van de Shang-discipline volgens welke onder andere
alleen de hogere klassen van de samenleving een ziel hebben. Een vrouwelijke
gevangene staat op het punt geëxecuteerd te worden, zij beweert echter (ondanks
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haar lage klasse) dat zij een ziel heeft en ontsnapt. Ze ontmoet de oeverbaggeraar
en ze vluchten samen door China. De vrouw laat de oeverbaggeraar het leven, de
schoonheid zien en overtuigt hem van haar ziel. Het loopt verkeerd af. Ze worden
opgepakt en de oeverbaggeraar verraadt de vrouw, hij schuift haar alles in de
schoenen. Hij wil niet sterven voor een idee.’

Omgeving
‘Omgeving is belangrijk in mijn werk. Juist door de manier waarop ik schrijf, moet
ik weten hoe het eruit ziet, hoe het voelt, wat de sfeer is. Ik wil graag beelden in de
hoofden van mijn lezers zetten, het verhaal mag bijna vergeten worden als er maar
beelden achterblijven. In Duitsland heb ik het landschap, De Bohemen, zelf niet
gebruikt. Maar ik zat natuurlijk wel in het gebied dat rovers, maagden en stieren
ademde en die sfeer komt wel terug in Maïsroest. Nu wist ik dat ik iets wilde gaan
doen met Azië, eigenlijk met Aziatische gezichten. Ik liep een antiquariaat binnen
in Amsterdam en stond met The rise and fall of the Chinese Empire van Paul
Kennedy in mijn handen, daarna fietste ik door de Jordaan en wist ik: dit is het. Het
Chinatown van Amsterdam voldoet dan niet meer. En als je de plek weet waar je
heen wilt gaan is “a residence just a click away” met www.transartists.nl. Ik wilde
naar Peking, maar dat was te duur en te hectisch met zevenbaanswegen waardoor
het niet strookte met de sfeer van het boek dat ik wilde gaan schrijven. Ik ben nu
op Xiamen uitgekomen, een universiteitsstad met een miljoen inwoners in een
appartement uitkijkend op de zee.’

The sky
Eigenlijk is Novaire een man van weinig woorden, ze rollen er in ieder geval niet
moeiteloos uit. Integendeel, Novaire denkt na over wat hij zegt. Dat strookt met zijn
schrijfstijl: zijn werk is beeldend en roept bij de lezer veel op, maar het zijn geen
dikke boekwerken waarin pagina's nodig zijn om een verhaal duidelijk te maken.
‘Deze verbeeldingskracht is wat mij onderscheidt van andere schrijvers en hier ga
ik voor zweten. Iemand zei tegen mij “you need the sky in your work.” En dat is
precies wat ik ga doen. Maïsroest is erg compact, als je even niet oplet ben je de
draad kwijt. Kijk, als je drie mooie zinnen achter elkaar zet, is dat prachtig. Maar het
effect is misschien wel mooier als je één prachtige zin schrijft en er twee minder
prachtige op laat volgen. Zeker als je daardoor meer aandacht besteedt aan de
prachtige zin, deze uitbreidt bijvoorbeeld. Dan geef je de schoonheid van die zin
meer lucht en breng je de hemel naar je boek.’

Helden en inspiratie
‘Ik wil altijd blijven schrijven en dan moet je aan jezelf werken. Het is allemaal heel
snel gegaan. Ik wil dit tempo graag behouden. Ik ben ook een erg gedisciplineerde
schrijver, het liefst schrijf ik van negen tot vijf. Ik lees dan in de ochtend en schrijf
in de middag. Ik
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begin ook altijd pas aan iets nieuws als ik het andere waar ik mee bezig ben, heb
afgerond. Dat geeft me een goed gevoel: ik leef dan zonder schuldgevoel.
Zonder dat het een routineklus wordt, wil ik heel veel mooie boeken produceren.
Ik denk dat ik dat kan door niet te verleren wat ik weet, door goed om me heen te
kijken en door dat element “sky” toe te passen. In combinatie met mijn ideeënrijkdom
leidt dit ongetwijfeld tot resultaat. Ik heb geen muzen, ik haal mijn inspiratie uit mijn
omgeving. Maïsroest heeft een motto van Janis Ian meegekregen en zij wordt ook
aangehaald in ander werk van mij, maar dat betekent niet dat ze een muze is. Haar
manier van zingen is heel teder, heel teer en tegelijkertijd vertellen haar songs echte
verhalen op een onverzettelijke manier. Daarom vind ik haar bij mijn werk passen.
Voor mijn nieuwe roman ben ik op zoek naar citaten rondom het thema “ziel”.
Ik leer wel veel van anderen. Arnon Grunberg bijvoorbeeld is mijn grote held, ik
1
vind het overigens ook heel stoer om met hem samen in Magazijn te staan. De
groei van Grunberg is indrukwekkend. Ik kijk dan wat hij doet en hoe hij dat doet.
Vervolgens ga ik bij mezelf na wat ik anders doe en hoe ik dat kan vervolmaken. Ik
wil meer letten op mijn stijl en met meer structuur schrijven. Volgens mij is het
moeilijkste van schrijven het opbouwen, het schematische en het vervolgens
verdoezelen van dat staketsel. Het is echt een vak. Als schrijver moet je verdwijnen
uit je eigen boek. Je moet iets neerzetten wat op zichzelf staat. Dat is anders bij
bijvoorbeeld popsterren, zij produceren een song en als je ernaar kijkt zie je ook
een mooi uiterlijk. Bij een boek ziet niemand het uiterlijk van de schrijver, tenminste
doorgaans niet. Als je alleen op de bank zit met een hakkelend boek is dat irritant.
Daarom is kritiek ook zo goed. Kritiek brengt je terug naar de bron: je gaat opnieuw
kijken en verdiepen, een afwijzing leidt tot meer en beter. Veel oud werk van mezelf
vind ik nu slecht. Het verhaal “Kim” (Passionate, jaargang 7 nummer 6) bijvoorbeeld
is wel redelijk goed geschreven maar haalt een thematiek aan waar ik nu helemaal
niet meer mee bezig ben, dat overdreven seks-element zul je niet vaak meer
tegenkomen in mijn werk.’

Gelezen worden
‘Schrijven is voor mij geen simpele uitlaatklep. Ik merk aan mijn lezers dat ik redelijk
slaag in wat ik over wil brengen met mijn werk, in wat ik voor ogen hebt, wat mijn
missie is. Ik heb niet veel contact met mijn lezerspubliek. Dat zou ik wel graag anders
zien, ik zou graag meer optreden. Maar ik krijg wel brieven en daar zitten soms heel
heftige reacties bij. Zo kreeg ik een brief van een zeventienjarig meisje dat schreef
dat ze moest huilen bij een verhaal uit Reigers in Caïro, zo was ze onder de indruk
van het leven en het lijden. Dat vind ik mooi om te weten.
Gelezen worden heeft twee kanten. Mensen halen uit je boeken ideeën en
formuleringen die je er niet bewust ingestopt hebt. Toch blijken het waarheden die
erin zitten. Dat is het mooiste wat je kunt bereiken. Soms is het ook een last, vooral
als je niet alleen op je werk wordt beoordeeld maar op je afkomst of je persoon. Het
zijn in mijn geval uitwassen. Maar toch is het ergerlijk als men zich bij een
radio-interview verbaast over je muziekkeuze, over dat er geen Arabische muziek
tussen zit “terwijl de schoonmaker, Mohammed, zich zo verheugd had op de komst
van Rashid Novaire.”’

1

MAGAZIJN, DE NIEUWE GENERATIE SCHRIJVERS. UITGEVERIJ 521, 2004. EEN UITGAVE MET WERK
VAN DE BESTE JONGE SCHRIJVERS, ONDER DE VEERTIG, VAN 2003.
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Ontroering, schoonheid en troost
‘Ik kan simpelweg niet zonder schrijven, het is me op jonge leeftijd overkomen en
ik kan er niet meer onderuit, ik kan het alleen maar ontwikkelen. Dit is overigens
helemaal niet vervelend, schrijven is ontzettend spannend, het blijft boeien. Het
zorgt er keer op keer voor dat je de verdieping in kunt. Ik ben een broodschrijver,
ik klus bij met minder literaire schrijfsels als bijvoorbeeld scenario's. Maar ik leef wel
van het schrijven. Vroeger danste ik ook. Maar de drang om te schrijven was groter.
Het is toch dat verdwijnen: ik wil verdwijnen uit mijn eigen rol terwijl ik hem speel bij dansen is dat onmogelijk. Ik wil ontroeren, schoonheid en troost bieden,
onderdompelen in beelden en dat achterlaten.’ ■

Iris van Erve
Voor kortingsbonnen op twee boeken van Rashid Novaire zie p. 45
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Fatima
Alles wat leeft, gaat dood. We doen of we deze notie bevatten, maar bevatten doen
we het niet.
Ik was voor het eerst met mijn ouders op vakantie in Marokko toen ik van mijn
vader een kip te verzorgen kreeg. Ik noemde haar Fatima, hoewel mij nadrukkelijk
was verboden de kip te benoemen. Liefdevol en nauwgezet voederde ik Fatima,
hoewel mij nadrukkelijk was verboden gehecht te raken. Maar Fatima en ik waren
als Sonny en Cher. Het klikte. En wij verkeerden in de veronderstelling dat het hele
leven zo verder ging. Ach, ik was negen.
Twee weken later riep mijn vader me bij zich in de patio. Hij hield Fatima op een
hardhandige manier vast, alsof die op het punt stond haar de nek om te draaien.
Mijn moeder en oma stonden erbij en keken ernaar. Toen knikte mijn vader naar
een mes op een krukje en zei: ‘Je moet leren op rituele wijze te slachten, want je
bent al een grote jongen.’
Ik weigerde.
‘Die jongen is nog jong,’ verontschuldigde mijn oma.
‘Wees niet bang,’ hield mijn vader aan, ‘we zijn bij je.’
‘Ik doe het niet,’ huilde ik.
‘Laat hem,’ zei oma.
Mijn vader zag zich genoodzaakt het ‘goede’ voorbeeld te geven. Eerst reciteerde
hij een Koranvers om de demonen op afstand te houden, vervolgens sneed hij in
één keer Fatima's hals door. In een dikke stroom vloeide het donkerrode bloed
boven het afvoerputje in de patio, en ik kon me levendig voorstellen hoe ík daar lag
dood te bloeden en spastische bewegingen maakte. Waarom moest ik toezien hoe
mijn Fatima geslachtofferd werd? Waarom moest ik met de dood en mijn eigen
sterfelijkheid geconfronteerd worden?
Antwoord op deze vragen kreeg ik jaren later, onlangs nog, toen ik op televisie
zag hoe een gegijzelde Koreaanse soldaat er bij zijn land om smeekte de troepen
uit Irak weg te halen, in de hoop dat de moslimextremisten hem in leven zouden
laten. De soldaat was zo wanhopig en bang te sterven dat hij het uitschreeuwde. Ik
vond het beschamend, deze huilebalk, dit kind. Hoe kon een mens, een soldaat die
geacht wordt dapper te zijn, zich zo laten kennen? Waar was zijn waardigheid, zijn
trots en eer? Welnu, alles wat zijn leven als mens en als soldaat tot dan toe betekenis
had gegeven, was hem ontnomen. De man had niets meer, was uitgekleed tot op
het meest basale: zijn lijf, zijn leven. Dit was geen Koreaanse soldaat, dit was geen
mens, maar het illusieloze leven pur sang dat smeekte om in leven gelaten te worden;
niets meer, niets minder. Het haalde niets uit. De extremisten vermoordden hem
toch. Gevraagd naar het waarom van deze gruwelijke daad antwoordden zij lacherig:
‘Jullie ongelovigen zijn bang voor de dood, wij gelovigen niet.’
Is dit te bevatten? Ook ik ben opgevoed met het idee dat het leven niets meer is
dan een wachtkamer voor het hiernamaals. En mij is geleerd het leven met
minachting te leiden. De dood mocht ik nooit uit het oog verliezen, want dan zou ik
vergeten waar het in het leven om gaat: alles ter meerdere ere en glorie van de
grote bestierder. Van waarde was niets, bestendigheid was voorbehouden aan de
Enige en de ziel van alles wat leeft en heeft geleefd. Zo diende de gelovige de eigen
nietigheid te transcenderen. Hoe anders dan de mensen uit de Randstad,
bijvoorbeeld. Waarin men ambities en verwachtingen koestert op basis van de
ervaring dat we elke dag wakker worden, in het rotsvaste geloof dat het leven
vandaag verdergaat waar het gisteren ophield. De dood, daar denkt men niet aan,
want er is nog zoveel te doen in de wereld.
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Het Middeleeuwse adagium ‘gedenk te sterven’ mag ouderwets klinken, het ligt
diep verankerd in elk godsdienstig systeem, simpelweg omdat het werkt. Vooral in
oorlogssituaties. Martelaars voelen zich als vissen in het water, want oorlog is het
terrein bij uitstek waarin zij de kracht van hun religieuze overtuiging kunnen
demonstreren. Geen godsdienst die de dood als het definitieve einde ziet. Nee, dan
begínt het pas. Het is een neurologisch defect, een travestie van de geest, waartegen
geen redelijkheid opgewassen is. Niettemin is en blijft de dood ook voor hen een
onmogelijk te onderzoeken terrein. Voor hetzelfde geld is hun leven even waardevol
als dat van de zwerfhond of het onreine varken.
Investeren in het aardse bestaan of in het hiernamaals. Twee onverenigbare
levensbeschouwingen. Al dan niet bewust moet men kiezen. Ik koos al vroeg voor
het aardse bestaan met de eenvoudige redenering dat een hypothetisch leven na
de dood voor hypothetisch dooie mensen is. Mijn onbegrip van lang geleden is
omgeslagen in afkeer en onverdraagzaamheid. Alles wat mensen van de dood
menen te weten, berust op de gissingen van een aantal zotte zeloten om het
martelaarschap aan de man te brengen. Waarom zou ik op basis van die gissingen
dieren slachten als het er uiteindelijk enkel toe dient om oorlogen te voeren? Svevo
schreef: ‘Men kan door liefde of haat tot moord worden gedreven, maar moord
propageren is louter boosaardigheid.’ Ik wil niet van mijn doodsangst af, hoe nietig
ik ook ben. Ik koester geen minachting, voor het leven noch voor de dood.
Said El Haji (1976) is schrijver. Dit najaar verschijnt zijn kinderboek Oele & Wapper,
met illustraties van Maico Der Kinderen, bij uitgeverij Vassallucci.
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Niet alleen de zinnen lopen lekker in Passionate Magazine

Bij een jaarabonnement op Passionate Magazine maak je kans op één paar Quick
Sportschoenen.
(maak gebruik van de abonneepagina in dit magazine)
QUICK
www.fcquick.com
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Een zoektocht naar degene die je nooit zult zijn
Laurens Abbink Spaink publiceert in oktober zijn debuutroman Broer bij uitgeverij
Podium. In dit nummer een voorpublicatie, voorafgegaan door een kort interview.
Laurens Abbink Spaink (1973) werkte enkele jaren als advocaat, toen hij merkte
dar zijn oude liefde voor het schrijven sterk terugkwam. Hij publiceerde zijn eerste
verhaal (‘Het nest’, onder het pseudoniem Engelbert van Utrecht, Passionate mei-juni
2002), gaf zijn baan op, en trok zich twee jaar lang terug in een oud klooster in
Frankrijk om zich aan het schrijven te wijden. Het tastbare resultaat daarvan, naast
enkele publicaties in literaire tijdschriften en twee prijswinnende verhalen, is Broer.
De hoofdpersoon van de roman gaat op zoek naar zijn verloren gewaande broer,
wanneer hij op diens spoor gezet wordt door de vondst van een geheimzinnige foto.
Een losse scène uit een nooit voltooid verhaal ligt aan Broer ten grondslag. Abbink
Spaink: ‘Ik had een scène over een jongen in een bus naar Barcelona, op zoek naar
zijn broer. Waar ik naar toe wilde, wist ik niet zo precies en met dit gegeven kon ik
nog alle kanten uit. Waarom gaat hij weg, wat gaat hij doen bij aankomst - en zo
ben ik verder gegaan. Het broer-motief, over het verlangen naar verwantschap,
bleek goed te passen bij het personage waarover ik wilde schrijven, en de tijd en
omgeving waarin hij leeft.’

Een onduidelijk verlangen
Broer speelt zich grotendeels af in het Utrecht van de jaren negentig, rond een groep
welgestelde maar nogal losgeslagen vrienden. Hun vrije leven blijkt steeds minder
vrij, iedereen is voor zich tot stilstand aan het komen. Sebastiaan besluit hen achter
te laten en gaat op zoek naar de vervulling van een onduidelijk maar sterk verlangen.
‘Zijn broer staat voor wat zijn omgeving hem niet te bieden heeft. Toch is de roman
naar mijn idee eerder een karakterschets van Sebastiaan dan een tijdsbeeld. Hij is
daarentegen wel echt een product van zijn tijd: alles willen zonder concessies te
hoeven doen. Tegelijkertijd verlangt hij naar onvoorwaardelijke liefde. Hij wil zich
dus verbinden met anderen met volledig behoud van zijn identiteit. En dat in een
tijd waarin juist verwacht wordt dat je je bij een groep aansluit, of het nu gaat om
muziek, uitgaan, wat dan ook. Dat is natuurlijk iets van alle tijden, maar volgens mij
is het nu verzuilder dan ooit. Het is heel goed mogelijk dat uiteindelijk iedereen zijn
eigen zuil zal worden, naast elkaar, niet verbonden.’

Zoektocht
De hoofdpersoon wil niet moralistisch zijn, hij keurt niet af wat hij om zich heen ziet
en voelt zich niet beter. Hij weet zelfs dat hij er in veel opzichten thuishoort. Abbink
Spaink: ‘Zijn probleem is alleen dat hij zijn gevoel van eenzaamheid niet op kan
lossen. Daar wil hij iets aan doen. Het is echter de vraag of je de afstand naar
anderen kunt overbruggen, zolang je geen toegang hebt tot jezelf. Sebastiaan voelt
de afstand tot anderen, net zo hard als tot zichzelf.’ In zijn zoektocht schuilt ook het
verschil tussen Broer en de literatuur die de Generatie Nix in het vorige decennium
heeft opgeleverd. ‘Nix viert de leegte, het ontbreekt ze aan de ambitie die te vullen.
Er is niets waardevols in het leven, alles is gefragmenteerd en laten we dat zo
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houden, is wat ze uiteindelijk zeggen. Sebastiaan is bereid offers te brengen om
die toestand te voorkomen. Hij maakt zich los van zijn vrienden om iets onbekends
te bereiken.’

Eigen werkelijkheid
‘Ik weet hoe sterk mensen hun eigen werkelijkheid willen handhaven. Als advocaat
heb ik het gevecht om de waarheid gezien. De ene werkelijkheid wordt verslonden
door de andere en die andere komt er evenmin ongeschonden van af. Sebastiaan
gelooft in een waarheid die tegenstellingen kan overbruggen zonder ze geweld aan
te doen. Een broer die hem begrijpt en bij wie hij niets van zichzelf hoeft in te leveren.
Zelfs zijn beste vriend Yuri kan hem dat niet geven, omdat die de bloedbroeder al
verloren heeft die Sebastiaan zoekt (zie hiernavolgend fragment, red.). Yuri is enorm
hard geworden. Hij en Sebastiaan kruisen elkaar als het ware in hun ontwikkeling.’
Sebastiaan volgt het spoor van zijn broer tot in Barcelona en nog verder. ‘Het
blijkt een zoektocht naar degene die je nooit zult zijn. Hij denkt dat hij zijn verleden
kan afzweren. Ook typisch iets van deze tijd; men denkt graag dat het leven uit
keuzes bestaat. Het cliché luidt dat het niet van belang is waar je vandaan komt,
maar waar je naar toe gaat. Maar het maakt wèl uit waar je vandaan komt, en je
gaat nergens heen. Het enige wat je kunt veranderen is hoe je daarmee omgaat.’
■
(EB)
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Broer
(fragment)
De banden gilden. Een blauw bord met een witte pijl schoot vlak langs de auto.
Ergens bij Abcoude had Yuri plotseling een ruk aan bet stuur gegeven. Hij zette de
motor af en we reden de laatste honderd meter geruisloos de parkeerplaats op,
waar hij vloeiend de auto aan de kant stuurde. Het was gaan misten, de zon was
teruggedrongen tot een geel lampionnetje in de verte. Schimmen van koeien voor
ons, zwevend boven het gras. Yuri haalde zijn handen niet van het stuur.
Waarom hij nou eigenlijk uit Moskou was weggegaan; ik had het zomaar, zonder
na te denken, aan hem gevraagd. Een tijd zaten we zwijgend naast elkaar naar de
koeien te kijken, de nevel achter die beesten.
‘Waar was dat nou voor nodig, Yuri,’ zei ik zachtjes.
‘Je wilt het al een tijdje weten, hè? Jij vraagt je af waarom ik dit doe en dat doe,
waarom ik zus en zo gedaan heb. Ik begrijp het wel.’
Ik haalde diep adem, maakte aanstalten iets te zeggen.
‘Nee, nee. Ik begrijp het wel.’ Hij begon voorzichtig te praten, in het Engels, de
woorden kwamen schor uit zijn keel. ‘Oké, luister. Ik had een hele goede vriend in
Moskou. Vladi heette hij. Onze vaders werkten allebei op dezelfde faculteit. Vladi
en ik kenden elkaar al voordat we konden praten en toen we acht waren sneden
we in onze armen en legden die over elkaar. Hij zat een klas hoger dan ik, maar is
een jaar blijven zitten om bij mij in de klas te komen. We hebben samen het
gymnasium doorlopen, zijn tegelijkertijd gaan studeren. Hij Engels, ik scheikunde...’
Ik werd doodstil. Zo teder had ik hem nog nooit horen praten.
‘Als ik aan Moskou denk, en dat is vaak, ook al heb ik het er nooit over, dan denk
ik aan Vladi. We wisten precies van elkaar wat we lazen, smeerden elkaar cd's aan,
wisten precies op wie we verliefd waren en noem maar op. We deelden een piepklein
appartement vlak bij de universiteit. We kregen veel bezoek, maar als het Vladi te
veel werd draaide hij op een gegeven moment keihard Mussorgsky of zo. Echt van
die schizofrene pokkenherrie en dan smeerden de meeste mensen 'm wel.
Verdomme, ik weet zeker dat je hem heel erg had gemogen, Seb, echt. Maar oké,
na zijn studie vond Vladi geen werk en moest in dienst. Wat denk je? Hij wordt
uitgezonden, naar Grozny. We hebben er van alles aan gedaan om hem thuis te
houden, zelfs geprobeerd zijn arm te breken toen we heel erg dronken waren.
Tevergeefs. Een paar maanden later, op zijn eerste verlof reist hij terug met drie
anderen naar Moskou. Maar als ik hem af wil halen, zit hij niet in de trein. Iedereen
ongerust, want er worden veel jongens ontvoerd in Tsjetsjenië. Een week later
ontvangen z'n ouders iets per post, een videoband. Vladi is te zien, vastgebonden
op een stoel, naakt. Om hem heen twee mannen in dikke jassen die hem
ondervragen en af en toe een trap tegen zijn schenen geven. Hij reageert er
nauwelijks op, hij lijkt wel verdoofd. Maar dan zegt hij zijn naam, die van zijn ouders.
En die van mij.
Ontvoerd dus. Vladi zegt dat we die en die moeten bellen op dit en dat
telefoonnummer en dat we dan binnen een maand iemand met vijfduizend dollar
moeten sturen. Anders maken ze hem af. Vladi kijkt in de lens en zegt nog een keer,
mee een soort grijns: “Vijfduizend dollar, vriend.” Hij zei het tegen mij, begrijp je. Zo
van: doe geen moeite Yuri, fuck it. De band eindigt ermee dat die klootzakken hun
sigaretten op hem uitdrukken.
Zijn ouders bellen het ministerie en smeken om losgeld. Van alles wordt toegezegd
en de band wordt direct opgehaald, voor onderzoek, zogenaamd. Nooit meer wat
gehoord. Ik ging als een gek aan het werk, want dit gebeurt vaker en defensie doet
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niets. Dat is bekend, er is geen geld, nergens is geld. En Tsjetsjenen zijn wreed.
Echt wreed... dus ik pak alles aan, maar er zijn alleen maar kutbaantjes waar je
niets mee verdient. Ik verkoop al mijn platen, al mijn cd's, mijn apparatuur, mijn
boeken, de hele rotzooi. Het is niet genoeg. Ik verkoop de zooi van Vladi ook, nog
meer boeken, nog meer platen en al zijn cd's, klassiek, meer dan duizend. Stel je
voor: je muziek en je boeken, alles... en daar krijg je dan iets meer dan vijfhonderd
dollar voor. En dan heb je mazzel gehad.
Twee weken nadat defensie de band is komen halen, komt er weer zo'n pakje.
Nog een band, langer dan de eerste. Vladi wordt nu echt gemarteld. Ze gieten een
vloeistof in zijn keel waardoor hij heel erg moet braken en ze spuiten purschuim in
zijn neus. Er wordt ingezoomd op zijn neus die openscheurt, op het bloed dat hij
uitspuugt. Hij kan nauwelijks meer praten, maar ik hoor hem zeggen “laat ze barsten,
Yuri”. Een man met een bivakmuts op zegt dat het geld nu binnen drie weken moet
komen, omdat ze hem anders langzaam in stukjes gaan hakken.’
Ik werd misselijk. ‘Jezus, Yuri,’ zei ik.
‘Ze laten nog even zien hoe ze een vinger afknijpen, gewoon met een nijptang,
zo'n rode. Vladi gilt, wordt direct geslagen. Dan schuift de camera naar rechts en
komt een andere jongen in beeld. Ook op een stoel. Daarmee eindigt de band...
Ik werk bijna dag en nacht, bussen wassen, kroegen schoonmaken, doe kleine
klusjes voor zakenmensen. Een van hen, die weet wat er aan de hand is, wil de
band van me kopen. Kun je geloven dat daar kopers voor zijn? Voor alles is markt,
zeker in Rusland. Als je snel geld nodig hebt, kom je in een andere wereld, geloof
me Seb. Die banden gaan op internet, of worden gekopieerd voor
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zieke idioten die niet weten wat geweld is. Snuff, weet je wel. Verwende ettertjes
kijken ernaar als stadskinderen naar een geit op de kinderboerderij. Maar ik verkoop
de band, voor zeshonderd dollar. De band waarop Vladi gemarteld wordt, zodat
anderen erop kunnen klaarkomen, of een of ander jochie er stoer mee kan doen bij
zijn vriendjes. Ik heb bijna tweeduizend dollar. Ik zeg het tegen niemand, behalve
tegen de ouders van Vladi en die van mij. Mijn vader is bezorgd, zegt tegen me:
“Ze maken hem af. En jou ook als je het geld gaat brengen. Ze spelen met je. Hou
op en doe alsof die jongen al begraven is.” Hij smeekt me, maar ik kan het niet. Hoe
kan ik nou doen alsof Vladi al begraven is? Hoe kan dat! Als jij het weet mag je het
zeggen, Seb. Als ik nog twee weken hard doorwerk, dingen doe waar ik geen zin
in heb, kan het lukken.’
Yuri kreeg tranen in zijn ogen, boog zijn hoofd en nam een lik speed. ‘Toen kwam
er weer een band...’
‘Yuri,’ zei ik, ‘laat maar. Het spijt me, ik weet genoeg, echt het spijt me.’
Ik wilde een arm om hem heen slaan, maar hij hield me af en begon harder te
praten. ‘Je weet niets, nog helemaal niets. Je wilt 't toch zo graag weten? Luister:
er komt weer een band. De derde. Vladi is een arm kwijt, ze laten de wond zien.
Het is alsof ze hem er met een machine hebben afgetrokken. Dan houdt iemand
iets omhoog. Het is een arm. Ze gooien over met de arm. Vladi is nauwelijks meer
te herkennen, maar het is hem nog steeds. Hij kijkt versuft in de lens. Hij wil dood,
dat zie je zo. “Over een week, zijn andere arm,” zegt iemand in slecht Russisch.
“We wachten op het geld en deze jongen...” - zijn hoofd wordt naar achteren
getrokken - “tot hij naar huis kan. Naar zijn ouders, Darja en Konstatin, en zijn
broeder, Yuri.”’
Yuri keek me aan, een waanzinnige. ‘Zijn arm, geloof je dat? Ze gooien over met
zijn arm!? Ik ben nog steeds aan het sjacheren, ik ben kapot, begin flauw te vallen,
maar ik denk, hij heeft nog een arm, het kan nog, het kan nog. Ik heb iets meer dan
drieduizend dollar, ik pers rijke sukkeltjes af, ik steel, sla mensen in elkaar, ik laat
me in mijn reet nemen, ik ben helemaal van god los. Nog een week denk ik, nog
een week en dan bel ik die klootzak en ga erheen. Ik heb de vijfduizend bijna, ik sta
op het punt te bellen. Dan komt er weer iets over de post. Een grotere doos, redelijk
zwaar. We voelen iets heen en weer rollen. Weet je wat er in zat?’
Ik probeerde al een tijdje niet meer te luisteren, maar dat ging niet. Een hoofd,
dacht ik. Het hoofd van Vladi. Yuri snikte, hij wilde het vertellen. ‘Oké,’ zei ik en
sloeg een arm om hem heen. Hij zat hier duizenden kilometers van huis speed te
slikken in een oude Opel en dat was alles wat ik voor hem kon doen. Een arm om
hem heen slaan. ‘Zeg het maar.’
Yuri liet zijn hoofd zakken. Hij begon op het stuur te trommelen en schudde zijn
hoofd. ‘Wil je het echt weten?’
‘Ja,’ zei ik. Ik zat godverdomme ook te janken.
Plotseling gooide Yuri zijn hoofd in zijn nek en brulde: ‘Nog meer van die bullshit!
Godverdomme!’
Hij gaf een stomp op de toeter en begon te lachen, hoog en hysterisch. Hij keek
naar me met een enge blik in zijn ogen. Ik schrok, daarna voelde ik me zo ontzettend
verneukt dat ik hem begon te slaan. Yuri vluchtte de auto uit en ging op het donkere
asfalt staan, krom van het lachen. ‘Kende je die nog niet? Russische humor, jongen.’
Ik kwam ook de auto uit en wees naar hem alsof ik hem daar pijn mee kon doen.
‘Godverdomme vieze vuile Russische butfucker. Vieze, gore, vuile flikker. O, Yuri,
hier krijg je spijt van, jongen. Dat zijn geen grappen, Yuri, geen grappen. Echt niet,
ik zat godverdomme te janken. Dat zag je toch?’
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‘Sorry, Seb, ik kon het niet laten.’ Hij wilde nog iets zeggen, maar schoot weer in
een vreselijke lach.
Ik vloekte nog een keer en ging in de auto zitten. Door de voorruit zag ik Yuri op
zijn knieën zakken en een sigaret opsteken. Even later kwam hij binnen. Hij pakte
de schroevendraaier en wilde de auto starten, maar hij sloeg niet aan.
Ik rook een benzinelucht. ‘Je hebt 'm verzopen,’ zei ik.
‘Echt niet.’
‘Echt wel. Je hebt 'm verzopen. Je kan niet eens autorijden.’
Hij keek me aan - nog steeds met die koude, waanzinnige blik in zijn ogen - startte
nog een keer en reed weg. De hele rit naar Amsterdam zeiden we niets meer,
ondanks de speed.
In Club Zoo raakte ik Yuri kwijt. Pas tegen de middag, toen de lichten aangingen,
vond ik hem terug, opgekruld achter een sofa. Hij klemde zijn handen tussen zijn
benen en af en toe ging er een schok door hem heen. Ik was even bang dat hij een
OD te pakken had, maar toen ik me over hem heen boog zag ik dat hij lag te huilen.
Zijn ogen stonden wijd open en waren bloedrood. Hij prevelde iets in het Russisch,
ik hoorde hem een paar keer heel zacht ‘Vladimir’ zeggen. ■

Laurens Abbink Spaink
Broer verschijnt op 1 oktober bij uitgeverij Podium
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[Recensies]

Een pleidooi voor verbeeldingskracht
‘Een begin, een midden en een eind is de normale manier om een verhaal te
vertellen. Maar ik heb moeite met deze methode.’ Aldus Jeanette Winterson in
Lighthousekeeping, waarin ze deze stelling zowel bewijst als loochent - want vertellen
kan Winterson als geen ander.
Het boek begint met de lotgevallen van weeskind Silver, dat uiteindelijk in de
goede zorg van de blinde vuurtorenwachter Pew belandt. Net als de blinde dichter
Homerus vertelt deze vuurtorenwachter allerlei fantastische en meeslepende
verhalen, die te mooi zijn om als kletspraat af te doen - ook al tarten ze de grenzen
van ruimte en tijd. Eén daarvan gaat over de familie Dark, de oprichters van de
vuurtoren waar Pew en Silver wonen.
Niel alleen deze familie heeft een opvallende naam. Meermaals verleent Winterson,
door dergelijke dubbele bodems te suggereren, haar boek het karakter van een
parabel. Ze treedt hiermee nadrukkelijker dan ooit in de voetsporen van door haar
zo bewonderde modernisten als Virginia Woolf (zelf ook schrijver van een boek
waarin een vuurtoren symbool stond voor houvast). De modernisten zochten
eveneens naar het leggen van verbanden en namen dikwijls de zoektocht naar een
groter geheel als thema. Zo gaven zij gestalte aan de schok en verbijstering van de
uiteengevallen wereld na WO I, en daarmee een reality check aan het geloof van
de Romantici in iets hogers en bovennatuurlijks, zonder de hoop daarop ooit te
verliezen.
Ook Winterson geeft haar personages de overtuiging mee dat er een ‘known point
in the darkness’ moet zijn; of die duisternis nu bestaat uit de afwezigheid van het
gezichtsvermogen, ouders, of de helpende hand van een god - die overigens nog
flink moet concurreren met Darwin (in een bijrol) en de kracht van aardse liefde.
Silver groeit op en moet uiteindelijk op eigen benen verder, maar heeft inmiddels
geleerd zich staande te houden door haar eigen leven als een verhaal te vertellen.
Zelden gaf een pleidooi voor verbeeldingskracht zélf zo'n (excusez le mot) lichtend
voorbeeld. Lighthousekeeping is uitstekend gedoseerd, met schitterend
gebeeldhouwde zinnen, en tegelijkertijd zo vol bravoure dat de pretenties ervan
zondermeer worden waargemaakt. Economisch taalgebruik geeft hier maximaal
rendement. Laten we hopen dat Jeanette Winterson nog vaak aan zulke boeken
blijft beginnen, en dat het einde van haar oeuvre nog lang zoek mag blijven.
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(MD)
Jeanette Winterson, Lighthousekeeping, hardcover 234 blz, €23,95 uitg. Fourth
Estate, ISBN 0007181515

Een nieuw engagement
Vorig jaar verschenen kort na elkaar twee kronieken in de vorm van een verzameling
columns en essays. De eerste was Het wilde westen van Joost Zwagerman, de
tweede Het verloren land van Bas Heijne. Ze gaven beide een indrukwekkend
coherent en tegelijk veelkantig beeld van de ‘stand van dit land’ in de roemruchte
jaren 2001 en 2002. Ik las beide bundels als een bloedstollende wedstrijd: wie van
de twee is mijn koning-chroniqueur? De extra punten die Zwagerman verdiende
met zijn ‘sappiger’ stijl en soms lekker tetterende stellinginname won Heijne weer
terug met meer filosofische diepgang. Op kwantiteit nam Zwagerman uiteindelijk
een voorsprong: in hetzelfde jaar nog bracht hij twee essaybundels uit: Walhalla en
Het vijfde seizoen. Na de aansluitingstreffer Leeswoede, die hij eerder dit jaar voor
de Bijenkorf schreef, trekt Heijne nu met de werkelijkheid de stand gelijk.
In twintig schijnbaar op zichzelf staande NRC-artikelen, gelegenheidsessays en
lezingen uit de periode 2001-2004, onderzoekt Heijne het aloude dilemma van de
ongrijpbare werkelijkheid. Objectief en alomvattend als zij is, kan geen kunstenaar
haar ooit vastleggen op foto, schilderij, in film of in woorden. Over die desondankse
pogingen om de werkelijkheid vast te leggen, te verbeelden of uit te vergroten gaan
deze essays.
In het verlengde daarvan zoekt Heijne naar een ‘derde weg’ tussen de volledig
vrije, autonome kunst en een kunst die moreel betrokken is bij de wereld. Wanneer
hij een nieuw levensvatbaar engagement definieert doet hij dat bijna fluisterend
voorzichtig: ‘Je zou kunnen stellen dat het een taak voor een kunstenaar zou kunnen
zijn die verloren band tussen ons bewustzijn en de buitenwereld te herstellen (...).
Want de hedendaagse kunstenaar kan dan misschien de gehele wereld niet meer
overzien, hij kan wel beschrijven wat die wereld met hem doet. Dat vereist een
moreel besef. Wal niet wil zeggen dat de hedendaagse kunstenaar moralistisch zou
moeten zijn; alleen dat hij een scherp oog heeft voor de morele dilemma's waarvoor
mensen zich gesteld zien, dat hij zijn publiek kan laten zien dat er achter iedere
werkelijkheid weer een andere werkelijkheid ligt.’
Het is dus werkelijkheid voor en na in deze bundel. En toch doet de titel de bundel
geen recht. Ook at staat hij op de omslag in kleine letters, de zwaarte schrikt lezers
af. Bovendien is
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het een veel te lomp en onbeweeglijk woord voor een bundel waarin alles draait om
beweging. De tekeningen van Breughel, het bestaan aan de oppervlakte, het heerlijke
zweven van kitschconsumptie, ziet Heijne als ‘een en al beweging’. Het escapisme
van Bruce Chatwin, Paul Gauguin en de curieuze zwerfziekte van een
negentiende-eeuwse gasfitter uit Bordeaux, allemaal zijn ze verwoed op weg. Ook
Heijne zelf is continu op pad. In zijn geest, en wij lezers reizen met hem mee, want
zijn essays lijken nog het meest op gedachte-experimenten. Mooie reizen zijn het
want in zijn zoektocht haalt hij de fraaiste voorbeelden uit de kunst, wetenschap,
literatuur en televisiebanaliteiten aan. Vincent van Gogh, Patrick Bateman, Kelly uit
Big Brother, Lester Burnham, Henry James en Mr Kurtz zijn maar een paar van de
vele vele figuren die Heijne opvoert. Bien etonnés... inderdaad, en vooral dàt
verschaft deze bundel zoveel leesgenot. Bij Zwagerman kom je trouwens vaak
dezelfde namen tegen, maar dan ter ondersteuning van een heel ander pleidooi.
De tussenstand: Heijne - Zwagerman 3-3, met de lezer als winnaar.
(RD)
Bas Heijne, de werkelijkheid, paperback 192 blz, €12,95 uitg. Prometheus,
ISBN 9044603906

RECENSIES

Kleine en grote ergernissen
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Not really rapping just sort of talking about shit over some beat or other - dat is wat
de jonge Engelse ‘rapper’ Mike Skinner ofwel The Streets doet. Op zijn eerste,
succesvolle cd Original pirate material gebruikte hij nog drum 'n bass en hiphopbeats
met een aanstekelijke groove. Op A grand don't come for free ligt de nadruk veel
meer op het overkoepelende verhaal dat hij vertelt, en zijn de beats onregelmatiger
en naar de achtergrond gemixt. Skinner maakt er bijna een hoorspel van, met
ondersteunende geluidseffecten en gastzangers om de verschillende personages
in het verhaal een eigen stem te geven.
A grand don't come for free schetst het leven van Mike, die in het openingsnummer
‘It was supposed to be so easy’ een dag beleeft waarop alles mis gaat. Hij gaat naar
de videotheek om een DVD terug te brengen maar die blijkt niet in het doosje te
zitten. Vervolgens staat hij eindeloos in de rij bij de geldautomaat en wordt ook nog
zijn pinpas geweigerd. Hij wil zijn moeder bellen dat hij niet langskomt maar de
batterij in zijn mobieltje is leeg. En weer thuis blijken zijn 1.000 pond spaargeld
verdwenen.
Mike gaat gokken, bezat zich en wordt onwel van teveel xtc-pillen. Hij krijgt een
relatie met Simone maar ze heeft snel genoeg van hem. Hij wordt paranoïde en
verdenkt zijn vrienden ervan dat ze achter Simone aanzitten en zijn geld hebben
gepikt. Uiteindelijk beseft hij dat hij er alleen voor staat, maar dat hij niemand de
schuld kan geven van zijn tegenslag.
Skinner stort een enorme hoeveelheid woorden uit over de luisteraar in een hoog
tempo, vol observaties over de kleine en grote ergernissen van alledag. Hij heeft
gevoel voor details die scherp en ontroerend tegelijkertijd zijn. Wanneer hij Simone
ontmoet: She didn't look too bored with what I was saying. She had her fingers
'round her hair playing. I saw on the telly that's a good indication. En Skinner heeft
ook nog een daverende verrassing in petto, als hij tenslotte onthult waar de 1.000
pond gebleven zijn. Zo vertel je een spannend verhaal.
(EB)
The Streets, A grand don't come for free, 679 Recordings Ltd./ Warner Music.
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Het ondenkbare in Boekelo
Deel 3: zomaar een hond hebben
Varkens waren we.
Het was in de krant, het was op televisie, het brandde op de lippen van de meisjes
om ons heen: varkens. Maar vermomd als jongens, bijvoorbeeld 's ochtends
verzameld bij de lantaarnpaal aan de rand van het dorp, waar het bos begon dat
tussen ons en de rest van de wereld lag. We stonden in een kring met de voorwielen
naar elkaar toe, over het stuur van onze fietsen gebogen, te wachten tot iedereen
er was.
Ik was vroeg, iedere ochtend, want onder ons fietste een meisje mee dat ik aanbad.
Als ze vroeg was, kwam het voor dat ze naast me stond in de kring. Dan liet ik mijn
fiets een beetje hellen en haalde ik, met mijn blik naar de grond, mijn ellebogen van
het stuur, zodat mijn voorwiel naar haar toeviel en tegen haar luchtband tot stilstand
kwam.
Ze moest me niet, dat wil zeggen, ik kon me niet voorstellen dat ze me wel zou
moeten. Ik heb haar het ongemak en mijzelf de vernedering van een afwijzing
bespaard door haar nooit een spoor van liefde te bekennen. Binnen haar
gezichtsveld, maar nooit voor haar voeten, probeerde ik het varken in me te
ontkennen. Want het moest zuiver zijn, wist ik, begripvol, troostend,
kameraadschappelijk, teder. Ik moest ook grappig zijn. En respect hebben voor
haar lichaam. Deugen zou ik, zodat ze vanzelf, ooit, sympathie voor me zou opvatten.
Vanuit mijn slaapkamerraam kon ik haar in de weekenden zien thuiskomen van
hockey, stick in de klem aan de voorvork. Ik zag haar afstappen en in het huis
verdwijnen. Een lage bunker was het, de vensters duister als schietgaten op
kruinhoogte boven het bemoste gras, geen inkijk, enkel uitkijk. Alleen in gedachten
kon ik haar volgen; de sleutel in het slot, de gymschoenen op de mat, dan langs de
eettafel en de televisie naar haar gelijkvloerse meisjeskamer, uitkleden, douchen.
Ze had een hond; een teef met kort haar, een kwijlende, ondervoorbijtende bek en
een afgehakte staart. En die hond was in verwachting. Niet van zomaar een reu uit
de straat, maar van een rashond met voor- en achternaam. Er werd daar in huis
niet met Jan en Alleman gerotzooid.
Ik hoefde niet eens lang bij mijn ouders te zeuren; als ik echt wilde, mocht ik een
hond uitzoeken. Als ik hem zelf maar uit zou laten.
De teef wierp en ik mocht komen kijken. Ik liep zo zuiver, begripvol, grappig en
kameraadschappelijk mogelijk naar haar huis. Ze kwam zelf in de deuropening en
liet me binnen, haar moeder veegde haar handen af aan een theedoek, gaf me een
gewassen hand en toen mocht ik, langs de eettafel en de televisie de gang van de
slaapkamers in. Ik passeerde haar kamer (de deur op een kier, een bureau, broek
over een stoel) en aan het einde van de gang lag de hond met haar jongen, languit
en verdwaasd alsof ze een klap had gehad. Haar melklijst lag schaamteloos
uitgespreid voor haar worp kortharige hondjes met platte, ondervoorbijtende
kwijlbekjes en minuscule afgehakte staartjes. Ze sliepen, ze piepten, ze zochten,
ze knorden.
We hurkten naast elkaar. Ik voelde iets van haar warmte en kon me maar moeilijk
concentreren op de hondjes. Niet het uiterlijk was belangrijk, zei ik, maar het karakter.
(Welke was haar favoriete pup? Daar moest ik verre van blijven.) Ik viste naar haar

Passionate. Jaargang 11

tweede keus, om zo dicht mogelijk bij haar gunst te komen, zonder haar voorkeur
met de mijne te bezoedelen. Deugen zou ik, godverdomme, deugen.
Om de hondjes te leren kennen, moest ik wat vaker langskomen, zei ik. Ze zweeg.
Natuurlijk wilde ik een teefje, zei ik er snel achteraan. Reuen lopen maar weg, reuen
zijn varkens.
Het glas vruchtensap dat ik kreeg, gooide ik om.
Anderhalve maand later had ik geen meisje, maar wel een jonge teef met stamboom.
Als ik haar uitliet huppelde ze onbekommerd op het huis van haar moeder af. Kwam
ze op mijn roep niet terug, dan verborg ik me in de schaduw van de bosrand en
hoorde hoe de deur open en weer dicht ging. Ik ging niet achter haar aan, want er
was geen enkele nette verklaring meer om een bezoek te rechtvaardigen. Dus lijnde
ik haar meestal aan en sleurde haar het huis voorbij, naar het bos. We liepen net
zo lang tussen de bomen door tot het bos weer ophield. Daar ging ik op een hek
zitten en keek over het bouwland de rest van de wereld in.
Achter de horizon lag de toekomst, hield ik mezelf voor, waar mannen en vrouwen
elkaar onbekommerd in de armen vallen, waar de woorden vanzelf komen, waar
varkens en zeugen deugen. Overigens was er geen horizon te zien. Aan de andere
kant van de bolle es stond opnieuw een bosrand. En de hond zat te zuchten aan
mijn voeten. Als het haar te lang duurde, liep ze alvast voor me uit, terug naar
Boekelo.
Mathijs Deen (1962, Hengelo (Tw)) groeide op in Boekelo, studeerde Nederlands
in Groningen en presenteert sinds 2002 het historische programma OVT voor VPRO
radio. Publiceerde romans en verhalen bij uitgeverij Passage.
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7 vragen aan...
Esther Gerritsen (1972) studeerde in 1995 af aan de Hogeschool voor
de Kunsten in Utrecht. Zij debuteerde in 1999 met de verhalenbundel
Bevoorrecht bewustzijn. Haar toneelstukken & monologen - uitgevoerd
door o.a. het Syndicaat - kunnen steevast rekenen op veel enthousiasme.
Momenteel werkt ze aan een nieuwe roman. In het voorjaar gaat De dag
en de nacht en de dag na de dood in première. Op 24 september treedt
ze op tijdens GDMW.

Wat is je vroegste herinnering?
Aangekleed worden. Op de tafel in de huiskamer. Op onze slaapkamers was
geen verwarming. We hadden alleen een kachel in de kamer. Daar lagen ook onze
kleren. Het was zeker in de winter prettiger om ons daar aan te kleden. Ik droeg
vaak overgooiers. Zo'n mouwloze jurk die weer over een trui heenging. En als mijn
moeder me er dan een majot onder aantrok, dan trok ze die altijd iets te hoog op.
Zodat ik even met mijn voeten van de tafel kwam.
Wat is jouw recept tegen een rothumeur?
Een heel langzaam autobiografisch boek lezen. Van iemand die pas laat in zijn
leven grootse dingen ging doen.
Wat zou je willen veranderen aan jezelf?
Ik zou willen dat ik nooit meer zou lachen als ik geen schik heb.
Welk boek heeft je leven veranderd (en waarom/hoe)?
De natuurgids VOGELS trefzeker herkennen in 3 stappen. Met dat boek pakte ik
mijn oudste hobby weer op. Ooit trok ik als kind 's ochtends vroeg de weilanden in,
op zoek naar grutto's. En nu weer. Als je heel vroeg opstaat zie je de wereld op een
moment waarop de mens er de uitzondering is. Boven op de huizen zitten meer
kraaien dan dat er mensen in de huizen wonen. Als je het eenmaal weet hoor je
elke ochtend en avond het gekrijs van de gierzwaluwen in de stad. Er is een hele
wereld waarin de mens maar een voorbijganger is. Dat is een prettig gevoel.
Voorbijganger te zijn. Alles een beetje bekijken en weer verder lopen. Iets anders
bekijken dan jezelf. Of andere mensen. Die je alleen maar aan jezelf herinneren.
Wat is het slechtste boek uit de geschiedenis van de mensheid?
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Voor mij? De medische encyclopedie. Een groot goed voor de mensheid maar
een horreur voor mij! Ik moet 'm wegdoen. Maar dat kan ik niet. Ik ben bang dat ik
hem ooit nodig zal hebben. Dat hij mijn leven op een dag zal redden. Omdat ik dan
nét op tijd ‘er bij ben geweest’. Iedere keer als ik er iets in opzoek maken al die
ziektes mij vreselijk bang. Tot nu toe steeds onterecht. Iemand zou dat boek van
mij moeten stelen. Dat zou het beste zijn.

Hoe belangrijk is schrijven voor je, en waar uit zich dat in?
Dat het schrijven belangrijk is uit zich in dat ik schrijf. Het klinkt zo simpel als het
is. Ik kan alleen schrijven als ik het belangrijk vind, dat wat ik schrijf. Als ik houd van
de gedachten die ik onderzoek. Het schrijven herinnert me eraan dat het niet leuk
is om dingen half te doen. Dat het leven de moeite niet waard is als je niet van iets
houdt, of niet ergens nieuwsgierig naar bent. Maar op een dag kan het best wel iets
anders blijken te zijn wat ik belangrijk vind. Vind ik ook best. Als ik ineens liever
insecten onderzoek. Omdat ik nu net een nieuwe natuurgids heb (INSECTEN
trefzeker herkennen in 3 stappen).
Toneel of tekst?
Toch tekst. Dan kun je langer bij een zin blijven hangen. En je kunt je eigen
betekenis van de woorden beter zoeken. Ik voel me minder gestuurd dan bij toneel.
Waar ze me ook nog opsluiten in een zaal vol vreemden.
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‘Ik probeer ook de andere kant van kwetsbaarheid te laten zien.’
Vrouwkje Tuinman (1974) schrijft columns, verhalen en gedichten. In september
2004 debuteert ze bij uitgeverij Nijgh & van Ditmar met de dichtbundel Vitrine. Begin
2005 volgt een roman (Twaalf). Op 24 september treedt ze op bij GDMW. In deze
Passionate een voorpublicatie uit Vitrine, voorafgegaan door een paar vragen aan
Vrouwkje over haar bundel.
Precies een jaar geleden verscheen Het moest maar eens gaan sneeuwen van
Tjitske Jansen. Een droomdebuut. Er zijn gemakkelijk parallellen te trekken: jullie
zijn ongeveer even oud, allebei uit Utrecht, en beiden al jaren als dichter actief op
podia en in tijdschriften. Hoe succesvol moet jouw bundel worden, wil je tevreden
zijn?
Pfoe. Ik vind dat er minstens zoveel verschillen zijn, vooral inhoudelijk. Haar
gedichten zijn kleine bedrijven uit toneelstukjes. Dat vertellende aspect zie ik bij
mezelf eigenlijk niet. Ook valt er minder te lachen. Toen we de aanbiedingstekst
aan het componeren waren, heb ik mijn uitgever nog de wervende tekst ‘humorloos
debuut’ voorgesteld, als aanvulling op het gebruikelijke geblaas van ‘direct’ en
‘talentvol’ en ‘helder’ etc.
En wat is succesvol? Ik maak me weinig illusies over verkoopcijfers en lovende
recensies. Kunnen schrijven en daar af en toe mee de wereld in mogen gaan; als
mijn bundel daar aan bijdraagt, vind ik hem al succesvol.
Je bent lang bezig geweest met de ‘compositie’ van je bundel; de structuur en de
volgorde van de gedichten. Waarom hecht je daar zoveel belang aan?
Ik ben niet iemand die links bovenaan een pagina begint te schrijven en rechts
onderaan ophoudt. Ik bedenk op het eerste gezicht vrij chaotisch dingen, en ‘verdeel’
die over het document door ze al op de plek te zetten waar ik ze ongeveer denk te
willen zien. Daarna kleur ik in en kleed ik aan. Niet zelden ontstaat er dan iets met
een totaal andere betekenis dan ik aanvankelijk voor ogen had.
In gedichten is dat schematisch opzetten van de structuur iets minder het geval,
simpelweg omdat het een kleinere vorm is. Maar ook hier heb ik altijd in eerste
instantie een aantal woordgroepen, of zelfs alleen maar een paar woorden waar ik
iets mee wil. De rest ontstaat daaromheen.
De structuur van de bundel is vermoedelijk voor mijzelf een stuk belangrijker dan
voor de lezer. Voor mij ontstond er tussen de gedichten een verhaal. Dat wil ik
vertellen, niet per se in een logische, strikt verhalende volgorde, maar door
bijvoorbeeld dingen tegenover elkaar te plaatsen die het onverwachte in elkaar naar
boven halen.
In veel van je gedichten komen familietaferelen voor; het lyrisch ik roept
jeugdherinneringen op, of - in de tegenwoordige tijd - observeert, bijna verbaasd
en met onverholen trots, haar vriend. De gedichten lijken registraties, de titel Vitrine
suggereert dat ook, net als de foto's die in een aantal gedichten een rol spelen. Is
dat een functie van jouw poëzie voor jou: het vastleggen van dagelijkse
verwondering?
Ja en nee. Ik leg inderdaad dingen vast die me bezighouden omdat ze bijvoorbeeld
(nog) geen eenduidig perspectief hebben. Aan de andere kant ontstaat de verwarring
of verwondering vaak pas gedurende het schrijven. Alsof ik dan pas zie waar ik het
eigenlijk over heb.
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De gedichten zijn minder registraties dan dat ze over registreren gaan, vind ik
zelf. De ik-persoon heeft allerlei motieven om dingen letterlijk en figuurlijk vast te
willen leggen. Tegelijkertijd wordt de ik-persoon zelf bekeken en vastgelegd, waar
ze zich dan weer aan probeert te onttrekken. Gedurende de bundel wordt het licht
steeds harder, het beeld steeds waarachtiger en scherper.

De hele bundel ademt een sfeer van kwetsbaarheid, alsof je je personages in een
vitrine te kijk zet. Dat begint al met het openingsgedicht ‘Ik ben volkomen naakt
voortaan’. Je transformeert de lezer tot voyeur van allerlei bedgeheimen en
confronteert hem ook nog met de verschrikkelijke intimiteit van een bezoek aan de
dokter. Roep je die sfeer van kwetsbaarheid bewust op wanneer je aan een gedicht
begint?
Ja, die letterlijke en figuurlijke naaktheid is in zekere zin bewust. Niet vooraf, dat
ik erover nadenk als ik ga schrijven, of mezelf dan kwetsbaar voel of maak. Het is
meer zo dat de halverwege verworpen ideeën of gedichten vaak juist die
kwetsbaarheid ontbeerden. Ik probeer geloof ik vooral de andere kant van die
kwetsbaarheid te laten zien. Niet het ‘kijk mij eens klein en kwetsbaar zijn’, maar de
aantasting ervan, het rauwe. Het openingsgedicht dat je noemt bevat strikt genomen
geen sappiger bedgeheimen dan die we elders kunnen lezen. Het is echter geen
vanille-perspectief en ook niet cynisch of tongue in cheek. Daardoor is er zowel voor
mij als voor de lezer minder om je achter te verschuilen.
Begin volgend jaar komt ook een roman van je uit, Twaalf. Betekent dit niet dat je
al weer gauw ‘afscheid’ van je bundel moet nemen, omdat straks alle attentie naar
je roman uitgaat?
Ik weet niet of dat te snel is. Ik heb de eerste versie van het boek al in november
afgerond. De ervaring leert trouwens dat ik bij optredens toch vaker voor gedichten
dan voor proza gevraagd word. Poëzie eist doorgaans een kortere concentratieboog
van de luisteraar. Nee, met die bundel ben ik hopelijk nog wel een tijdje op stap. ■
(RD)
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Ik ben volkomen naakt voortaan
‘In Brussel laat je mij je kut zien,’
schrijf je. Lees ik in mijn veilig bed.
Vijf weken zijn we nu en ik bedek mij
trek mijn wijdste broeken aan.
Maak het donker weet dat jij
niet zult vergeten. Je pakt mijn arm
en ik plak vast - aaneengekleefd gaan wij
van straat naar straat. Hotelkamer
vol met spiegels wil ik het licht uit
tast jij toe val ik uiteen.
Je legt me neer en spreidt.
Pelt me open kijkt, ziet duizend
gezichten waar ik maar één - lelijk dacht. Je neemt de hele nacht.
's Ochtends mag het licht weer aan.

Paard
Wij zijn er geweest,
Frits en ik, wij hebben het gedaan.
Beren, konijnen, pinguïns,
ze kwamen en gingen en liefdes,
groot en klein.
Ze zwegen om het hardst
maar wij wisten beter,
wij waren voor altijd.
En nu. Frits spuugt kapok en draagt
geen kleren meer. Ik bescherm.
Paard uit bed, paard in linnenkast.
Afgedankt, zeggen de beren,
de konijnen, de liefdes. Pinguïns.
Maar wij weten beter.
Wij zijn van stof.
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Amsterdamsestraatweg
Wij verzinnen ons een huis. Niet: het staat er al.
De straat stads de vloer graniet de ramen weids.
Het snijpunt van mijn eerdere verblijf, maar dan ons.
Wij stellen ons het slapen voor en slapen alvast
in de wetenschap dat de linnenkast links mag,
de werkkamer achter en dat wij met twee, nee drie
strijkijzers een leven lang vol kunnen maken. Meer
dan volmaakt. Jij rooit coniferen, ik oefen de trap.
De trein die ik niet meer nam rijdt vlak langs.

Anker
Drie tekeningen van Samir hangen boven elkaar.
Hij is er drie, vier en vijf jaar. Samir is vaak ziek,
maar wordt ook steeds weer beter en dat
komt door de dokter. Mijn dokter, die binnenkomt
mij open doet en maakt dat hij geen kind bij mij
- ik roest. Er is niets heilig meer.
Geen week later een nieuwe tekening. Samir, vijf.
Zijn rode man met grote schoenen is gebonden
ball and chains. Het Nederlands weet ik niet. Ik
vraag de dokter en zij zegt nee het is een voetbal.
Wijst: geen ketting, maar de vaart erin.
Ze haalt mij dan weer leeg.

Vrouwkje Tuinman
Vitrine verschijnt in september bij uitgeverij Nijgh & van Ditmar
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Een open gezicht
Ik denk dat ik al een uur naast hem aan de bar zat. Het was vrijdagavond en ik
wachtte op een vriendin. Het kon me niet echt schelen of ze wel of niet zou komen,
vanavond ging ik blijven plakken. De man was van het ruige soort. Vindt mij saai,
dacht ik. Brede schouders in verwassen katoen. Van opzij hoekige kaken, een
scherpe neus. Hij dronk grote glazen bier en praatte met de barman. Het café heette
Will'ns en Wetens en sloot nooit voor vieren.
Toen ik mijn derde sigaret opstak keerde hij z'n hoofd naar me toe. Rimpels bij
z'n ogen, een rode huid. Tussen de drieëndertig en de drieënveertig. Leeftijd moet
je ruim nemen. Sommigen hebben op hun eenentwintigste kromme
oudemannenruggen, er zijn slingerapen van achter in de vijftig.
‘Ik haat deze kou.’ Hij had een Engels accent.
‘Vooral dat hij zo onverwacht is gekomen,’ zei ik.
‘In de winter moet je in Azië zijn,’ zei hij en keek naar mijn borsten.
Ik wendde mijn hoofd af, dacht aan het reisbureau waar ik de ochtend had
doorgebracht. Bleke koppen, reten die van metalen krukjes puilden. Op affiches
met getekende zonnen en vrouwen in nauwelijks bikini stonden tarieven die ik niet
kon betalen van mijn baan op het busstation.
‘Ik heb vandaag geprobeerd een reis te boeken naar Thailand. Niet te betalen,
met kerst wil iedereen weg.’
Hij vroeg niet wat ik wilde drinken en bestelde twee bier.
‘Op Thailand, het land waar iedereen lacht.’ Met een grijns hief hij het glas.
Ik dronk snel, mijn vriendin zou niet meer komen.
‘Thailand. Daar weet ik nog een leuk restaurant.’ Hij liet een pauze vallen, staarde
naar de jeneverflessen achter de toog.
Ik zei niks meer, achteraf was dat cruciaal. Woord voor woord leverde ik me uit
aan zijn verhaal.
‘Ik was er voor mijn werk. Buiten het seizoen. Normaal eet ik in van die tentjes
langs de weg. De noedels zo heet mogelijk. Ik had een afspraak aan de rand van
een buitenwijk van Bangkok. Bizarre plek. Bouwputten, krotten en dan opeens een
restaurant: Kings Palace. Enorme parkeerplaats ervoor. Ik had een bespreking met
een Schotse projectontwikkelaar. Over een hotelcomplex voor vijftigplussers, gericht
op mannen, grote bedden, veel privacy. Het plan van die Schot bestond alleen in
z'n hoofd en in z'n zelf gekopieerde brochure. Financiering, zocht hij, aannemers.
Ik wist niet wat ik ervan denken moest. Na twee whisky was hij weg. Ik baalde. Het
begin van de avond is het ergst. De stad houdt de warmte van de dag vast. Normaal
neemt men in dit land de tijd, geen transactie zonder eten, drinken, praten, omwegen.
Doorpraten tot de hitte weg is.
Ik had geen zin om terug naar het centrum te rijden en ging het restaurant in.
Normaal eet ik niet in die toeristendingen. Het was in de open lucht, een kuil overdekt
door een houten constructie met slingerplanten. Een amfitheater met plek voor ruim
tweehonderd man. Jaren vijftig meubilair met skailederen zittingen en lage
rugleuningen. Ik koos een tafeltje op de bovenste etage. Aan de tafels om mij heen
en op de verdiepingen onder mij zat niemand. Een kleine Thai kwam achter het
buffet vandaan. Hij droeg een rood pak met glimmende knopen, als een Amerikaanse
liftjongen. Het menu dat hij me gaf stak in een dikke leren kaft. Er stonden enkel
gerechten van exotische diersoorten op. Je kon een meter koningscobra bestellen,
verschillende soorten slang, alligatorsteak, rood, medium, well done.
“Wie eten hier normaal?” vroeg ik.
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“Tourists only,” sliste de man, “grote dikke Duitsers.” Zijn spleetogen twee streepjes
boven glimmende ronde wangen.
Achter hem stond een aquarium. Het diende als etalage voor sigarettenkokers
van slangenhuid en riemen van krokodillenleer. Tussen de kronkelige takken stond
een opgezette babykrokodil. Ik nam kip.
Nadat de man mijn lege bord had weggehaald kwam hij terug met een fles zonder
etiket. Mekong whisky van een lokale destilleerderij. Hij schonk een glaasje in. “Van
het huis.”
Van een ander tafeltje pakte hij een wijnglas en gaf zichzelf een dubbele
hoeveelheid. Hij bleef naast de tafel staan.
Ik dronk zonder te proeven. Het spul ontsmette mijn keel, spoelde de smaak weg
van ranzige olie.
“Waar haal je je vlees vandaan?” vroeg ik. Het was snel donker geworden en de
man tuurde de kuil in. Het licht van kleine roestige lantarens flonkerde tussen de
pergola's.
“Wil je mee naar achter?” Hij lachte kort. “Het zelf zien.”
Ik knikte en volgde. De man kwam tot mijn oksel, hij was niet langer dan een
meter zestig, een Mussolini, een Napoleon, gedrongen, dwingend.
We liepen de trap af door het stille complex, langs lege tafels, die eruit zagen of
er al jaren niemand meer een vork van had opgetild. Een mot vloog tegen mijn wang.
Ik sloeg de beverige vleugels weg. Door een klapdeur kwamen we in een ruimte
met kratten en lege flesjes. Een deur verder was een plaatsje met afvalcontainers.
Stank van rottend vlees. Noodverlichting tegen een betonnen muur. De Thai gaf
een duw tegen een container en een zootje kakkerlakken rende alle kanten op. Van
die joekels van tien centimeter, sprieten als geweien. Hij lachte duivels en schopte
tegen een afgekloven kippenbotje dat onder de insecten tevoorschijn was gekomen.
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Door een gordijn van stengels die leken op een vleesetende plant die ik ooit in de
botanische tuin van Melbourne heb gezien kwamen we bij een hek. Hij haalde een
sleutel uit zijn zak en begon het hangslot open te wrikken. Achter het hek lag een
betonnen put met een muur eromheen. De lucht was zwart, wolken in vegen voor
de maan.
M'n voet stootte op iets logs. Het was een krokodil van zo'n drie meter lang. Versuft
lag het dier op de grond. Dood, z'n kop roerloos, als een gestrand schip. Totdat z'n
staart over het cement begon te bewegen, slepend, centimeter voor centimeter, een
soeverein dier zonder hersens. De Thai stapte over het beest. Rechts in de hoek
lag een kluwen die eruit zag als de wortels van een mangrove, donker en glimmend.
Hij pakte een tak en begon erin te porren. Een grote slang schoot omhoog, z'n kop
zwaaide heen en weer, z'n hals plat. De Thai hield de stok voor zich uit alsof hij aan
het schermen was.
“Precies tussen de ogen,” hij maakte een huppelpasje, “je moet ze precies tussen
de ogen raken. Als je ernaast zit bijten ze.” Hij hijgde, stak.
De slang siste, dook omlaag.
Toen hij genoeg gedanst had liet de man de stok zakken. “Zal ik je nog iets laten
zien?”
Ik schudde mijn hoofd. Ik wilde een taxi naar het centrum, bier op het terras van
mijn logement, slapen. De man wees naar een andere hoek, die onverlicht was. De
put ging er over in nacht, woud, chaos. Mijn ogen volgden zijn vinger het donker in.
Een rechthoekig voorwerp tekende zich af. Tralies zag ik en daartussen vacht. Een
kooi gestoffeerd met bont. Bont met een snuit en vier poten. Twee waterige oogjes
keken me aan. Er lag een soort vlies over. Twee ogen met zoveel droefenis als ik
in mijn hele leven niet zou kunnen verzamelen. Leeg, dement. Ik hapte naar adem.
In de kooi hield de Thai een volwassen beer gevangen, het traliewerk op zijn
ruggengraat.
Ik zocht steun bij de muur. “Hoe lang heb je hem al?”
“Drie, vier jaar.”
“Laat je hem er wel eens uit?”
“Soms,” zei hij, “ik heb hem voor mijn kinderen, als zij overkomen uit Sydney laat
ik hem los.”
“Wanneer komen ze?” vroeg ik, alsof het ertoe deed, alsof een uur waggelen in
deze put de beer gelukkig zou maken.
Hij haalde zijn schouders op, keek op zijn Rolex, als het een Rolex was, wreef
de wijzerplaat langs zijn mouw.
“Ze zijn al zeven jaar niet geweest.”
Ik liep naar achter, naar de deur, kon mijn ogen niet van het beest afhouden. De
muur van de betonnen put helde naar binnen. De Thai veegde bladeren weg bij de
slangenkuil en wierp ze eroverheen. De geur van humus, van het roofdierenhok in
de dierentuin, van ochtendurine na een avond zuipen. Ik voelde me ziek.’
Glas brak, een klant riep zijn bestelling en toch was het stil tussen ons, als in een
luchtbel. De man had mijn voet gepakt en hield de punt van mijn laars tussen zijn
vingers. Hij kneep zacht.
‘Je hebt een open gezicht.’
Ik had zin om m'n hoofd tussen m'n armen te leggen. Ogen dicht en weg.
Hij liet mijn voet los, bestelde.
Ik vertelde over mijn werk op het busstation, afdeling kaartverkoop en informatie.
Dat ik er in het nieuwe jaar weg zou gaan. Maar dat ik eerst op vakantie ging. Die
ochtend had ik geprobeerd te boeken.
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‘Heb je geen vriend?’
Ik glimlachte.
Een paar glazen verder zei hij iets over kinderen waar hij niet voor wilde zorgen,
iets over een Nederlandse vrouw met een windmolen. ‘Mooie kleine handen,’ zei
hij ook.
Ik dacht aan de beer die dood was. Ik wenste hem dood. Ik dacht dat er veel
dingen zijn die je niet wilt weten van mensen. Aan het woord beerput. Banaliteit.
Dat het verlangen altijd wint, en zien hoe het echt is in de weg staat. De man had
groene ogen, net als ik. Zijn naam was Jack. Hij dronk, kneep niet meer in mijn voet.
Ik sliep met hem. ■
Sanneke van Hassel (1971) studeerde Theaterwetenschap en Cultuurgeschiedenis
vanaf de Verlichting. Sinds 1996 werkt ze bij toneelgezelschap 't Barre Land.
Daarnaast schrijft ze korte verhalen, die werden gepubliceerd in o.a. Tirade, Bunker
Hill en Passionate.

foto David Adams
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Top 5
Literair koken
Werken over jongetjes
1 Jan Cremer - Ik, Jan Cremer
(Jans bravourestrijd tegen de rest)
2 Voltaire - Candide
(bijzonder geestige satire op optimistische universum)
3 Philip Roth - Portnoy's complaint
(seksueel gefrustreerde bij de psychiater)
4 Theo Thijssen - Kees de jongen
(het ontroerende leven tussen fantasie en werkelijkheid)
5 Gerard Reve - Werther Nieland
(jongen wordt geteisterd door pesterige buurjongen)

Werken over meisjes
1 Gustave Flaubert - Madame Bovary
(groots gestileerd realisme over overspel binnen gedoemd 19e eeuws huwelijk)
2 Lewis Carroll - Alice in Wonderland
(meisje volgt Wit Konijn en komt in wonderlijke wereld terecht)
3 Vladimir Nabokov - Lolita
(Europese pedofiele burgerman heeft groot zwak voor Amerikaanse
pleegdochter)
4 Virginia Woolf - Mrs. Dalloway
(dag uit het leven van Engelse kakmadame)
5 D.A.F. de Sade - Justine
(naïef meisje in mannelijk en sadistisch universum)
Kookboeken van keukengodinnen vliegen over de toonbank, om nog maar te zwijgen
over de tv-programma's die ons week na week bekogelen met Bertolli, Honig en
Iglo. Voedsel is voor massa's mensen hun core-business. De gemeente Den Haag
maakt handig gebruik van deze hype en omlijst haar Nacht van de Poëzie met een
diner.
De Koninklijke Schouwburg wordt op 30 juni om klokslag 21.00 uur geopend met
het gedicht ‘kooklust’ van Marjoleine de Vos: Met gretige borsten staat begeerte
aan het aanrecht/ zoent het zaad uit tomaten, kijkt naar het zwellen/ van beslag
onder vochtig doek. Ondertussen staan de overige dichters quasi-nonchalant te
wachten. Leonard Nolens probeert Eva Gerlach te verleiden met een bonbonnetje,
Jan Eikelboom biedt Jean Pierre Rawie een whisky aan met de leuze ‘Ik drink me
elke dag weer dood en sta als Lazarus weer op’. Ouwe jongens krentenbrood?
Daarvoor is het publiek te jong en toch echt te talrijk.
Het lijkt erop dat enkele tientallen gasten op het laatste moment hebben besloten
om te komen. Het binnensmonds gevloek is dan ook niet van de lucht als blijkt dat
er te weinig tafels zijn. Enkele ongelukkige zielen moeten genoegen nemen met
een staanplaats of wurmen zich in de garderobe, waar twee paartjes de
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voorbereidingen treffen voor een pittige stoommaaltijd. Mijn immer parate,
opgevoerde staafmixer blijken ze niet nodig te hebben. Schade. Gelukkig wordt mijn
aandacht algauw afgeleid door de eerste optredens.
Onder het genot van gerechten als spiesjes van papadew & asperges met
parmaham, dragen Nederlands' best geconserveerde dichters hun werk voor. Jan
Eijkelboom, stadsdichter van Dordrecht, bijt het spits af. Hij brengt dertien oudbakken
taarten en wat borden zieligheid te berde. Eva Gerlach kan het vervolgens niet laten
om enkele van haar klassiekers te serveren: Waar hij staat, daar/ is een leegte
waarin ik mij/ begeef met wat ik weet van denim, zwaarte/ van mayonaise, zoeken
naar dingen die je niet ziet in een zakje/ terwijl je een trein afkijkt zonder je hoofd
te bewegen. Vloeiende, duidelijke gedichten. Tamelijk taai, soms saai. Na het applaus
ben ík toe aan een borrel.
Is het dan allemaal melodramatisch gezucht? Neen, zeker niet. Naarmate de
avond vordert, worden zowel het publiek als de dichters enthousiaster. Tijdens het
hoofdgerecht wisselen verbale taartgevechten, anekdotes en spitse metaforen elkaar
af - variatie van spijs doet eten. Zelfs Jean Pierre Rawie weet een lach te ontlokken
met zijn gelikte voordracht. Tegen de tijd dat het dessert wordt geserveerd - een
tongstrelend met frambozen gevuld zwaantje - wordt er honderduit gepraat over de
gedichten, want daar gaat het uiteindelijk om.
Voor herhaling vatbaar dus.
Hopelijk wordt er een volgende keer wel beter nagedacht over het aantal gedichten:
100 stuks op een avond is écht teveel. Meer aandacht voor het relatief jonge publiek
kan ook geen kwaad. Niettemin heb ik zelden zo'n collectief enthousiasme voor
poëzie meegemaakt. Na afloop zijn de gasten voldaan, de dichters vrijwel uitgeput.
Ze proberen stoïcijns te blijven onder hun succes. Leonard Nolens: emoties, ach,
meneer, emoties/ ze zijn zo vies: vis die niet kan zwemmen/ in mijn zee van ironie.
Maar grijnzen dééd hij.
(BM)

roadkill op het zebrapad
4 stevige tomaten
200 gram garnalen (gekookt)
200 gram krab uit blik
mayonaise
verse bieslook
verse peterselie
een blik asperges
200 gram haricot verts
Roadkill: mayonaise, krab, garnalen, bieslook en peterselie mengen. De tomaten
uithollen. Verdeel het krabgarnalen mengsel over de tomaten. Het zebrapad:
asperges laten uitlekken en de haricot verts blancheren, leg deze om en om op een
bord. Leg uw roadkill hierbovenop.
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‘Ze zijn net even anders gekruid’
Over de poëzie van Ramsey Nasr, Alfred Schaffer en Mustafa Stitou
Neruda
Alles is gelijk, niet alleen mensen onder elkaar, maar ook planten en
mineralen
en poezen en regen en Vivaldi. Ik breng de avond door met een vriend
en een glas wijn en een dode en verhalen en schemer en minnestrelen.
Wij zijn met zeer velen.
Herman de Coninck
Op 19 mei van dit jaar werd in boekhandel Schimmelpenninck aan de
Weteringschans te Amsterdam de nieuwe bundel van Alfred Schaffer gepresenteerd,
Geen hand voor ogen, in aanwezigheid van onder anderen Mustafa Stitou en Ramsey
Nasr. Waarom die twee? Waarschijnlijk omdat ze net als Schaffer bij De Bezige Bij
publiceren? Of omdat ze alledrie een bijzondere achtergrond hebben? En goeie
gedichten schrijven? Stitou is gewoon van Marokkaanse afkomst, werd geboren in
Tetouan. Nasr heeft Palestijns/Nederlandse ouders (hij reisde pas in 1996 naar
Palestina) en Schaffer een Nederlandse vader en een Arubaanse moeder. Nasr en
Stitou zijn uit 1974, Schaffer is uit 1973. Ze zijn alledrie Nederlander, zij het dat Nasr
als ‘ingeweken’ Nederlandse dichter in Antwerpen woont en Schaffer tot februari
volgend jaar in Kaapstad zit, waar hij zich in 1996 om studieredenen vestigde. Ze
zijn elders vreemdeling. Stitou doet met het geld van de VSB-poëzieprijs gewoon
boodschappen in Amsterdam. Alledrie werden ze genomineerd en/of vielen in de
prijzen. Stitou kreeg de VSB-poëzieprijs, Schaffer en Nasr werden genomineerd
voor de Buddingh'-prijs, Schaffers debuut Zijn opkomst in de voorstad leverde hem
de Jo Peters-poëzieprijs op, terwijl zijn tweede bundel Dwaalgasten een nominatie
kreeg voor de VSB-poëzieprijs. Nasr werd met zijn debuut 27 gedichten en geen
lied, waarvan er inmiddels tweeduizend zijn verkocht, genomineerd voor de H.C.
Pernath-prijs.
Stitou debuteerde in 1994 op negentienjarige leeftijd met Mijn vormen, een bundel
die onmiddellijk de aandacht trok van Remco Campert, die meldde dat de
Nederlandse poëzie weer een echte dichter rijker was geworden. Op uitnodiging
van Campert was Stitou in 1994 gast van Poetry International. Ook Nasr viel de eer
te beurt door Campert te worden betiteld als nieuwe-dichter-die-ertoe-doet. In zijn
stukje in de Volkskrant van 19 april van dit jaar, daags na de poëziedagen in
Landgraaf, schreef hij lovende woorden over Nasrs tweede bundel Onhandig
bloesemend.
Schaffers debuut werd lovend ontvangen. Rob Schouten in Vrij Nederland: ‘Juist
door Schaffers vermogen een ander standpunt in te nemen dan dat van de
teleurgestelde intellectueel, verschillen zijn gedichten fracties van het gangbare
gemiddelde in de Nederlandse poëzie. Ze zijn als het ware net even anders gekruid.’
Het werd een gezellige avond daar in die Amsterdamse boekhandel. Stitou en
Nasr lazen uit Schaffers nieuwe bundel (‘poëzie voor hoofd en hart, helder, precies
en vol onverwachte wendingen’), en daarna nog een paar gedichten uit eigen werk.
Een bont gezelschap vrienden in de wereld die Bekende Nederlandse Dichter heet.
Stitou en Nasr hadden, los van elkaar, besloten om Schaffers ‘De erfenis’ te lezen.

De erfenis
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Via de schuifdeuren verdwijnt hij naar het zonovergoten terras,
zo vakkundig ingelijst, een sportvliegtuigje schrijft
hoog boven het land een weergaloze boodschap in de lucht
die weldra zal opgaan in rook. Bekijk dit tafereel van alle kanten,
een passend moment om een vernislaag aan te brengen.
Inspecteer het bladderende plafond, de vele tochtplekken,
leg het oor te luisteren tegen de slaapkamermuur.
Hoe anders zou het zijn wanneer hij welkom werd geheten,
de voeten veegde, naar binnen liep, de etensluchten inhalerend,
iemand heeft de televisie aangezet, iemand tuit natuurgetrouw
de lippen voor een zoen, maakt aan zijn verkenningstocht een eind,
de verf is droog, neem plaats, je kunt gaan zitten waar je wilt.

Woordkunstenaar
Nasr, Schaffer en Stitou schrijven prikkelende gedichten, kippenvelpoëzie. Hun stijl
is heel verschillend, hoewel er onderling ook wel overeenkomsten aan te wijzen zijn
- bijvoorbeeld door de manier waarop ze met een vergrootglas naar de wereld kijken.
Ramsey Nasr, acteur, dichter/schrijver en regisseur, gebruikt verslaaftaal als
medium. Hij is de woordkunstenaar van de drie. Je krijgt een enorme woordenstroom
over je heen, met over elkaar heen buitelende associaties (rilke drinken met kwieke
bejaarden/je steekt er een rietje in en ploep) op het gedrevene af - een
woordenstroom vol erudiete invallen, gekke dingen, parlando-achtig. Bij Nasr vinden
we ook de muziek en het woord in de vorm van Sjostakovitsj, de psalmen (mooie
herdichting van psalm 23: mijn lieveling menne mij/ en niets zal mij mankeren), het
Hooglied... Nasr
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heeft een credo waarin hij afrekent met de Ilja Leonard Pfeijffers in Nederland,
voorstanders van de moeilijke poëzie.

Credo
geef mij het hoofd van de onnozel volhardende pletterloper
hij die hart op zwart cipres op rood dood op anijs laat rijmen
zijn uitpuilend gemoed weer bij elkaar raapt voorover bukkend
en maar struikeltochten organiseren door op platgetreden paden
bananenrijm voor zich uit te werpen hij is onverstoorbaar
half en kreupel blijft hij het zijn toverkeien zeggen kijk maar
een slechte mop verteld door een dichter zoals hij tekeergaat
soms springt hij op grijpt zonder reden mis naar omhoog
soms ook niet soms niet en ik heb hem altijd ruim verkozen
wel duizend-en-één-voudig boven hollands koning schraalhans
met de dichtgeschroefd moderne stem aan zijn stekelige tafel
rolstoel en handrem heus ik zal mijzelf wel redden breken schaden
ook aan orakels in de orde van de chocoladeschijter heb ik hekel
bruine nijl gieten ze uit in eigen zekerheid de onwrikbare waan
een echte vaticaanse doos likeurbonbons te hebben banketgekakt
ik geloof
in fulpen bloembladen het kapotte karmijn van de
avondschimmering in de pronkgedwongen achterwaartse
vlucht van de quetzal
zijn lange smaragdgroene staart onhandig stralend omwille van
haar
in bespottelijke praalzucht bewijst hij diensten van leven op dood
en ik geloof in baarlijke liefde er staat wat er staat alsof het niets is
vergeleken bij liberiaanse rebellen is ook groepsverkrachting
poëzie
aan schuim hecht ik in volle ijdelheid draag ik mijn nacht als
een buidel

Fulpen, karmijn, avondschimmering, Nasr neemt hier Pfeijffers voorkeur voor
vreemde woorden op de hak en gebruikt het beeld van de quetzal die van de nood
een deugd maakt. Veel humor, zoals in afdeling vier van Onhandig bloesemend:
‘Wintersonate’, die zich laat lezen als een autobiografie van Sjostakovitsj (ik ben
het volledig eens met de uitspraak van de pravda/ ik ben een worm): kameraad
kaapse viool!/* doctor van de bloemwetenschappen van de USSR... kameraad
edelweiss! president van de vereniging oostenrijk-sovjetunie en van de bond van
verenigingen ter bevordering van de vriendschap der volkeren...
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Je zou verwachten dat Nasr iets meer zou zeggen over Palestina, hij heeft daar in
de media al met deze en gene over gediscussieerd (‘een overbevolkt rampgebied,
waar alle infrastructuur kapotgemaakt is onder het mom van terrorismebestrijding’),
maar hij laat het bij ‘Vos (stand van de unie)’ en vooral ‘De ondermens en zijn
habitat’:... indien je dit krankzinnig vindt habibi/ bedenk dan kilometers verderop/
zitten echte meisjes en jongens angstvallig/ als daad van verzet op terrassen van
starbuck/ luidkeels te vrezen voor het leven.
In een interview zegt hij: ‘Een bundel als Onhandig bloesemend, daar bereik je
niks mee, ik weet het. Maar het is het enige wat ervoor kan zorgen dat ik niet in
totale wanhoop en haat verval. Als je alles van binnen oppot, wordt het heel
gevaarlijk. En daarom gaat het volgens mij óók over politiek als ik over de liefde
schrijf.’

Ontwijken
Bij Alfred - ‘val mij niet lastig met je theorietjes’ - Schaffer is sprake van afstand, van
kijken, een standpunt innemen en dan iets zeggen. Hij maakt omtrekkende, filmische
bewegingen. Maar als volstrekte eenling, als kritische instantie. Het is niet zo
verwonderlijk dat hij woorden van Breyten Breytenbach als motto neemt voor de bij
Perdu ter gelegenheid van de Jo Peterspoëzieprijs verschenen bundel Definities
en hallucinaties: Nou kan ek niks voor my oë vashou/en ek het gedroom ek slaap
in afsondering. Die afzondering heeft hij nodig. Schaffer is wars van uiterlijk vertoon:
‘poëticale gedichten zijn saai en overbodig’. Zijn taal is duidelijk rijker geworden
sinds zijn
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debuut, meer volwassen, bezonken. Zijn betrekkelijk isolement in Kaapstad - ver
weg van Nederland - is misschien wel goed geweest voor zijn ontwikkeling. In een
interview met Ron Rijghard in Awater zegt hij over de vraag in hoeverre Zuid-Afrika
hem heeft beïnvloed: ‘Een schrijver is altijd een buitenstaander, bij mij is dat om
geografische redenen uitvergroot. Ik denk dat het ontwijkende ook door zulke
praktische oorzaken veel in mijn poëzie voorkomt. Ik wil de zaken wel bij hun naam
noemen, maar wat benoem ik? Mijn wereld, mijn referentiekader, ligt niet vast.’
De afdeling ‘Bondgenoten’ kent als slotgedicht ‘Rubriceringen’ dat eigenlijk alles
zegt over deze poëzie van het ontwijken:
Wie geduld heeft trekt hier aan het langste eind.
Een stoet van mieren in een nauwe sluis.
Niemand wuift de ander na of uit,
de zon staat altijd hoog. Geen conclusie,
geen begin. Een grap zonder clou,
een krijgsheer zonder leger. Ter verstrooiing
ligt het landschap er weer prachtig/miserabel bij.
Alleen in de gedachten zet dit wachten aan
tot schoppen, tieren, bloedvergieten.
Maar niets hiervan. Alsof nu elk moment een deur
kon openzwaaien: ‘Wie was er aan de beurt?’

Nuchter
Tot slot Stitous Varkensroze ansichten. Een tour de force - voor alle drie de dichters
geldt trouwens dat zij met gemakkelijke oplossingen geen genoegen nemen. Stitou:
‘Taalvreugde en pijn, daar gaat het volgens mij om in de poëzie’.
Stitou schreef in Optima behartigenswaardige woorden over het dichtproces en
de relatie tot zijn taalgebruik:
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‘Zingt er door mijn taal een andere taal die naar buiten wil? Ik weet het niet. Ik denk
het eerlijk gezegd niet. Mijn kennis en beheersing van en vertrouwdheid met het
Marokkaans-Arabisch zijn zeer gebrekkig, om niet te zeggen: verwaarloosbaar. Wel
kan deze taal mij zeer verrassen, bijvoorbeeld als het gaat om uitdrukkingen die ik
niet eerder heb gehoord, en die mij om de een of andere reden aanspreken. Dan
kan het voorkomen dat ik zo'n uitdrukking gebruik, een plaats geef in een gedicht.
Een roddelaarster: haar mond vreet haar op. Haar mond vreet haar op! Een
druktemaker: een man met drie handen. Drie, drie handen! Een paar keer heb ik
zo'n uitdrukking vertaald (drie keer om precies te zijn: het mag geen trucje worden).’
Het mag geen trucje worden. Zelden las ik intrigerender poëzie dan van deze
ironische, nuchtere dichter, die als een druïde tovermiddeltjes mengt en speelt met
taal en werkelijkheid en filosofie alsof er niets anders bestaat. Het gedicht
‘Afstudeerproject’ zit even knap als eenvoudig in elkaar: Ze heeft eigenlijk geen zin
vannacht,/ mijn joodse verloofde/ wendt zich van mij af/ abrupt, knipt het licht aan....
De associatie met Primo Levi en Celans dodenfuga gaat door merg en been: je
goudblonde haar Margarete//je asgrauwe haar ulamith/goudblond, asgrauw,
goudblonde,/asgrauwe pruiken, waarom doe je dáár dan niets mee?...
In ‘De schil waarop wij leven’ gaat het in vier gedichten om wat wij zien en horen:
wat zich in al zijn naaktheid en banale onschuld aan ons voordoet (zie p. 38).
Bij Nasr het woordkunstige, bij Schaffer het ontwijkende, bij Stitou het zich tonende,
dat is de oppervlakkige conclusie van dit stuk. Wie lijkt op wie? Nasrs lange
Sjostakovitsj-gedicht lijkt op ‘Shakespeare, misselijkmakend of omtrent onze vader,
details’ van Stitou. Terwijl de toon van diens ‘De vreemdeling bestaat niet’ weer
doet denken aan Schaffer. Zowel Nasr als Stitou maken gebruik van mantra's, van
affirmaties. De uitbundige toon van Nasr en de in kalme filmische beelden vervatte
bezweringen van Schaffer zijn uitersten, Stitou verenigt beide én andere werkwijzen
in Varkensroze ansichten tot een speels filosofisch raamwerk. Hoe groot het resultaat
ook mag verschillen, in hun oorsprong zullen ze zich ongetwijfeld kunnen vinden in
de woorden van Gerrit Kouwenaar: ‘Dichten is voor mij ontwikkelen, onthullen; het
doordringen in menselijke lagen... met de leugenachtige en dubbelzinnige taal als
creatief instrument.’
Er waait een mistral in de Nederlandse poëzie. De hele veranderende complexe
wereld doet haar intrede. Met deze drie dertigjarigen zijn we het polderpeil definitief
ontstegen. ■
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De schil waarop wij leven
1
Het onderliggende het zich tonende,
het zich tonende het zich tonende. Op voormalige
zeebodem een vinexvestiging, met zo natuurlijk
mogelijk bos omgeven, recreatiepaden,
en met kunstwerk binnenkort. Alma Mater
heet het beeld van Johan IJzerman

en wordt gebouwd van gras,
de schil waarop wij leven.
Hier zijn pionieren klootjes of crimineel
en wie niet te categoriseren valt
in een aparte doos - woonkamers wemelen
van geruchten over een pedofiele buur
en asielkampen moeten het liefst
aan de horizon staan, zo scheidt men
het goede van het zwarte.
Transcendentie schenkt een machtige eik misschien,
Een afgewaaid takje staat goed in een vaas
Chrysanten, weet Klazien.
2
Eindelijk een eigen winkelstraat! Er staat al
snackbar Zeemansgraf. Een Albert Heijn.
En waar het bordje dus niet brommen hangt
is een kroeg beloofd. Tegen ratten
wordt gewaarschuwd. Het asfalt
plakt, er staat
in de winkelstraat
een brommer
in brand.
Het onderliggende
het zich tonende, het zich tonende
het zich tonende.
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‘Neruda’ van Herman de Coninck komt uit De gedichten I, De Arbeiderspers, 1998.
Ik heb voor dit artikel geput uit verschillende nummers van Awater: een artikel van
Bas Belleman over Mustafa Stitou (najaar 2003), een interview van Ron Rijghard
met Alfred Schaffer (zomer 2004), las een interview met Ramsey Nasr in Humo (nr
3325) en raadpleegde Optima no 4, 2003.
Nuttige websites:
www.poetry.nl
www.dichterbijdebezigebij.nl
www.epibreren.nl
Robert Dorsman (1955) is vertaler.
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Waar is onze verslaggever?
Hotel 2012: éénpersoonskamer met uitzicht op de toekomst 8 juli,
De Parade, Den Haag
Zes uur. Den Haag haalt opgelucht adem. Een apocalyptisch noodweer heeft de
stad zojuist de stuipen op het lijf gejaagd; in de verte gloort gelukkig alweer zonlicht.
Op het terrein van De Parade, in het lommerrijke Westbroekpark, lijkt het gras al op
authentiek zompige festivalmodder. Maar geen nood: bezoekers kunnen rustig
bijkomen, en hoe. Hotel 2012 biedt een - zij het zeer bescheiden éénpersoonskamer, die je deelt met visionairen uit binnen- en buitenland. Althans,
digitaal. Regisseur Carina Molier heeft een ‘interactieve videoperformance’ gemaakt
van gesprekken die zij had met prominente personen uit de wereld van wetenschap,
media, kunst en politiek. Aanleiding was de voorspelling van de Maya's dat in het
jaar 2012 de mensheid een keerpunt tegemoet zal gaan, een cyclus van 26.000
jaar afgerond zal zijn en een nieuwe begint. Op het moment bevinden we ons nog
in een bijzonder turbulente overgangsperiode, waarin tegenstellingen verscherpt
raken, ontwikkelingen zich in een steeds hoger tempo voltrekken, grenzen vervagen
en gevoelens van onveiligheid toenemen. Een tijd waarin de jihad zich in elke
treincoupé schuil zou houden en rampenfilms tot politieke pamfletten uitgroeien.
Wat in zo'n veelbelovende, sociaal bewogen setting gelijk opvalt is dat de vragen
die Molier loslaat op haar gasten juist veelal van persoonlijke aard zijn; vaak is het
zelfs of de gasten hun biografische ontboezemingen aan de camera toevertrouwen
alsof ze bij Rik Felderhof himself zijn aangeschoven. Soms ook overstijgt het
individuele verhaal zichzelf. Middenin een beschouwing over haar
overlevingsmechanisme na de Tweede Wereldoorlog, wordt astrologe en
bedrijfsadviseur Mariam Horsley opgeschrikt door een keiharde knal, ergens buiten.
De camera gaat naar links, kijkt, maar registreert enkel duisternis. Een dreigende
soundscape maakt de scène compleet. Horsley mompelt, recht uit haar hart: ‘Hier
wil ik nooit wonen,’ maar hervat haar tegenwoordigheid van geest en sluit af met
de woorden: ‘En toen had ik besloten dat ik nooit meer bang zou zijn.’
Tegenstellingen alom dus, iets wat deze productie zeker meerwaarde verleent.
Zo pleit Joep van Lieshout onomwonden voor bewapening ‘om het kwaad tegen te
gaan’ in een verder met new age, astrologie, quantumfysica en waarzeggerij
doorspekte grabbelton. Dichter des Vaderlands ad interim Simon Vinkenoog, als
altijd vol jeugdig elan, doet hier ook graag aan mee, maar komt tevens met concrete
opmerkingen als: ‘God had met Auschwitz niks te maken. Dat was allemaal
mensenwerk’. Rebecca Gomperts, oprichtster van de varende abortuskliniek Women
on Waves, maakt een soortgelijk punt over ‘actief een beslissing nemen in iets wat
anders was gegaan als je niets had gedaan’, dat prompt gevolgd wordt door een
grimmige sample van een mannenstem (‘You must not use force’), waardoor een
gesprek over abortus je in één klap met de oorlog tegen terrorisme confronteert.
Hier vallen individu en maatschappij opnieuw samen; het zijn dit soort momenten
die de soms wel erg op de persoon gerichte aanpak extra diepte en gewicht verlenen.
Niet dat de gekozen aanpak ontluistering of irritatie opwekt; integendeel, in een
discours over sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen voert individualisme nu
eenmaal vroeg of laat de boventoon. Warhols fifteen minutes of fame zijn nu iedereen
gegund; zelfs zij die nooit een Idol zullen worden kunnen zich verheugen in
vereeuwiging op dvd. In een tijdperk waarin zo'n beetje elke grijze muis vanuit de
uithoeken van fjord of polder zijn hoogsteigen weblog de digitale kosmos in kan
slingeren, en uitblinken geen ambitie meer is, maar broodnodige plicht, op straffe
van weggestemd worden naar de not in plaats van hot-kolommen, zal het individu
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onvermijdelijk strijden om erkenning van wat hem of haar uniek en onvervangbaar
maakt. En wat ons uiteindelijk van anderen onderscheidt, is ons verhaal. Het nieuwe
engagement in de kunst beroept zich als vanouds weer op echte verhalen; verhalen
die universele herkenning bieden, maar geboren zijn uit één persoon, één leven,
één lot. De mens zal altijd verhalen verzamelen, of het nu rond kampvuur is of home
cinema, teneinde vrees en medelijden te overwinnen en gelouterd, opnieuw, de dag
in te gaan. ‘Naakt zijn en beginnen’, zoals Paul van Ostaijen schreef. Of, in de
woorden van SIRE: ‘De maatschappij, dat ben jij’. Want wat zijn wij anders dan
reizigers in ons eigen verhaal, incheckend en uitcheckend, passanten in het hier
en nu van morgen? Hotel 2012 biedt niet voor niets enkel éénpersoonskamers mét raam.
Zeven uur; voor uw verslaggever teken om zijn comfort weer te verruilen voor de
buitenlucht. Zal er in het magische jaar 2012 inderdaad een grote omwenteling
komen? Iets groots en indrukwekkends? Auteur Gerben Hellinga betwijfelt of er ‘iets
waarneembaars’ plaats zal vinden, ‘behalve vuurwerk’. Maar boven Den Haag is
de donder alweer begonnen.

Maarten Das
Hotel 2012 gaat door; op uitnodiging van Toneelgroep Amsterdam maakt Carina
Molier in 2005 een film waarin gasten uit het hotel als personages zullen voorkomen.
Deze nieuwe productie zal pas in april 2006 te zien zijn.
> Interview met Simon Vinkenoog n.a.v. Hotel 2012
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‘Het blijft een en al beweging’
Simon Vinkenoog n.a.v. Hotel 2012
De interviews in Hotel 2012 vertrekken niet zelden vanuit het individu. Hoe zie jij de
rol van het individu in brede maatschappelijke ontwikkelingen?
Het allerindividueelste is het aller-universeelste. Small is beautiful (Schumacher).
Individu betekent on-deel-baar: zo verenigd dat fragmentatie, dualisme niet meer
bestaat. En waar zou de wereldgeschiedenis zijn zonder de grote Individuen,
Mohammed, Jezus Chr., Mozes - De drie joden Marx Einstein Freud, en dan heb
ik het niet over de Grote Dichters, Ontdekkingsreizigers, de uitvinders van het Schrift,
de musici etc. Maar misschien zijn de helden vermoeid. Gandhi is niet meer, Einstein
steekt zijn tong niet meer uit en vandaag wordt Nelson Mandela 86.
Bevinden we ons inderdaad, zoals de Maya's voorspelden, in een overgangsperiode?
Dat is al het geval sinds rond mijn 17e jaar de eerste atoombommen vielen in
Hiroshima en Nagasaki. De mens was God gelijk geworden, ten Goede en ten
Kwade. Tegelijk ontdekte men in Basel de wonderlijke werking van wat LSD-25 zou
gaan heten en een verruimd, psychedelisch bewustzijn binnen het bereik van heel
wat mensen zou brengen, die niets van de Verwandte Erfahren wisten - yoga, satori,
mantra's, karma, dharma, oosterse begrippen die in de 20e eeuw in het westen
gangbaar werden. Daarnaast begonnen de grote veranderingen als altijd het eerste
in de kunst, impressionisten, kubisten, dada, de surrealisten en het blijft een en al
beweging tot nu aan toe.
Twee grootmachten staan niet meer tegenover elkaar; in een en dezelfde week
- deze - kan ik lezen wat Bush goed heeft gedaan en wat hij heeft fout gedaan;
ondertussen laat Clinton zich aan de overkant in het Amstelhotel interviewen, en
dat klinkt ook uiterst correct. Maar het Amerikaans Imperialisme staat mij absoluut
niet aan.
Ik denk trouwens dat de economie in zijn geheel in elkaar stort, op een zeker
moment. Als je hoort welke geldstromen dagelijks door de wereld zoemen, van
scherm naar scherm, op zoek naar wat? Geheime bankrekeningen in
belastingparadijzen, ach - het natuurgeweld zal een grote boodschap naar buiten
brengen, rampen zullen een einde maken aan de oorlogsgedachten van mensen.
En dat er een punt Nul bereikt wordt, met alle versnellingen op hun hoogtepunt,
misschien krijgen we allen een Bijna-Dood-Ervaring mee, om te zien dat die echt
is, en verder mee te leven - als idee onder alle andere
reïncarnatierecreatiegedachtenwerelden.
Cyrus Frisch erkent in Hotel 2012 dat zijn engagement plaats heeft gemaakt voor
eenvoudig geld verdienen. Zijn dit inderdaad twee onverenigbare uitersten?
Geld verdienen heb ik niks op tegen. Ik vind het ook prettig als ik betaald krijg
voor wat ik doe, en beter goed betaald dan slecht betaald, maar een van mijn grote
drijfveren is toch het engagement - ja, ook ik heb geleden aan Weltschmerz en doe
alles wat ik kan om de Schmerz uit de wereld te helpen, maar wetten van karma
willen dat er naast licht ook duister is, goed naast kwaad, omhelsd als in het
yin-yangteken. Jammer is dat geld verdienen vaak leidt tot meer geld willen
verdienen, en op een gegeven moment heb je dan geen tijd meer om andere, leukere
dingen te doen.
Is de wereld na 2012 er één om naar uit te kijken?
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Als je ergens bang voor bent niet, natuurlijk. Je kunt bang zijn voor Big Brother,
aids, overbevolking, lijden aan complottheorieën of andere eigentijdse
paranoia-achtige toestanden, paniek gestoeld op twijfel, geruchten gevoed door
onwetendheid. Ik zou zeggen: gewoon afwachten, is het een hype, wordt het een
hype, zijn we teleurgesteld als we het jaar 2013 betreden en er is niets gebeurd?
Ik hoop er nog bij te zijn als het wel/niet gebeurt; als post-existentialist dien je volgens
Norman Mailer altijd te leven alsof die bom elk ogenblik kan vallen. Pluk intussen
de dagen die je gegeven worden.

Tot slot: welk boek zou iedereen die zich net zo serieus bezighoudt met de toekomst
van de mens als de makers van Hotel 2012 volgens jou absoluut moeten lezen?
Als het al niet verramscht is: Riane Eisler: The chalice and the blade. Isabel
Allende schreef hierover: Sommige boeken zijn een openbaring, ze laten
mogelijkheden zien die altijd ondenkbaar werden geacht. Dit boek is zo'n
indrukwekkende eye-opener. Ook zou ik willen wijzen op William Irwin Thompson's
At the edge of history. Hier wil ik, zodra ik daarvoor de tijd heb, op mijn webstek op
ingaan: www.simonvinkenoog.nl
(MD)

Passionate. Jaargang 11

42

P
PASSIONATA
LINGERIE

Passionate. Jaargang 11

43

P.O.S.T. / tijdschrift@passionate.nl
------------------------------------------------Beste redactie,
Graag zou ik jullie willen feliciteren met het nieuwe Passionate Magazine. Een
logische stap. De Volkskrant heeft immers een weekend Magazine, de Vara heeft
een tv-Magazine, en nu dus Passionate ook. Dat heet vooruitgang, en zoals ouderen
altijd veel later en met terugwerkende kracht vertellen, vooruitgang is niet tegen te
houden en daarom goed. Of goed, en daarom niet tegen te houden.
Gelukkig deze keer geen heel nummer gewijd aan een middelmatige regisseur,
die zijn eigen ranzigheid probeert te vermommen als onbegrepen
maatschappijkritische kunst, maar terug naar de kern, het geschreven woord. Jammer
is alleen dat die woorden deze keer gepaard gaan met de nodige beelden. Het
begint met een paginagrote afbeelding van een, het moet gezegd aantrekkelijke,
jonge dame op de cover, gevolgd door soortgelijke foto's in het blad zelf. Nou heb
ik hier in principe niks op tegen, maar de redactie zou toch moeten weten dat dit
ontzettend afleidt. Zeker voor een groot deel van de lezers, omdat wij (mannen) nu
eenmaal liever kijken naar plaatjes dan lezen. Ik zou de redactie dan ook vriendelijk
willen verzoeken om in de toekomst slechts spaarzaam gebruik te maken van het
aanwezige fotomateriaal. Zoniet, dan stel ik voor om een nieuw alternatief festival
te starten, Geen Plaatjes Maar Woorden.
Met vriendelijke groeten,

Gregor Kapelaan
Rotterdam
------------------------------------------------Beste redactie,
Jawel hoor, Jan-Peter Balkenende regeert niet alleen in Den Haag, maar ook onder
de lezers van Passionate. Na tien jaar (nog gefeliciteerd!) kunnen de vele lezers
eindelijk officieel hun ei kwijt in de rubriek P.O.S.T. En wat blijkt? Er wordt met name
gezeurd. Bijvoorbeeld over het nieuwe ‘hippe trendy glossy uiterlijk’. Waarbij de
betreffende schrijver refereert aan een oude ondertitel, ‘Tijdschrift voor de rusteloze
nihilist’. Nu ben ik zelf nog niet zolang lezer van Passionate, en heb ik de betreffende
ondertitel nog nooit gezien. Ik kan me ook niet zoveel voorstellen bij de term rusteloze
nihilist. Maar misschien komt dat door mijn jonge leeftijd, waardoor ik niet de kans
heb gehad om rusteloos en nihilistisch door de jaren zestig en zeventig te scharrelen.
Blijkbaar zijn er lezers die Passionate het liefste zien als een gestencild stapeltje
vlekkerig papier met een nietje, waarbij dagen na het lezen nog de goedkope inkt
op de vingertoppen zichtbaar is. Want iets wat interessant is mag er blijkbaar niet
leuk uitzien. Wat mij betreft, en ik denk vele lezers met mij, is het goed dat een blad
als dit zich net als literatuur blijft ontwikkelen, blijft veranderen en blijft verrassen.
En dat wou ik jullie toch even laten weten.
Groeten,

Leon Bouwman
Maastricht

Passionate. Jaargang 11

------------------------------------------------Beste redactie,
Graag zou ik reageren op het stukje ‘Steden zonder muren van Ronald Ohlsen uit
het juli-aug nr. van Passionate. Daarin wordt naar mijn mening de filosoof Peter
Sloterdijk verkeerd, of in ieder geval niet genoeg begrepen.
Ohlsen heeft het in zijn artikel over het afstoten en aantrekken van de grote stad.
Een stad zou daarmee een uitdagend karakter krijgen; het is een veilige haven,
maar ook een afschrikmiddel. Echter, wat Sloterdijk wilde zeggen is dat het juist
niet gaat om die paradox. Waar het bij Sloterdijk om draait is dat een stad gevaarlijk
wordt wanneer hij te groot wordt. De veiligheid ligt volgens hem namelijk in de
kleinschaligheid.
Wanneer Ohlsen de stad van Sloterdijk ‘ommuurt’, om hem te laten passen in
zijn betoog doet hij hem onrecht aan. De buitenwereld waar Ohlsen het over heeft
strookt niet met de filosofie van Sloterdijk simpelweg omdat Sloterdijk zijn beeld van
de stad als ‘binnenwereld’ niet deelt. Het uitdagende karakter van de stad zoals
Ohlsen bedoelt wordt dus helemaal niet door Sloterdijk bevestigd.
Wat me verder stoorde was dat Ohlsen het heeft over vooruitgang en experiment;
producten van de Verlichting. Die had echter midden 19e eeuw al lang afgedaan
en was via de romantiek al vervangen door het realisme.
Ook illustreert Ohlsen veranderingen die hij toeschrijft aan de 19e eeuw aan de
hand van Paul van Ostaijen. Hij heeft inderdaad grote invloed gehad op de vorm
van poëzie, maar het is zijn verdienste geweest om het expressionisme in de
Nederlandstalige literatuur te introduceren; een stroming die pas ná de 19e eeuw
op kwam zetten.
Het realisme vind je trouwens vooral terug in de romankunst (Hildebrand, Potgieter)
en niet zozeer in de poëzie. Het is dus niet vreemd dat Ohlsen geen beter voorbeeld
dan Van Ostaijen weet te vinden, maar hij had niet iemand uit de 20e eeuw moeten
zoeken om zijn betoog over de 19e eeuw kracht bij te zetten.

Paul Vredeling
Rotterdam
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Society pagina
Presentatie eerste editie Passionate Magazine
7 juli, Off_Corso, Rotterdam

1 Iris van Erve (r) overhandigt het eerste nummer aan Suzanne Meeuwissen van
het NLPVF
2 presentator Jeroen Naaktgeboren
3 Erik Brus laat het magazine zien aan oud-collegaredacteur Henk Houthoff (l)
en dichter Hans Verhagen (m)
4 Rashid Novaire leest voor uit zijn verhalenbundel
5 Wonder draagt gedichten voor
6 dichter Maurice Buehler
7 Passionate bestuursvoorzitter Hans Kombrink (r) en directeur Giel van Strien
8 Rashid Novaire en publiek
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geldig van 20-8-04 tot 20-10-04
Reigers in Caïro (verhalen)
korting €2,U betaalt €14,- i.p.v. €16,Bon nr: 900-59995 / EAN: 0000090059995

geldig van 20-8-04 tot 20-10-04
Maïsroest (roman)
korting €2,40
U betaalt €11,50 i.p.v. €13,90
Bon nr: 900-60007/ EAN 0000090060007
Win een paar kekke Quicks!
Neem nu een abonnement op Passionate Magazine en misschien beweeg je je
binnenkort wel razendsnel voort op een paar hippe sportschoenen van Quick.
Passionate Magazine verloot namelijk drie paar onder nieuwe abonnees. Ook als
je een nieuwe abonnee aanmeldt ding je mee!
Vul dus snel onderstaande bon in:
Naam_______________ Schoenmaat_____
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Adres____________________
Postcode_____ Woonplaats__________
Telefoonnummer____________________
E-mail____________________
*

Naam huidige abonnee ____________________
N.B. DE WINNAAR VAN DE BIOSCOOPSTOELEN (PASSIONATE'S VORIGE ABONNEE
AANBIEDING) IS RON F. MEIJER TE DEN HAAG
□ JA, ik neem voor slechts 20 euro een jaarabonnement op Passionate Magazine
en maak kans op een paar Quicks.
□ Nee dank je. Ik neem wel een jaarabonnement op Passionate Magazine voor
slechts 20 euro, maar krijg gratis de special over J.A. Deelder als welkomstgeschenk.
□ Laat maar zitten. Ik betaal liever eenmalig 15 euro voor een jaarabonnement en
ontvang geen welkomstgeschenk en maak ook geen kans op een paar sneakers.
* Onder de nieuwe abonnees worden drie paar Quicks verloot. De schoenen zijn
beschikbaar gesteld door Quick.

*

invullen als u als abonnee een nieuwe abonnee aanmeldt.
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Bart Vantieghem (Gent, 1967) werkt als freelance illustrator voor o.a. De Standaard
en Humo. Album: De cavia die rood kreeg (uitg. Van Halewyck, 2001).
Z.O.Z.

foto Jerry Pelgrim

[Bart Vantieghem]
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In den beginne
Er loopt een bedelaar op het Schouwburgplein van Rotterdam, die ik benijd. Opeens
staat hij voor ons. Mijn vriendin begint al te zuchten, maar in plaats van een ‘eurootje’
te bietsen, begint hij te zingen. Een liedje over ons. Hij bezingt onze kleren en andere
uiterlijk kenmerken, hij zingt dat we samen een mooi stel vormen; dat alles in een
vloeiend ritme en keurig op rijm. Wanneer hij klaar is hoeft hij niet eens meer om
een kleinigheid te vragen, danig geïmponeerd trekken we allebei onze beurs.
Goedgehumeurd steken we vervolgens het plein over.
Ik ben niet ad rem. Nooit geweest ook. Achteraf weet ik altijd heel goed wat ik in
discussies had moeten zeggen. De prachtigste volzinnen malen dan door mijn hoofd,
maar ja, dan zit ik al lang en breed in de bus terug naar huis. Hoe flikken die mc's
dat toch? Ze klimmen op het podium, kijken hun tegenstander even leep aan en
vegen dan spontaan op rijm de vloer met hem aan. Net als bij die zingende bedelaar
zullen ze er wel trucjes voor hebben, ABC'tjes, vaste patronen. En het kan niet
anders of ze denken de godganse dag in het ritme van de rap, zoals wereldvreemde
sonnettisten waarschijnlijk in vijfvoetige jambes denken. Maar dan nog. Wat moet
het een machtig gevoel geven als je weet dat je in discussies altijd je opponent
verbaal kunt vloeren. Vergelijkbaar met het hebben van een zwarte band karate.
Gelukkig sta ik niet alleen. In Transmission/Leela.exe, de nieuwe roman van Hari
Kunzru, wemelt het bijvoorbeeld van de personages die nauwelijks bij machte zijn
zich te uiten. Er is de Indiase computer geek, die in tijden van wanhoop houvast
zoekt in computertaal. Of de jonge, zelfbenoemde communicatie-goeroe, die alleen
nog in holle soundbites denkt. In een finale poging om zijn vriendin te behouden
stuurt hij haar een walgelijk duur sieraad met op het begeleidende briefje maar één
woord: ‘Impressed?’ Die vriendin zegt persvoorlichter te zijn, maar is niet in staat
om enige regie over de woordvoering rond een Bollywoodster te voeren. De
Bollywoordactrice zelf doet er uiteindelijk helemaal het zwijgen toe.
Wat mij en zijn personages niet lukt, lukt Hari Kunzru juist virtuoos. Er zijn
schrijvers die het proberen, maar weinig schrijvers slagen er echt in om de
tegenwoordige tijd beeldend in een roman te vatten. Zoals de volzinnen mij pas
ruim na de eigenlijke discussie te binnen schieten, zo hebben schrijvers afstand
nodig om een bepaalde tijd of gebeurtenis in het juiste perspectief te plaatsen.
Kunzru echter zit boven op de tijd zonder dat zijn roman pamflettistisch wordt. Het
verhaal is behalve een maatschappelijke spiegel ook gewoon een boeiend en in
vliegende vaart verteld verhaal.

Richard Dekker
tijdschrift@passionate.nl
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Black soil
In het weekend van 26-28 november wordt in Rotterdam (Theater Lantaren/Venster
en .off_corso) en op 3-4 december in de Balie in Amsterdam de tweede editie van
het hiphop-filmfestival Black Soil gehouden. Een filmfestival met vele extra's, zoals
live-optredens van dj's en artiesten, afterparty's, paneldiscussies met beroemde
regisseurs, hiphopartiesten, kunstenaars en acteurs en een workshop voor jonge
filmmakers.
Ruim twintig hiphopspeelfilms, korte films en documentaires zullen vertoond
worden, waarvan het overgrote deel niet eerder in Nederlandse bioscopen te zien
was, opgezet rond een vijftal thema's: de ‘Classics’ (Beatstreet en andere
toonaangevende hiphopfilms); ‘Global’ met films van buiten de VS uit o.a. Nederland;
de ‘Choice of...’ dit jaar in samenwerking met het COX18-festival (Milaan); ‘Burn
Hollywood Burn’, de commerciële films uit 2003-2004 die in Nederland de bioscoop
niet haalden (o.a. Barbershop II, You got served); en ‘Da Source’ met daarin films
en filmmakers die als inspiratiebron dienden voor de filmmakers van nu, zoals
Scarface of Melvin Van Peebles' Sweet sweetback's baad asssss song (1971) uit
de Blaxploitation-periode en natuurlijk Spike Lee.
Onderdeel van Black Soil is de korte-film-competitie ‘Black Soil Short Visionaries’
georganiseerd met MTV Nederland, waarin jonge film- en televisiemakers werd
gevraagd hun visie op hiphop te vertalen in een film of video. De beste vier films
zijn op het festival te bewonderen. www.blacksoil.com
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Literariteiten
Festivals in november/december
De literaire festivals vechten om onze aandacht in de komende maanden. Een
chronologisch overzicht.
Mooie Woorden, 29 OKTOBER-6 NOVEMBER, UTRECHT. Eerste editie van een week
vol poëzie, proza, verteltheater, cabaret, muziek, animatiefilms in de Utrechtse
binnenstad waar vele Utrechtse literaire/culturele organisaties aan meewerken.
Groot openingsfeest op 29 oktober, met optredens van o.a. Spinvis, PoetryInMotion,
Tjitske Jansen.
www.festivalmooiewoorden.nl
Lezersfeest 6 NOVEMBER, ROTTERDAM. Voordrachten van bekende Nederlandstalige
auteurs, verdeeld over een aantal (thema)podia. Hoofdpodium: 60-jarig bestaan
van uitgeverij De Bezige Bjj, met optredens van J.A. Deelder, Jessica Durlacher,
Remco Campert, Kees van Kooten, Mustafa Stitou, Hagar Peeters en Harry Mulisch.
Belgisch podium: Tom Lanoye, Kristien Hemmerechts, Monika van Paemel, Annelies
Verbeke e.v.a. Geschiedenispodium: Maarten van Rossem, Frank Westerman e.a.
Verder optredens van: Nelleke Noordervliet, Arthur Japin, Elvin Post, Azar Nafisi
(Lolita lezen in Teheran), Robert Anker.
www.lezersfeest.nl
Crossing Border, 11-13 NOVEMBER, DEN HAAG. Twaalfde editie van het enige
internationaal geörienteerde literatuurfestival in dit rijtje, met grote namen als Jeanette
Winterson en Irvine Welsh, veel muziek en spoken word.
www.crossingborder.nl
Wintertuin, 21-28 NOVEMBER, ARNHEM/NIJMEGEN. ‘Alleen maar hits!’ in de tiende
festivaleditie: oude hits, nieuwe hits, tipparade en all-time favorites uit tien jaar
Wintertuin. Voordrachten, spoken word, interviews, performances, poëzie, lezingen,
korte film, meet&greet, theater, Zingo poetry slam, dans, Maatregelacts, deejays,
veejays, literair cabaret, beeldende kunst, workshops, bands en signeersessies.
Met o.a. HH ter Balkt, Rascha Peper, Gummbah, Frans Pointl, Tonnus Oosterhoff,
Pieter Boskma, Pilote Le Hote (Frankrijk).
www.wintertuin.nl
Spraakmakers 17 DECEMBER, UTRECHT.
Een eindejaarsbalans van de literatuur met alles wat in 2004 spraakmakend was
in debatten, voordrachten en interviews. Met Kees van Kooten, Marja Brouwers,
Kees 't Hart, Piet Gerbrandy, Arjan Peters, Max Pam, Pleter Steinz, Henkes &
Bindervoet vertalers).
www.slau.nl

Lezers Feest

Weblogs
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Naar schatting houden zo'n 3000 Nederlanders (Dries Arnolds, in tijdschrift Schrijven,
nr 5 2003) een weblog of ‘blog’ bij, een website met egodocumenten die regelmatig
- dagelijks, wekelijks - aangevuld wordt. Een aantal dat redelijk constant blijft, want
het bijhouden kost veel tijd en zoveel als er bij komen, zoveel sneuvelen er ook
weer. Van dagboeken tot vertellen wat je gisteren op tv hebt gezien tot steungroepen.
Op verschillende sites (bijv. www.tijdschriftkrakatau.nl) staat te lezen hoe je zelf een
weblog maakt. Een weblog kan een doelbewuste weg zijn naar een literaire
doorbraak, anderen die serieus met schrijven verder willen kunnen het eenvoudigweg
niet laten ook wat met internet te doen en hebben voor ze het weten een weblog,
zoals Walter van den Berg, (www.vandenb.com, sinds 2001) die onlangs zijn eerste
roman De hondenkoning publiceerde bij De Bezige Bij. Snel gevonden is verder
natuurlijk de weblog van Wim de Bie, dagelijks bijgehouden sinds 2002:
bieslog.vpro.nl. Simon Vinkenoog sinds kort: www.simonvinkenoog.nl Verder de
Groningse dichter Daniël Dee op www.danieldee.web-log.nl

Spunk
Uitgeverij Vassallucci is een samenwerkingsverband aangegaan met het online
jongerenmagazine Spunk (140.000 lezers), waarbij is afgesproken dat zij jaarlijks
ongeveer tien boeken uitgeven van jongeren die publiceerden op Spunk. Ook worden
op termijn misschien buitenlandse titels uitgegeven in de Spunkreeks. De eerste
najaarsaanbieding is inmiddels gepresenteerd en op korte termijn kunnen we vier
boeken verwachten met eenvoudige en licht-provocerende titels als Lust (over liefde
en seks), Hieper (over ADHD), Klootzakken (columns) en Stinknegers (persoonlijk
reisverslag), geschreven door jongeren tussen de 15 en 21 jaar, die zo'n beetje de
onderwerpen dekken waarover door jongeren op Spunk wordt geschreven: de
maatschappij, betrokkenheid bij ‘de wereld’, school, ouders, liefde, seks. NRC
Handelsblad plaatst sinds ongeveer een jaar ook wekelijks een column van een
Spunk-auteur en een aantal van hen treedt op tijdens Crossing Border in Den Haag.
Maar kijk vooral op www.spunk.nl

Spunk
Aafke van Hoof
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Het noodlot in zijn nieuwste jasje
De nieuwste roman van Hari Kunzru heet Transmission; binnenkort verschijnt de
Nederlandse vertaling onder de titel Leela.exe. Na Kunzru's historische debuut The
impressionist (2002), dat speelde aan het begin van de twintigste eeuw, komt dit
boek als een verrassing. In een taal die zindert van de hypermoderniteit wordt een
verhaal verteld over een globaliserende, zich op het internet manifesterende,
consumerende, concurrerende en totaal vereenzaamde mensheid. Het is een
geslaagde poging de huidige tijdsgeest vast te leggen en te laten zien welke navrante
kanten die kent. Kunzru strooit zout in de wonden van de hedendaagse westerse
samenleving en dwingt de lezer na te denken over de manier waarop er hier geleefd
wordt, waarop hij zelf leeft.

Transmission lijkt zo'n roman waarmee de schrijver de wereld wil veranderen door
haar te beschrijven. Elke lezer die zich identificeert met een van de personages en
iets herkent in de omgeving waarin zij verkeren, wordt gedwongen om de ellende,
de leegheid of de tragiek van zijn eigen bestaan onder ogen te zien. En natuurlijk
zullen er weinigen zijn die zeggen: ja, ik ben precies als hoofdpersoon Arjun Mehta
en dankzij dit boek weet ik pas hoe zwaar het juk van de multiculturele samenleving
op mijn Aziatische schouders drukt. Of: nou moe, lees ik hier iets over een
succesvolle zakenman, Guy Swift, die geen mens lijkt te zijn maar een wandelende
communicatiemachine. Zo ben ik ook. Verschrikkelijk. Laat ik net als hij mijn leven
op de kop zetten. Transmission gaat meer tersluiks te werk. De roman zet de lezer
een andere bril op, waardoor zijn beeld van de laatste verworvenheden van de
hedendaagse samenleving en zijn eigen rol daarin wordt vervormd. Dit gebeurt
doordat de schrijver van het boek als observator met beide benen in de samenleving
staat. En doordat hij een missie heeft: hij wíl laten zien dat het niet goed gaat met
de wereld. Eenieder die hem daarin wil volgen zal Transmission verslinden. Wie
echter de noodklok nog niet heeft horen luiden zal amper begrijpen waar het in dit
boek om gaat.

Lachspiegel
Transmission is een sociale satire. Er wordt een moderne levensstijl in te kijk gezet.
Het is een meedogenloze lachspiegel voor de volhardende yup die van het leven
niet meer verwacht dan geld, succes en parkeerruimte voor zijn BMW 7 serie. Daarbij
wordt op teder ironische wijze de culture clash tussen het rijke moderne westen en
het arme traditionele oosten geschetst.
Centraal in Transmission staat de uit New Delhi afkomstige computer geek Arjun
Mehta. Hij kan alles met computers en houdt daarbij ook nog eens ontzettend van
speelfilms. Hij heeft een Hollywood-visie op de Verenigde Staten ontwikkeld en
denkt dat hij daar naartoe moet verhuizen om gelukkig te kunnen worden. Silicon
Valley is wat hem betreft dé plek, een dagdroomlocatie met overal prachtige vrouwen
en de nieuwste speelfilms die al te bekijken zijn op de dag van internationale release.
Arjun solliciteert bij een Amerikaans bedrijf dat als uitzendbureau voor
computerprogrammeurs fungeert en hij wordt aangenomen. Het duurt even, maar
dan krijgt hij een baantje bij het bedrijf Virugenix. Als geboren Indiër blijft hij een
outsider die weinig begrijpt van de motieven en de drijfveren van de mensen om
hem heen. Zeker als hij de biseksuele Chris leert kennen die op een nacht bij hem
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op bezoek komt voor een one night stand, waarna ze spoorslags verdwijnt. Arjun
is volledig van de kaart.
Tot zijn grote teleurstelling wordt hij enkele dagen later door zijn baas bij Virugenix
naar huis gestuurd omdat de economische crisis het bedrijf in gevaar brengt en er
personeel moet worden ontslagen; first in, first out. Arjun protesteert, maar er wordt
niet naar hem geluisterd. Hij begrijpt er niets meer van. Hij is toch in Amerika? Daar
overkomt je iets dergelijks toch niet? Ten einde raad verzint hij een manier om bij
Virugenix terug te mogen komen. Hij creëert een virus en stuurt dat de wereld in.
Als het virus zich een week later op miljoenen harde schijven heeft genesteld,
waaronder die van Virugenix, meldt hij zich bij zijn ex-baas met de mededeling dat
hij de oplossing heeft voor het probleem.
Het virus dupeert niet alleen ontelbaar veel computergebruikers in de hele wereld
maar ook de Indiase Bollywoodactrice Leela Zahir. Arjun heeft namelijk een filmpje
van haar aan het virus gekoppeld zodat ze bij iedereen die het virus downloadt
enkele seconden over de monitor danst. Leela is net bezig met een nieuwe
Bollywoodfilm en vanuit de media gaan stemmen op dat het virus wel eens een
publiciteitsstunt zou kunnen zijn van de productiemaatschappij. Het schaadt Leela's
imago op bijna desastreuze wijze.
Een ander personage dat ten onder gaat aan het virus van Arjun is de Londense
marketing executive Guy Swift, directeur van het bedrijf *Tomorrow. Swift is rijk, hij
ziet er goed uit, hij heeft een bloedmooie vriendin en als je zijn leven overziet kun
je daar geen tegenslagen in ontdekken. Swift praat, eet, drinkt en houdt van zijn
vriendin zoals een marketing executive dat pleegt te doet. Als de recessie intreedt
komen er ineens grote problemen op zijn weg. Er melden zich te weinig
opdrachtgevers, de vriendin laat hem in de steek en tot overmaat van ramp wordt
ook het computernetwerk van zijn bedrijf getroffen door het virus van Arjun. Het
boek raast vervolgens door naar een verrassend mysterieuze ontknoping.

De waan van de dag
Kunzru slaagt erin om het heden te vangen in subliem proza en dat terwijl de
eigentijdse geschiedenis voor veel schrijvers moeilijk te temmen materie is. De
Amerikaanse schrijver Paul Auster beweerde onlangs in een interview dat hij geen
grote romans kende die handelen over belangrijke historische gebeurtenissen en
geschreven zijn in dezelfde tijd waarin die gebeurtenissen plaatsvonden. Als
voorbeelden noemde hij Oorlog en vrede en The Red Badge of Courage, romans
die beide pas verschenen enkele tientallen jaren nadat de oorlogen die erin worden
beschreven waren beslecht. Het was voor hem een belangrijke reden om de
contemporaine wereldproblematiek niet in zijn boeken te willen verwerken. De
dagelijkse werkelijkheid
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is iets voor journalisten, niet voor hem als schrijver van literatuur. Kranten brengen
de waan van de dag. Romans gaan over grotere thematieken en de manier waarop
die zich manifesteren in het leven van gewone mensen.
Hoewel Austers stelling gemakkelijk is te weerleggen, zit er wel een kern van
waarheid in. Is er bijvoorbeeld tussen 1940 en 1945 een onvergetelijke roman over
de Tweede Wereldoorlog geschreven, verreweg de belangrijkste historische
gebeurtenis in de vorige eeuw? Bij mijn weten niet. En dat terwijl er elk jaar nog
steeds tientallen grote en ook minder grote romans verschijnen waarin die oorlog
een rol speelt. De kern van waarheid zit hem er waarschijnlijk in dat een schrijver
in veel gevallen een zekere afstand nodig heeft om wat er in de werkelijkheid gebeurt
te kunnen omvormen tot een verhaal. Met andere woorden: om de geschiedenis te
kunnen transformeren tot een historie met een kop en een staart, moet hij eerst
weten welke loop die geschiedenis neemt of genomen heeft.
En toch zijn er telkens weer schrijvers zoals Hari Kunzru, die het proberen. Om
fictie te maken van een belangrijke gebeurtenis die eigenlijk nog niet tot een einde
gekomen is. Om de eigen tijd in beeld te brengen en er iets over te zeggen wat tot
veranderingsgezindheid stemt. In de meeste gevallen gaat het om satires, parodieën
en pamfletten. De schrijver is boos of teleurgesteld omdat hem of mensen die hij
liefheeft onrecht wordt aangedaan. Het gaat dan veelal niet over oorlogen, maar
over zaken die bij te stellen lijken, als onderdrukking, uitbuiting en andere vormen
van sociaal geweld. De schrijver heeft als missie met zijn boek te bereiken dat er
aan de ongerechtigheden een einde komt.

Babyboomgeneratie
Soms leidt dit wel degelijk tot romans die zoveel indruk maken dat ze wereldwijd
het denken van mensen in een andere richting sturen. Zo verscheen in 1991
Generation X van Douglas Coupland waarin te lezen valt hoe de twintigers van toen
zich probeerden te ontworstelen aan de beklemmende overheersing van de
babyboomgeneratie. Het boek kwam als een donderslag bij heldere hemel en gaf
de jonge generatie van toen een identiteit. Het beeld dat erin geschetst wordt is niet
al te vrolijk. Coupland wilde met het boek laten zien dat er iets helemaal mis was
op dat moment. Dat hij inderdaad graag iets wil zien veranderen, is onder meer ook
af te leiden uit een uitspraak die hij doet in een interview met Sjoerd de Jong voor
NRC Handelsblad op 30 april 1998 naar aanleiding van zijn dan pas verschenen
roman Girlfriend in a coma: ‘Het wordt hoog tijd dat mensen zich radicaal engageren
met de gemeenschap. Als je slim genoeg bent om de krant te lezen, ben je slim
genoeg om zelf na te denken en beter te weten. Dan kunnen we de samenleving
misschien ten goede veranderen.’
Voor Generation X gold toen hetzelfde als wat voor Transmission nu geldt. Wie
de problematiek die er in het boek werd aangekaart niet herkent, zal met de beste
wil van de wereld niet begrijpen waar het verhaal op slaat. In het geval van
Generation X komt de gevestigde literatuurkritiek tot op heden veelal niet verder
dan dat de roman een verwende en zich vervelende generatie beschrijft, die gebukt
gaat onder een gebrek aan idealen. In Nederland kwam men zelfs op de proppen
met de ludieke woordspeling Generatie Nix.
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Zelfingenomenheid
Een ander voorbeeld van een boek dat de kijk op de wereld van miljoenen mensen
veranderde is Les particules élémentaires (Elementaire deeltjes) uit 1998 van Michel
Houellebecq. In deze roman wordt de vloer aangeveegd met alles wat de jaren
zestig en zeventig aan verworvenheden zouden hebben opgeleverd op een manier
die niets te raden over laat. De missie van Houellebecq is duidelijk: hij wil de
zelfingenomenheid van de babyboomers een fikse deuk bezorgen. Ze moeten
beseffen dat ze de wereld nogal wat schade hebben berokkend en dat ze, in
tegenstelling tot wat ze zelf onwankelbaar blijven volhouden, weinig gepresteerd
hebben om trots op te zijn. Het zijn de generaties die na hen komen die de veel te
hoge rekening betalen van het uit de hand gelopen bevrijdingsfeest. In een interview
met Sofie Messeman en Piet de Moor in De Groene Amsterdammer van 25 augustus
1999 zegt Houellebecq, als hij spreekt over de roman: ‘Die jongeren op zoek naar
nieuwe spirituele waarden waren enorme sukkels. Ik heb nooit geloofd in het
gemeenschapsgevoel waarover de hippies het hebben. Ik ben ervan overtuigd dat
het in werkelijkheid nooit heeft bestaan. De beweging was veeleer een poging om
de sociale en familiale kluisters te breken, wat overigens uitstekend is gelukt. Maar
alle romantiseringen van de beweging ten spijt, arme hippies hebben nooit bestaan.’
Les particules élémentaires werd net als Generation X enkel en alleen door wie
het malheur herkende begrepen. Anderen betichtten in al hun onschuld Houellebecq
van sympathieën met de fatalistische denkwerelden van zijn personages en uitten
vermoedens dat we hier te maken hadden met een levensgevaarlijke fascist met
bijbehorende antisemitische trekjes. Vooral het verontwaardigde onbegrip bij veel
voormalige exegeten van de flower power-beweging zorgde voor talloos veel verhitte
discussies in de Franse media. Ze werkten er onbewust aan mee dat Les particules
élémentaires meer stof deed opwaaien dan enige andere roman in jaren had kunnen
doen.

Schrijvers met een missie
Dat boeken de wereld kunnen veranderen door haar te beschrijven is misschien
nog beter te zien in de negentiende eeuw. Ook toen waren er schrijvers met een
missie die boeken schreven over misstanden in de wereld. In Nederland hebben
we als beste voorbeeld Max Havelaar van Multatuli. Het boek verscheen in 1860
en is geschreven als aanklacht tegen het feit dat door het Indische inlandse bestuur
in naam van Koning Willem III in voormalig Nederlands-Indië meer dan dertig miljoen
onderdanen werden mishandeld en uitgezogen. Dat Eduard Douwes Dekker ofwel
Multatuli een missie had, mag eruit blijken dat hij halverwege de jaren vijftig al een
officiële aanklacht tegen het inlandse bestuur in verband met machtsmisbruik en
afpersing indiende.
In Amerika was het Uncle Tom's cabin uit 1852 van Harriet Beecher Stow die
menigeen uit zijn schommelstoel deed komen om het op te nemen voor de
medemens. In deze roman wordt beschreven onder wat voor ellendige
omstandigheden de negerslaven in het zuiden van de Verenigde Staten leefden.
Ook Beecher Stowe had een missie. Ze werd
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ervan beschuldigd in haar boek te hebben gegeneraliseerd en een overdreven beeld
te hebben gegeven en stelde daarom als reactie een jaar later A key to uncle Tom's
cabin samen waarin ze de feitelijke achtergrond van haar boek gaf. Later schreef
ze bovendien nog een boek waarin ze de demoraliserende uitwerking van de slavernij
op de blanken aan de orde stelde.

Doorgevoerd individualisme
Terug naar Transmission. Zal deze roman de geschiedenis ingaan als een boek
dat de wereld veranderde? Het is bijzonder virtuoos geschreven; de schrijver heeft
een prachtig talig tableau vivant van onze eigen tijd gemaakt. Zonder twijfel is deze
roman ook een pakkend pamflet dat zich keert tegen een samenleving waarin steeds
verder doorgevoerd individualisme mensen uitholt tot eenzame kickjunks die zijn
overgeleverd aan hun eigen idealenloze wereldbeeld. Er wordt stelling genomen in
het boek; de schrijver laat zien dat het zo niet langer kan. We moeten zorgen dat
het ophoudt. En die boodschap komt over.
Maar dan ga je als lezer op zoek naar waar het dan wel naartoe zou moeten.
Waar kloppen we aan? Wie zijn het die al deze treurnis veroorzaken? Waarmee is
al deze ellende begonnen? Waar zitten ze, de slavenhouders, de Droogstoppels,
de babyboomers en de overjarige hippies? En dan zie je ineens dat er in
Transmission wel boosdoeners te vinden zijn, maar dat die niet kunnen worden
aangeklaagd, omdat ook deze boosdoeners slachtoffer zijn van andere boosdoeners,
die op hun beurt slachtoffer zijn van weer andere boosdoeners. Achter elk kwaad
gaat de onschuld schuil. Wat deze roman dientengevolge niet heeft is een luidkeels
j'accuse. Er is niemand die hoeft te veinzen dat hij de roman niet begrijpt. Er is geen
reden om Kunzru te betichten van politiek incorrecte ideeën.
Het boek geeft weer hoe het noodlot toeslaat, in zijn nieuwste jasje, en het ziet
er, zoals dat bij het noodlot nou eenmaal gaat, naar uit dat niemand er iets tegen
kan ondernemen. Dit maakt dat Transmission een bijzondere sombere ondertoon
heeft die nog lang zal blijven resoneren als de luchtige humoristische passages die
dit boek eveneens kenmerken allang zijn weggestorven. Als dit boek iets in de
wereld zal veranderen, dan zal het die resonerende ondertoon zijn die dat teweeg
brengt. ■
Ronald Ohlsen (1968) publiceerde verhalen en gedichten onder meer in Passionate,
Propria Cures en Parmentier en in tientallen bloemlezingen. Dit jaar gingen er twee
nieuwe toneelstukken van zijn hand in première. Ohlsen schreef twee romans en
zijn eerste dichtbundel is in de maak.
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Leela.exe
(fragment)
Ter inleiding: Arjun Mehta, IT-er en diehard fan van de Indiase filmster Leela Zahir,
heeft zojuist zijn ontslag te horen gekregen. Arjun werkte bij Virugenix, een
Amerikaans bedrijf dat computervirussen opspoort en bestrijdt. Deze baan had zijn
ticket naar roem en rijkdom moeten zijn. Hij schaamt zich voor zijn familie in India
en is vastberaden zijn baas, Darryl, tot inkeer te laten komen. Samen met collega
Chris, voor wie hij speciale gevoelens is gaan koesteren, zoekt Arjun naar een
oplossing.
‘Wat een klootzak.’ Ze meende het echt. Ze had Darryl altijd al een lamzak gevonden.
‘Hij kon het jou niet eens zelf vertellen. Maar dat verbaast me niks. Je weet hoe hij
met mensen is.’
Ze hadden bij het meer geparkeerd, aan het eind van een eigen weg die bij een
zeilclub hoorde. Voor hen lag een steiger die het water in liep. Iets verderop waren
mensen die het zich konden veroorloven om op woensdag een vrije dag te nemen,
aan het klooien met catamarans. Chris had Arjun hiernaartoe gebracht omdat ze
dacht dat het uitzicht hem zou kalmeren en ze deed een poging om haar
verantwoordelijkheid onder ogen te zien. Hij maakte het haar niet makkelijk.
‘Ik heb jou nog tenminste,’ zei hij vastberaden.
‘Natuurlijk.’ Ze knikte vermoeid. Hij was er niet best aan toe. Hij had rode ogen.
Daarvoor zat hij aan zijn kleren te plukken en voor zich uit te mompelen in een soort
onsamenhangende mengeling van Engels en iets waarvan zij het vermoeden had
dat het Hindi was. Chris was bezorgd. Ze had hem de hele week ontlopen en was
van plan om dat zo lang mogelijk te blijven doen maar toen ze hoorde dat hij zijn
baan had verloren, gaf een schuldgevoel haar in dat ze naar hem moest informeren.
In karmisch opzicht gesproken, had ze juist gehandeld.
Hij bleef maar zeggen dat hij terug moest. Ze nam aan dat hij terug naar India
bedoelde, maar het was niet helemaal duidelijk. Ze hadden er alles aan gedaan om
ervoor te zorgen dat hij terug zou gaan, maar dat was onmogelijk. Hij zou ZE wel
leren. Hij zou er wel voor zorgen dat ZE het inzagen.
‘Ik denk’ waagde ze te zeggen in zorgvuldig gekozen bewoordingen, ‘dat het
eigenlijk een uitgemaakte zaak is.’
Hij fronste en zei: ‘Dat is niet waar.’ Alleen dat. Over en uit. Ze werd nog bezorgder.
Sinds het weekend had ze heel veel nagedacht. Niet zozeer over Arjun als wel
over haarzelf en Nic. Zij en Nicolai. Zij en Nic hadden altijd geprobeerd elkaars
droompartner te zijn. Dat was hun afspraak, datgene wat ze bij elkaar hield. Geen
compromissen, alles is mogelijk en alles is toegestaan. Soms leverde dat spanningen
op, vooral als er anderen bij betrokken waren, maar het had altijd een dappere keus
geleken. Ze vulden hun leven gaandeweg in en hielden zich aan hun eigen regels.
En meestal werkte dat goed en dat was meer dan je van de meeste andere relaties
kon zeggen.
Maar de laatste tijd merkte ze dat ze Nic op de kast had gejaagd. Hij was nijdig
op haar en daar had hij waarschijnlijk ook alle recht toe. Ze had het gevoel dat ze
hem kwijtraakte. Arjun was een symptoom maar er waren belangrijkere
vriendschappen geweest en zij vermoedde dat hij die ook had gehad. Een tijd terug
had ze iets met iemand gehad dat serieuze vormen dreigde aan te nemen. Nic wist
ervan, of hij vermoedde tenminste dat er iets gaande was tussen haar en deze
andere vent, een studiotechnicus. Hij had niks gezegd en het gewoon afgewacht.
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Hij was de kalmste van hun tweeën, Nic, soms iets te kalm, maar hij had problemen
en zij zou eigenlijk deel van de oplossing moeten zijn. Lange tijd had ze lullig tegen
hem gedaan; nu was het tijd om iets te doen. Dat was wat ze had besloten. Om zich
te binden. Dus toen ze hoorde dat Arjun ontslagen was, was ze, onder andere,
opgelucht. Die avond kon ze nu eindelijk achter zich laten. Arjun zou verdwijnen en
daardoor zou het makkelijker zijn om de dingen recht te zetten. Dat was behoorlijk
koud en kil van haar en dat wist ze ook. Ze wist ook dat zij de schuldige was van
wat er was gebeurd. Ze had nog iets goed te maken met Arjun. Ze kon hem haar
schouder aanbieden. Hij was per slot van rekening een vriend geweest. Daarom
was ze gekomen om hem overeind te helpen en hem in haar auto te zetten. Ze had
wel verwacht dat hij overstuur zou zijn, maar niet op deze manier. Hij scheen maar
te denken dat hij het bedrijf kon overhalen om hem terug te nemen.
‘Jij gaat me toch helpen, of niet soms?’
‘Waar moet ik je mee helpen?’
‘Jij moet toch mensen kennen. Je kunt toch met ze praten en ze zeggen dat ik
niet weg kan gaan.’
‘Arjun, dat soort beslissingen worden niet op mijn niveau genomen. Ik ben gewoon
iemand die codes maakt. Dat weet je toch. Ik snap dat het moeilijk is maar je vindt
wel een andere baan.’
‘Je luistert niet! Ik kan het niet! Jij bent mijn laatste hoop. Nu is het wij tweeën
tegen de rest van de wereld.’
Chris staarde hem vol afgrijzen aan. Wij tweeën tegen de rest van de wereld? Uit
welke film kwam dat? ‘Arjun, ik ben een vriendin, oké? Maar verder is er geen wij
tweeën. Ik ben met Nic. Dat begrijp je toch wel?’
‘Maar je bent bij me langsgekomen. Wij - je had het eindelijk begrepen en toen
kwam je langs.’ Hij keek haar aan, bijna smekend. Ze vond het vreselijk om te
zeggen wat ze nu te zeggen had.
‘Ik snap dat je dat denkt, na wat er die nacht is gebeurd, maar - het was een
vergissing. Dat was mijn fout. Ik was stoned en - ik had het gewoon niet moeten
doen. Het was niet eerlijk. Ik weet dat ik je om de tuin heb geleid.’
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Hij staarde haar uitdrukkingsloos aan. Alsof hij haar niet begreep.
‘Ik ben een trut.’
‘Maar je gaat me toch nog wel helpen?’
‘Met wat? Er valt niks meer aan te doen. Ik kan er niet voor zorgen dat ze jou je
baan teruggeven.’
‘Maar je moet me helpen,’ zei hij. ‘Het is wij tweeën. Wij samen. Zo heeft het
moeten zijn.’
Als je codes maakt, ben jij de baas. Je bouwt een nieuwe wereld vanaf de grond
op, met axioma's die de wereld beheersen en die krachten achter de ontwikkeling
en het verval in beweging zetten. Zelfs in een computeromgeving die door iemand
anders is ontwikkeld, kun je je ontspannen in de wetenschap dat je in een systeem
betrokken bent dat te werk gaat volgens regels die in principe te achterhalen zijn.
Vanuit dit perspectief had de echte wereld de paradoxale eigenschap dat alles niet
echt genoeg leek. De realiteit zou juist, boven alles, helder en logisch moeten zijn.
Je zou de fascia eraf kunnen schroeven om de bedrading van binnen te kunnen
bekijken.
‘Chris, waarom ben je met me naar bed gegaan?’
‘Ik weet het niet, Arjun. Ik heb het gewoon gedaan. Dat was geen goed idee.’
‘Dat betekent dat je niet van me houdt.’
‘Arjun-’
In een wereld vol illusies moet je vragen stellen. Je moet dingen systematisch in
twijfel trekken. Andere mensen doen misschien net of ze echt zijn. Ze gedragen
zich, net als jij, alsof ze in beweging worden gezet door interne processen. Maar je
weet het nooit zeker. Sommigen zijn gewoon machines.
‘Je zou van me moeten houden.’
‘Het spijt me maar ik weet niet wat ik tegen je moet zeggen. Dingen zijn nooit
zoals ze zouden moeten zijn. Dingen zijn zoals ze zijn. Zo is het nu eenmaal.’
Zo is het nu eenmaal? Niks is nu eenmaal zo. Er zijn altijd verklaringen achter
dingen te vinden en dat is wat telt. Hij staarde haar aan. Zo is het nu eenmaal? Een
kapotte automaat.
‘Ik weet wel wat jij bent,’ zei hij tegen haar. Toen stapte hij uit de auto en liep in
de richting van de hoofdweg. In de verte zoefde voertuigen over de snelweg voorbij.
Chris schreeuwde hem nog iets na, ze riep zijn naam.
Het gravel knarste onder zijn voeten. Het voelde aan als de vloer van een kerker
in een computerspel, steeds verschuivend en vol met valkuilen. Alles was verkeerd.
Zijn leven was defect. Hij had vaste grond onder zijn voeten nodig.
Wat is er zekerder dan een cijfer?
Vijftien zeilboten op het water.
Twaalf auto's op het parkeerterrein bij de jachthaven.
Acht ramen op de eerste verdieping. Nog eens acht erboven.
Cijfers waren het enige echte op deze wereld, cijfers gehuld in materie. Vind de
zekerheid door dingen op te tellen. In decimalen. In binaire stelsels, in
hexadecimalen. Hoeveel maal zestien bomen stonden er in zijn vizier? Hoeveel
rondom het meer? Hij werd overvallen door cijfers, het ging sneller dan hij kon
verwerken. Maar hij moest het proberen. Alles kwam neer op je vermogen om
complexe zaken te verwerken.
Hij sjokte naar huis langs de kant van de weg. Toen hij veilig in zijn appartement
zat, deed hij de deur op slot en ging op zijn bed zitten met zijn handen in zijn schoot.
Verhuizen was niet belangrijk. Eten was niet belangrijk, maar ergens diep van binnen
wist hij dat hij honger zou moeten hebben. Het belangrijkste was dat hij moest blijven
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denken. Het avondlicht was zacht en geel. Hij staarde naar de boomtakken die zijn
raam omlijstten. Hoeveel naalden? ed ee fo f1 f2...
Een paar uur zat hij daar te tellen. Het werd donker om hem heen. Hij kon niet
naar huis gaan en dat betekende dat hij een manier moest vinden om te blijven, om
ervoor te zorgen dat Virugenix hem zou houden. Ontleed het probleem. Bedenk
een cijfer.
Toen kreeg hij een ingeving. Hij graaide wat rond in de troep op de grond en plette
een klein pakje melk met zijn voet. Er spoot iets wits op het tapijt. Wees altijd zuinig
op je zaad. Het is je kracht Onder een stapel papier vond hij een bord met een
biocultuur. Achter zijn bureau vond hij de linker chappal terug. Er lagen brieven van
zijn zus en een Ahsa Bhosle disc. Allemaal leuk, maar niet wat hij zocht. Eindelijk
had hij het in handen, een gescheurd exemplaar van tijdschrift Filmfare van de
vorige maand. Ja, hij had hem. Hij had gelijk.
Denk aan een cijfer.
13 06
13 juni. De verjaardag van Leela Zahir. ■
vertaling: Michèle Bernard

Leela.exe, de Nederlandse vertaling van Transmission, verschijnt op 15 november
bij uitgeverij Podium.
Hari Kunzru (1969) maakte in 2002 een sensationeel debuut met The impressionist
(De poseur, uitg. Podium), over een halfbloed Indiaas jongetje dat kans ziet Engels
te worden door zich voortdurend aan te passen. In 2003 werd Kunzru verkozen op
de Granta Best of Young British Novelists lijst. Transmission (2004) is zijn tweede
roman.
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Ego
Het Marokkaanse PvdA-kamerlid Khadiezja Arib was in de Haagse Schouwburg
komen kijken naar een muziektheatervoorstelling waarin ook ondergetekende
speelde. De hele fractie van de sociaal-democraten was uitgenodigd. Een van de
regisseurs van het stuk was namelijk John Leerdam, die op speciaal verzoek van
Wouter Bos bij de PvdA werd gehaald. Veel coryfeeën waren komen kijken, maar
Bos zag ik nergens.
Ik vroeg Khadiezja: ‘Klimt dat nou snel, zo'n kieslijst?’ Zij vroeg: ‘Wanneer komt
je volgende boek uit?’ Het gesprek was vluchtig, zo goed kennen we mekaar niet.
Iets later zat ik in de auto te wachten tot een stoet lawaaierige PvdA'ers eindelijk
klaar was met oversteken. Ze leken op die schaamteloze jongeren op vakantie in
Lloret de Mar, vrij als ze zich daar voelen. Politici en ambtenaren, ook maar mensen,
voelen zich vrif in Den Haag. Ineens zag ik iemand voor de auto ter aarde zinken:
Khadiezja. De arme vrouw was door haar enkel gegaan en kwam met haar neus
tegen de bumper van de auto aan. Het stak mij een prominente landgenote tegen
de vlakte te zien gaan, haar gezicht met bloed besmeurd, terwijl iedereen toekeek
en ‘och’ en ‘ach’ riep. In plaatsvervangende schaamte keek ik weg, verdrong grif
het pijnlijke schouwspel.
In de Stadsschouwburg Amsterdam, een week later, ontmoette ik dan toch Wouter
Bos. Ik werd door Leerdam aan hem voorgesteld met ‘deze jongen is eigenlijk
schrijver’. Tja, wie als schrijver geen naam heeft, moet het doen met de naam van
zijn gerespecteerde bezigheid. Tot mijn verbazing reageerde Bos als volgt: ‘Ja, dat
heb ik gehoord van Khadiezja. El Haji, toch?’
Leuk, te horen dat hooggeplaatste lieden het over je ‘hebben’. Op zulke momenten
ben je toch blij dat je een ego hebt dat zich laat strelen. Je zult maar een ego hebben
dat zich niet laat strelen. Dan zul je van de mensen nog maar weinig complimenten
krijgen. Een van de redenen dat mensen complimenten geven, is het voeden van
eigendunk - je geeft iemand geen compliment als je weet dat het toch niet
gewaardeerd wordt. Echter, wantrouwt de ego's die met complimenten strooien!
Er zijn mensen die hun hele leven bezig zijn hun ego uit te schakelen. Zij weten
dat een mens in het leven veel te verliezen heeft. Gelijk hebben ze. Wie het tegendeel
meent, (nog) geen tegenslag kent, is een ego. Ego's weten niet wat lijden is.
Gedoemd tot mislukken zijn ze, het leven krijgt iedereen klein.
Veel mannen hebben grote ego's, ijdel als ze zijn in hun machismo.
Wouter Bos vroeg of ik mijn op het toneel vertoonde acrobatische kunsten speciaal
voor het theaterstuk had geleerd of alreeds kon. Trots antwoordde ik dat ik van
jongs af de aap uithing. ‘Ik wilde het liefst circusartiest worden,’ loog ik.
Toen kwam het, ineens begon ik over politiek te zwetsen. Soms denk ik er verstand
van te hebben, maar dat beeld ik me alleen maar in. Ik wilde erover ophouden, maar
de snob in mij bleef doorvragen. Over linkse politici die geen benul hebben van hoe
hun idealen te verwezenlijken, over rechtse politici die het makkelijker hebben omdat
ze niet met een gedroomde toekomst bezig zjjn maar genoegen nemen met ‘de
werkelijkheid’, over de hypocriete ‘realpolitiek’ die het Westen in zijn greep houdt,
en meer van dat soort quasi-intellectuele onzin. Toen ik zei ‘zonder praktische doelen
heb je weinig aan idealen, maar zonder idealen heb je helemaal niets aan praktische
doelen’ meende ik het zelfs beter te weten! Ik hoorde mezelf praten en dacht: Hou
je bek, blaaskaak! Als ik mezelf niet al genoeg te kakken had gezet, deed ik dat wel
toen hij vroeg of ik geïnteresseerd was in het politieke bedrijf. Op hoge toon
antwoordde ik: ‘Jazeker, ik volg de kranten en zo!’ Het was maar goed dat een
collega mij wegriep, anders hield ik geen eigenwaarde meer over. En nu ik de
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ontmoeting voor me zie, ruim een jaar later, bedenk ik me opeens dat ik helemaal
vergeten ben via Bos Khadiezja de groeten te doen.
Moslims geloven niet in schuld. Vraag een moslim of hij wat dan ook gaat doen,
en hij antwoordt: ‘Inshallah’ (Als God het wil). De moslim treft geen blaam, wel
schaamte over een te betreuren gang van zaken, die door God voorbeschikt is.
Ziedaar de anatomie van islamitische schaamte. De andere kant, tevens kern van
dit verhaal: een gauw gestreeld maar nog sneller gekrenkt ego, angst voor
gezichtsverlies, lange tenen. Al ben ik afvallige, de schaamte zit in mij. Gesteld dat
ik in God geloofde, dan toog ik naar Jeruzalem en schold ik die hele klaagmuur vol,
zoals joden dat doen.
In Nederland wordt laatdunkend gedaan over de eer- en schaamtecultuur van
moslims. Alsof het achterhaald is, per definitie tot excessen leidt. Nederland is
tenslotte de schaamte voorbij, en de druk tot conformisme is groot, Maar er is niets
menswaardig aan eer- en schaamteloosheid, of aan de onverschilligheid die er het
gevolg van is. Ik ben liever trots en ijdel, ik heb liever lange tenen dan geen.
Achterhaald? Nou en! Excessief? Nee. Wat tot excessen leidt, steeds, is het
schaamteloze opportunisme van ego's die niet willen deugen.
Said El Haji (1976) is schrijver.
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Passionate Magazine, een blad om mee weg te lopen

Bij een jaarabonnement op Passionate Magazine maak je kans op één paar Quick
Sportschoenen.
(maak gebruik van de abonneepagina in dit magazine)
QUICK
www.fcquick.com
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Dood
dood
mijn gladde vijand
lieve vriend
ik heb je gisteren gezien
achter de ogen van een vrouw
en je geroken
tussen plooien
van een oud beige gordijn
ik kon je proeven in een regendruppel
rechtstreeks uit de hemel
je smaakte naar niets
ik kon je voelen in de sterren
in mijn buik achtergelaten
door een daar verdronken lied
maar gehoord heb ik je nooit
je wilt niet met me praten
daarin lijk je op je vader
die zweefde op de wateren
waaronder diepe gronden
zonder twijfel
je houdt je dunne blauwe lippen op elkaar
geen geritsel van een zwart of paars gewaad
je loopt naakt
op je tenen
zo dat niemand je ooit hoort
maar ik voel je achter ogen en ik proef je tussen plooien en ik ruik je in de regen en
ik
zie je in de sterren, gladde dood
je houdt je dunne blauwe lippen op elkaar
geen geritsel van een zwart of paars gewaad
je loopt naakt
op je tenen
zo dat niemand je ooit hoort
naakt en door de regen
en niemand die je hoort
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Mijn vriend de aap
er lag een dode aap alleen
half weggezakt in de eeuwige sneeuw
niemand wist hoe hij daar was gekomen
zijn lichaam was zo hard als steen
de oogleden leken van donker fluweel
toen hij leefde had ook hij zijn dromen
het nieuws kwam in de krant terecht, en mensen kwamen kijken,
van ver en ook van heel dichtbij, het was immers een tijdverdrijf,
ze maakten er een dagje van, en sliepen 's nachts weer even zacht,
als anders in hun bedden
maar ik wilde hem redden, en niemand zag mij in de nacht,
toen ben ik er naartoe gegaan, en daar zag ik zijn grijze lijf,
ik greep het vast in medelij, zei: zo omhelst men lijken,
verder heb ik niets gezegd

die nacht heb ik hem meegenomen, en ik zei tot mijn hart: deze aap die ik steel van
de nacht en de sneeuw en de mensen die zich om zijn lichaam vermaken, deze
aap die geen mensen at, voor wie de sneeuw te wit was en de nacht te zwart, en
die een dromerig bestaan op onze aarde triomfantelijk voleindigde door zoekend
naar het vreemde onomkeerbaar te verdwalen,
deze aap is mijn held en mijn vriend
en ik zal hem naar de zon toe dragen
en in vruchtbare aarde
zal ik een kuil voor hem graven
en daar zal ik hem begraven
en op zijn graf leg ik een grote platte steen
en in die steen kerf ik geen woorden
ik zal naast zijn graf gaan slapen
en daar zal ik liggen dromen
hoe mijn vriend bij het ontwaken
toen hij leefde op de aarde
in de ochtendzon badend zijn ogen uitwreef

Josef Moshe (1979) studeert filosofie in Amsterdam. Hij publiceerde eerder proza
en poëzie in Nymph. Dit voorjaar won hij de schrijfwedstrijd Write Now! Amsterdam,
en onlangs won hij de landelijke Write Now! finale. Hij schrijft om er achter te komen
waarom hij schrijft, dus vraag hem niet waarom hij schrijft.
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[Recensies]
Geen dramatiek
De verhalen die Walter van den Berg tot nu toe publiceerde (hij debuteerde ruim
drie jaar geleden in Passionate met het suggestieve ‘De keukentafel’) wisten steeds
een alledaagse situatie een sterke onderhuidse spanning mee te geven. Met een
ingetogen, bijna laconieke stijl en dialogen vol onuitgesproken leed stegen de
verhalen boven zichzelf uit.
Met zijn eerste roman ligt dat moeilijker. Het uitgangspunt is overbekend: de
zevenen-twintigjarige I.C.T.-er Eug is op zoek naar een vrouw, maar door zijn
verlegenheid leeft hij in zijn eigen wereld en heeft hij niet de gaten dat de vrouwen
die hij begeert helemaal geen interesse voor hem hebben. Van den Berg schetst
een treurig leven vol onbeholpen gesprekken, gluren naar vrouwen, lege
vriendschappen en verveling op het werk. De desolate, melancholieke sfeer roept
herinneringen op aan Reve's De avonden, wat versterkt wordt door het feit dat beide
romans tijdens de laatste paar dagen van het jaar spelen. Maar waar Reve een
onvergetelijk boek over verveling en doelloosheid schreef, heeft De hondenkoning
meer last van de gevaren van het schrijven over zo'n onaantrekkelijk onderwerp.

Van den Berg kiest consequent niet voor psychologisering of sterke dramatische
hoogtepunten. Daardoor wordt de aandacht vooral naar de moedeloze stemming
getrokken, maar die weet hij niet altijd een tegenwicht te geven door het oproepen
van spanning, momenten van humor of een suggestie van ontwikkeling. Dat Van
den Berg zijn verhaal niet ‘lekkerder’ maakt dan het is valt misschien te prijzen,
maar het is veelzeggend dat de indrukwekkendste scène uit de roman aan het slot
komt, wanneer Eug een voorzichtige stap lijkt te doen om uit zijn impasse te komen.
Hij ziet in dat hij alleen is op de wereld en brengt zijn frustratie op een fysieke manier
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tot uitdrukking, al doet hij dat niet tegenover degenen die hem teleurgesteld hebben,
maar tegenover zichzelf. Het zou het begin van een loutering kunnen zijn.
(EB)
Walter van den Berg, De hondenkoning, paperback 144 bl, €16,50 uitg. De
Bezige Bij, ISBN 9023416171

Hier lonkt een spiegel naar verwonderd licht
Menno Wigman werkt al vanaf het begin van zijn loopbaan consequent aan een
oeuvre waar geen overbodige regel in staat. Ook in zijn nieuwe bundel Dit is mijn
dag ligt de lat duizelingwekkend hoog; Wigman is nu al een van de weinige
hedendaagse dichters die zonder enige reserve op de bovenste plank thuishoren.
Het zou me niet verbazen als hij later, veel later, als onze botten het stof hebben
opgezocht, net zo zal worden gewaardeerd als Gerrit Achterberg, Maurice Gilliams
en Martinus Nijhoff, om maar een paar grootheden te noemen.
Bij oppervlakkige lezing zou je gemakkelijk kunnen denken dat Dit is mijn dag
thematisch gezien weinig verschilt van de twee vorige bundels 's Zomers stinken
alle steden en Zwart als kaviaar. In het huis van de poëzie heeft Wigman andermaal
de tochtige zolder betrokken, om tussen de flessen absint, met de mond ‘vol Proust
en Bloem’ te zitten weeklagen over de grove, onverschillige, lelijke wereld en de
zekerheid van de imminente dood. Dat mag dan schitterende poëzie
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opleveren, het is wel poëzie die nogal ver afstaat van wat er nog meer aan de hand
is in de Nederlandse poëzie. De erfenis van de Vijftigers, de briljante filosofieën van
K. Michel, het absurdisme van Mustafa Stitou, de vrolijke bombast van Ilja Leonard
Pfeijffer, het grote meta-poëtisch avontuur van Tonnus Oosterhoff - ze lijken
grotendeels aan de langzaam ouder wordende jonge W. voorbij te gaan. Aan zijn
lijf geen polonaise. Al in het titelgedicht is de protagonist een taai skelet met
tweeëndertig tanden,// twee handen en een tragisch intellect/ dat met een angst
voor klokken was behept.
En toch is dat niet waar. Hoewel Wigman wel altijd de eeuwige grootsteedse
treurbeuk zal blijven uithangen, een zingende schaduw van de grote verdoemde
dichters, een J.C. Bloem van nog geen veertig jaar - deze bundel bevat genoeg
nieuwe geluiden. Er is de ietwat flauwe readymade ‘Erratum’ (Wigman goes De
Zestigers), het absolute topgedicht ‘Telefunken’, waarin een afgedankte televisie
aan het woord komt (Wigman goes Erik Menkveld) en, althans in de proeven die ik
te zien kreeg, de wat onduidelijke keuze om het gedicht ‘Oudste zoon’ uit zijn debuut
integraal te recyclen (Wigman goes Wigman). Maar los van de voorzichtige nieuwe
geluiden is er dit cruciale verschil: de ik-figuur is, ondanks alles, blij dat hij leeft. Hij
trekt zichzelf omhoog uit zijn spleen, ritst zijn ‘gedachten dicht’ en stelt: Dit is mijn
dag, wist ik.// Hier lonkt een spiegel naar verwonderd licht./ Daar breekt een vlinder
uit. En dat ben ik. Daar spreekt een nieuwe, rijpere Menno Wigman. Het is in veel
regels uit deze bundel te lezen: Wigman wordt milder. Dat staat hem goed.
(IH)
Menno Wigman, Dit is mijn dag, paperback 64 blz, €13,50 uitg. Prometheus,
ISBN 9044604511

RECENSIES
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Met bakken naar beneden
In het debuut van Yorgos Dalman regent het zo veel, dat het je op een gegeven
moment niet meer uitmaakt. Dat past bij de toon van de beste verhalen uit deze
bundel, waarin we kennismaken met schijnbaar onverschillige personages die een
wanhoop in zich meedragen waarin ze lijken te berusten en die zich bovendien door
een bijna surrealistische wereld bewegen.
De zwakste verhalen, die zich vooral in het eerste deel van het boek bevinden
en waarin de cursief gedrukte leenwoorden mij bovenmate irriteerden, zijn een
tikkeltje sentimenteel en moralistisch. Steeds lukt het de schrijver echter om me uit
de verveling wakker te schudden. Hij doet dat vooral door middel van sterke beelden
en tragikomische zinnen. Zo wordt er een reus gebouwd die bestaat uit christelijke
fundamentalisten en laat hij het verhaal ‘Gij zijt die man’ zo beginnen: ‘Iemand vroeg
me eens of ik niet een roman wilde schrijven, een roman over de beklemming, de
eenzaamheid, de waanzin. Een autobiografie waarin ik de verveling in kaart zou
brengen..Ik hoefde niet lang na te denken over de vraag, dat hoef ik doorgaans toch
al niet.’
Halverwege de bundel worden de verhalen sterker, minder voorspelbaar en minder
eenduidig. Dalman beschrijft bijvoorbeeld het lot van een eenzame held die een
stervende man een trui onder zijn hoofd schuift en daarna onopgemerkt vertrekt. In
een ander verhaal wordt door de hoofdpersoon per ongeluk een kindje doodgereden.
Het zijn verhalen over wroeging, waarin het lange tijd onduidelijk blijft of de
hoofdpersoon dader of buitenstaander is. Het is alsof Dalman schrijft over Schmerz
na Weltschmerz, waarbij de lezer zich afvraagt of het hem nog wat kan schelen.
De vrouw in de kamer is een bundel met een aantal sterke verhalen, waarvan
vooral de stijl en de beelden opvallen. De onverschilligheid en de wanhoop zouden
bovendien weleens geschikte ingrediënten kunnen vormen voor een smerige
surrealistische detective die ergens diep in Dalmans pen moet schuilen. Daarbij
mag de regen van mij met bakken naar beneden komen.
(TB)
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Yorgos Dalman, De vrouw in de kamer, paperback 180 blz, €16,00 uitg. Passage,
ISBN 905452121X
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In Vermis Veritas
Poppy Z. Brite (1967, New Orleans) maakte naam met Gothic novels als Lost souls
(Dolende zielen) en Drawing blood (TekenBloed). Haar eerste korte verhalen
bundelde ze onder de titel Wormwood (Onvoltooide engelen). In dit nummer een
vertaling van haar verhaal ‘In Vermis Veritas’, plus een kort e-mail interview.
‘Het heeft niets te maken met sterfelijkheid maar gewoon met de schitterende kleur
van vlees,’ aldus Francis Bacon, een kunstenaar van de twintigste eeuw, in een
poging uit te leggen waarom hij steeds taferelen schilderde vol lichamelijke vuiligheid
en vergankelijke ‘goor’.
Hoewel ik zijn sentiment in deze bewonder, wil ik ook graag het idee neerleggen
dat Bacons waardering voor het kleurenpalet van menselijk vlees, hem een
connaisseur maakte van juist dat onderwerp, de sterfelijkheid, dat hij tijdens
conversaties zo schuwde.
Ik beschouw mezelf als een connaisseur, een kenner van sterfelijkheid. Terwijl
miljoenen van mijn broeders en zusters zich blindelings en onverbiddelijk een weg
vreten en vreten en vreten door welk bedorven vlees zij ook op hun weg mogen
tegenkomen, bewaar ik mijn appetite voor het zoetste van alle vlees: een karkas
dat verkleurd is door angst. Het lichaam dat een langzame dood is gestorven, het
lijk dat overblijft na een uiterst pijnlijk sterfproces.
Vlees dat levend is verbrand, vlees dat door fonkelend staal is opengereten, vlees
met een kogel in zijn weefsel.
Hier in het slachthuis is het goed dineren.
Het heeft alles te maken met de sterfelijkheid, de vergankelijkheid, de neerslag
en nadagen van het leven. Het is de pracht, de rijke schakeringen van de ontbinding,
van de verschillende kleuren, die elk een verschillende staat van het vlees
onderlijnen.
Het sponzige paars van verdronken vlees, het doorschijnende roze van
blootgelegde organen, en de velen in beroering brengende tinten van verrotting.
Bacon moet wel een slachthuis als atelier hebben gehad.
Het is de schoonheid van de smaak van vlees, het boeket van de vele subtiele
odeurs.
Wanneer wij een kadaver reduceren tot niets dan wat losse beenderen, leggen
we niet alleen zijn structuren bloot, we worden deel van zijn elementen. Voor de
meesten van ons is het, moet ik helaas constateren, slechts een kwestie van het
afbreken van proteïne en het aanvullen en doen groeien van ons eigen
larven-weefsel.
Voor mij is het echter niets minder dan een catharsis: een mentale reiniging, een
vernieuwing. Een wedergeboorte, keer op keer op keer.
Ik neem de karaktereigenschappen van de overledene over, ik word gevoed met
zijn waarnemingen, zijn indrukken, en misschien help ik hem zelfs, op een of andere
manier, met het losmaken, ja het loslaten, van zijn gekwelde ziel.
Hieruit voortvloeiend kan ik zeggen dat ik duizend levens geleefd heb. Ik heb in
de lichamen talloze boekdelen gelezen, en er zelf nog een paar bijgeschreven.
Ik heb dynastieën geconstrueerd en daarna onderuitgehaald en vernietigd. Ik heb
ze zien vallen en vergaan, soms tot vlak aan mijn ‘voeten’.
Ik ben een foetus in een baarmoeder geweest, en een goeroe in een grot. Ik heb
de concepten van ‘vrijheid’ en ‘liefde’ en ‘eeuwigheid’ verteerd en ze daarna zonder
pardon weer uitgescheten, keer op keer, leven na leven.
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Mensen doden mensen, mensen anders dan henzelf. Soms voor de sport, soms
uit liefde, soms ook slechts om hun slachtoffers naar het slachthuis te sturen opdat
zij opnieuw als voedsel kunnen worden verwerkt voor weer andere mensen.
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Of, indien ze ergens lang hebben gelegen zonder aandacht van buitenaf te hebben
gekregen, ze dienen als voedsel voor mij en mijn soortgenoten.
Weet je, elk gestorven mens, elk tot een levenloos kadaver getransformeerd
persoon, denkt dat hij in de slechtste tijden geleefd heet. Maar in de loop der eeuwen,
in de loop van al het leven, is er wezenlijk eigenlijk maar bitter weinig echt veranderd.
Ik kruip rond in de licht beschadigde hersenen van zomaar een jongeman die om
geen enkele speciale reden gestorven is.
De jongeman en zijn weefsels werden eindelijk van mij, na een lengende, eervolle
jacht. Het glimmende weefsel lost langzaam op, laat los, en valt uiteindelijk uiteen
in een handvol rudimentaire chemische bouwstoffen.
Ik schrans en schrans en prop me vol met de oersoep die van zijn hersenen is
overgebleven.
Het pijnlijke besef van zijn eigen vergankelijkheid, dat in de jongen was opgeweld,
in die enkele, laatste seconden van zijn leven, zijn als exotische kruiden die de
smaak van hem alleen maar scherper maken.
Ik raak beschonken door zijn overvloed aan ervaringen en emoties. Ik word één
met zijn kennis. Ik beleef zijn bestaan, herleef zijn leven, in die ogenblikken dat ik
mijn gangen knaag in de jongeman zijn hoofdpudding.
Ik dwaal rond in zijn wereld, en ik sterf met hem opnieuw zijn moeizame, lang
gestreden dood.
Ja, zoals altijd voel ik me ook nu gezegend in het slachthuis een made te mogen
zijn en niet een mens. ■
vertaling: Yorgos Dalman

Poppy Z. Brite: ‘Het verhaal is wel humoristisch bedoeld.’

‘In Vermis Veritas’ is het openingsverhaal van het boek Self-made man, ook bekend
als Are you loathsome tonight? (1998). Deze bundel werd niet meer vertaald in het
Nederlands, zoals verreweg het meeste van Brite's recentere werk, waaronder
Wrong things, een samenwerking met die andere cultheldin van de Amerikaanse
nederwereld, Caitlín R. Kiernan, een verzameling essays onder de titel Guilty but
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insane, een derde serie korte verhalen, The Devil you know, waarin nogal wordt
afgeweken van de door Brite eens zo gekoesterde hardcore scene, en Liquor, een
roman waarmee Brite definitief deze nieuwe weg is ingeslagen.

Poppy Z., als iemand nu een introductie zou schrijven bij jouw werk, wat zou jou
dan pisnijdig maken?
Wel, het irriteert me wel vaak als iemand zijn vermoedens over mij persoonlijk
zomaar voor waar aanneemt en ze zo ook weergeeft zonder dat deze persoon mij
feitelijk kent. Of als iemand blijkt niet bij de tijd te zijn als het gaat om mijn
schrijverschap (ja, zo heb ik dus jaren bekend gestaan als horrorschrijver maar ik
heb al enkele jaren niets meer in dit genre geschreven - mijn laatste boeken zijn
alles behalve dat).
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In je verhaal ‘In Vermis Veritas’ kijkt de lezer door de ogen van een made. Is deze
benadering verschillend voor jou als schrijver dan wanneer je de lezer een
conventionele blik vanuit een ander mens gunt.
Dat hoop ik in elk geval wel.
Kafka schreef ooit De gedaanteverwisseling waarin de hoofdpersoon veranderde
in een reuzenkever. Ook de perspectieven van een paard of een rat zijn door
schrijvers gretig gebruikt om hun odyssees te beschrijven. Wat bezielt schrijvers
om het gezichtspunt van een dier te verkiezen, terwijl dat toch in aanvang een
mogelijke identificatie door de lezer met de hoofdpersoon bemoeilijkt?
In Kafka's verhaal stond Gregor Samsa's metamorfose duidelijk voor zijn
vervreemding van de mensheid. Ik wilde voor ‘In Vermis Veritas’ niet zo ver gaan.
Het stuk was oorspronkelijk bedoeld als inleiding van een graphic novel (Registry
of death van Matthew Coyle en Peter Lamb - YD.) die zich afspeelde in een
slachthuis. En ik probeerde niets anders dan het verhaal te vertellen vanuit het
gezichtspunt van een larf, en niet vanuit dat van een mens dat in een made veranderd
was. Het verhaal is wel humoristisch bedoeld, maar of de lezers dat zo zullen
opvatten weet ik niet.
Ik las dat je in The Devil you know zo'n beetje voor het eerst afstand neemt van
hardcore horror en dat met je roman Liquor het horrorelement helemaal verdwenen
is. Dat lijkt mij een overduidelijke keuze of niet?
Nee, dat lijkt me niet helemaal. Ik heb altijd al geschreven over die dingen die me
obsedeerden. En ik ben gewoon op een punt in mijn leven aangekomen dat de
dingen die me fascineren niet per se meer duister of gruwelijk zijn. Ik heb ook nooit
bewust een ‘horror-schrijver’ willen zijn of worden, en ik heb ook nooit besloten
‘horror’ nu achter mij te laten. Ik schrijf gewoon wat ik moet schrijven.
Er zitten wel een paar duistere en bovennatuurlijke verhalen in The Devil you
know maar je hebt het juist dat er absoluut geen gruwelijke elementen meer in zitten.
Liquor is zelfs een humoristische roman, over het leven in New Orleans en het
opzetten van een restaurant. Ik ben van plan een tijdje bij deze personages te blijven
dus verwacht in de nabije toekomst dan ook geen horror van mij. Maar opnieuw:
beschouw dit niet als een bewuste keuze, meer als een verandering.
Wat heeft het horrorgenre jou dan al die jaren gegeven dat het je nu niet meer
kan geven?
Absoluut niets. Het gaat niet om het horrorgenre of welk genre dan ook; het gaat
om het doen van het werk dat ik op dat moment wil en moet doen. Ik ben niet meer
dezelfde persoon die ik was in 1992 toen ik mijn eerste roman publiceerde - wie
onder ons is dat wel? En ik vind het vreemd als mensen van me verwachten dat ik
hetzelfde blijf schrijven als dat wat mij al die jaren geleden bezig hield. Ik vind het
eerlijk gezegd hoogst merkwaardig als een schrijver een carrière lang in een genre
kan blijven zitten, steken dus, hoewel ik, aan de andere kant, ook niemand daarom
zal bekritiseren. ■
Yorgos Dalman
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[advertentie]
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De rapbattle
Van punchlines tot puberaal geklier
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En ineens was heel Nederland in de ban van de rapbattle. Hiphopkenner
Saul van Stapele over de zin en onzin van het elkaar bestrijden met
woorden. ‘Het vooraf schrijven van zinnen is uit den boze, maar tegelijk
gemeengoed.’
Jarenlang leidde de rapbattle in Nederland een ondergronds bestaan in
slechtverlichte zaaltjes en naar chloor ruikende clubhuizen. Jonge jongens met
petjes en veel te wijd hangende broeken riepen van ‘ik heb je moeder geneukt’ en
werden uitgejoeld en toegejuicht door een handvol petjes met wijde broeken in hun
kielzog. De kans was groot dat ze ook nog ‘je vader gebeukt’ hadden, want de
beledigingen dienden zoveel mogelijk ritmisch en op rijm gebracht te worden.
Overigens was in die tijd het rijmen van alleen het laatste woord al ruim voldoende
om de schaars gevulde zaal in extase te brengen, dus wanneer een rapper er uit
alle macht een metafoor met het wasmiddel Omo uitperste, kon een referentie naar
nichterige handtasjes niet uitblijven.
Hoewel de battles een integraal onderdeel vormen van de sterk competitieve
hiphopcultuur, en in de geschiedenis veel spannende momenten op zowel plaat als
podium opleverden, monden ze net zo vaak uit in puberaal geklier dat niet om aan
te horen is. Er zijn maar héél weinig rappers die tijdens een battle ter plekke een
rijm kunnen verzinnen die vloeit, hout snijdt en het liefst nog eindigt op een goede
punchline ook. De rest kan wellicht in de studio een goede tekst maken, maar denkt
helaas pas een échte rapper te zijn wanneer ze ook in een battle overtuigen. Het
resultaat is een eindeloos afgevuurde reeks kromme zinnen en platte beledigingen,
waar de vooraf bedachte punchlines zo spontaan mogelijk in gefrommeld worden.
Vrijwel elke battle eindigt met een verhitte discussie in het publiek of de beste zinnen
daadwerkelijk ter plekke zijn ontstaan. Het vooraf schrijven van zinnen is uit den
boze, maar tegelijk gemeengoed.

Hype
Lange tijd vormden breakdansers hét wapen voor iedereen die tijdens een feestavond
of voorstelling ‘iets met hiphop’ wilde doen. Breakdance vormt samen met rap, graffiti
en turntablism (het maken van muziek met behulp van twee platenspelers en een
mixer) één van de vier basiselementen van hiphop, zoals het eind jaren zeventig is
ontstaan. Echt doordacht was dit meestal niet, ergens in een schimmig hoekje van
de zaal haalden wat magere mannetjes acrobatische capriolen uit en dat scheen
dan bij het programma te horen. Breakdance groeide uit van felle dansbattles op
straat, vaak voor geld en de eer van je stad, tot een vaak behoorlijk saaie
demonstratiesport die het hiphopgehalte van zo'n avond moest onderstrepen.
De rapbattle is de nieuwste hiphopgimmick voor buitenstaanders. En dat is
allemaal de schuld van Eminem, de succesvolste rapper wereldwijd die in zijn film
8 Mile een krachtig romantisch beeld schetst van de battlecultuur waarin hij ooit
kwam bovendrijven. En Eminem kent iedereen, dus nu kende ook iedereen het
fenomeen van de battle. Het concept van een battle is simpel en multi-inzetbaar.
Twee rappers gaan een verbale strijd aan, waarbij ze meestal om de zestien maten
van kant wisselen. De winnaar wordt bepaald door een jury van kenners, of het
publiek functioneert met zijn decibellen als luidruchtige jury. De rapper die de ander
verbaal het hardste treft, heeft gewonnen. Daarbij scoren spitsvondige metaforen
en direct aan de tegenstander gerelateerde informatie het hoogst. Een bekende
Nederlandse rapper vertelde me eens dat zijn moeder een grote fan is van een
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andere nationale rapact, maar hij wilde dat liever niet in de publiciteit hebben omdat
het dan zonder twijfel tegen hem gebruikt zou worden.
De hype rond de rapbattle zorgde er voor dat een flink aantal opkomende rappers
uit de scene de overstap naar de mainstream maakte. Rappers als Tim van VSOP,
die vorig jaar een platencontract kreeg nadat hij de MTV Spitt Battle won, en Lange
Frans en Baas B, die deze zomer een grote hit scoorden met het nummer ‘Moppie’,
werden vorig jaar in talloze radio- en tv-programma's uitgenodigd om hun onderlinge
strijd met woorden nog eens dunnetjes over te doen. Eerder al maakten rappers
als Raymzter en Brainpower in de scene naam als battlerappers en freestylers
(rappers die ter plekke hun teksten verzinnen), maar die braken pas echt door nadat
ze de Grote Prijs van Nederland op hun naam hadden gezet. Bij de nieuwe lichting
rappers ging het veel minder geleidelijk, ineens stonden de schijnwerpers van de
nationale media vol op wat daarvoor doorging voor ‘underground’. En wist
Balkenende zelfs wat dissen betekende.

Machocultuur
Het is niet voor niets dat de battle zo'n belangrijke rol speelt binnen hiphop, of het
nu gaat om rap, turntablism, breakdance of graffiti. Of zelfs om kleding en
auto-accessoires. Hiphop ontstond in de tweede helft van de jaren zeventig op de
straten van de achterbuurten van New York. In grimmige buurten als Brooklyn en
de Bronx, die gedomineerd werden door armoede en misdaad. En hoewel de
laagdrempelige straatcultuur inmiddels is uitgegroeid tot een lucratieve internationale
industrie, waarvan de rijkste vertegenwoordigers zich op MTV luid knorrend wentelen
in de modderpoel van wansmaak die ze met hun exorbitante rijkdom hebben
aangeschaft, wordt binnen hiphop nog steeds erg veel waarde gehecht aan die
straatcodes uit de begintijd.
Zo is het voor hiphopartiesten van essentieel belang om over te komen als een
sterke, krachtige persoonlijkheid. Waar binnen bijvoorbeeld alternatieve rock erg
veel waardering is voor magere bleekneuzen met suïcidale neigingen, komen veel
hiphoppers juist liever over als zelfverzekerde mafiabazen die met opgeheven hoofd,
gerechte rug en tien schaarsgeklede dames aan elke dik
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beringde vinger door het leven stappen. Die graag en grafisch rappen over seks en
geweld, omdat dat nu eenmaal populaire gespreksthema's zijn op straat (gaat u
maar eens op gehoorafstand naast een op straat rondhangend groepje jongeren
staan). Dat hiphop bij uitstek een machocultuur is, heeft veel te maken met de plek
waar haar wieg stond. Voor mensen die op straat overleven, kan het domweg dodelijk
zijn om zwakke plekken te tonen.

Nieuwe generatie
Ooit interviewde ik een Amerikaanse rapper die erg had genoten van 8 Mile, de vrij
zwakke film met Eminem die de enorme hype rond de battle in Nederland ontketende.
Natuurlijk, het verhaaltje was matig en op de momenten dat Eminem wél acteerde
(de film is losjes gebaseerd op zijn eigen levensverhaal) leek het alsof hij aan een
kansloze auditie bezig was voor een soap. Maar de rapper was toch erg blij met
deze film, omdat het een commercieel succesvolle hiphopfilm was waarin conflicten
niet met geweld maar met woorden beslecht worden. Eminem verslaat de slechterik
in deze film niet in een shoot out vol ratelende machinegeweren, ontploffingen en
special effects, maar door rappend het publiek aan zijn kant te krijgen.
De plotselinge populariteit van de rapbattle bij programmamakers, journalisten
en organisatoren van feesten, is eenvoudig te verklaren. Landelijk zit men massaal
met de handen in het haar over de vraag hoe de nieuwe generatie jongeren, en met
name de zogenoemde allochtonen onder hen, te bereiken. Adverteerders weten
dat deze jongeren trendgevoelig en kapitaalkrachtig zijn, maar hebben geen idee
hoe ze met hen kunnen communiceren. Rappers zijn bij uitstek vertegenwoordigers
van deze generatie, de nieuwe helden naar wie wél geluisterd wordt. En voor rappers
staat het woord vanzelfsprekend centraal, dus is een rapper bijna per definitie iemand
met een groot taalgevoel, scherp van de tongriem gesneden en niet te beroerd zijn
of haar mening in vlammende soundbites te verpakken.

Invloedrijk
Een battle tussen twee rappers die inhoudelijk over een onderwerp van mening
verschillen, is niets meer dan het ouderwetse debat in een spannender, sexy en bij
de jeugd populair format. Hiphop speelt in Nederland al ruim twintig jaar een rol van
betekenis, met name onder een groep hardnekkige trendsetters en pioniers. Al sinds
halverwege de jaren tachtig wordt, zowel in Amerika als in Nederland, lacherig
gedaan over hiphop als een hype van voorbijgaande aard. En hoewel dit voor
bepaalde delen van hiphop wel opgaat - zo komt breakdance een keer in de zoveel
jaar sterk opzetten om daarna weer vrijwel volledig uit de picture te verdwijnen - is
inmiddels duidelijk dat de invloed van hiphop veel definitiever en verregaander is
dan lange tijd is gedacht en beweerd. Van het feit dat het geluid van rockmuziek
onder invloed van hiphop sterk is veranderd tot de wijze waarop hele generaties
zich kleden. Dat de rapbattle nu zelfs door opinieleiders en de vakbeweging wordt
aangegrepen om jongeren bij het grotere maatschappelijke debat te betrekken, is
een illustratie van de stevige en invloedrijke positie die de straatcultuur ook in
Nederland heeft ingenomen.
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Nu is het slechts nog te hopen dat al die buitenstaanders die als dolle honden op
de rapbattle komen afstormen, de kwaliteitsnorm iets zullen opschroeven. Er zijn
tenslotte niet zoveel rappers als Klopdokter, de legendarische freestyler die al enkele
edities van Geen Daden Maar Woorden op zijn naam schreef. Of als Tim, Raymzter,
Brainpower, Lange Frans en Baas B, die via de rapbattle naam maakten als rappers
om rekening mee te houden.
Deze mensen schitteren in de meer recente rapbattles door afwezigheid, wat veel
te maken heeft met hun huidige status. Zoals Lange Frans zei in het tijdschrift Maxim:
‘Ik ben sinds het succes van “Moppie” een makkelijk slachtoffer, mensen weten
alles van mij en ik niets van hen.’ Onder de bij het grote publiek minder bekende
rappers lopen nog een aantal sterke freestylers en battle-MC's rond. Met een beetje
onderzoek in de scene, een scherp oor en een kritische blik, moet het mogelijk zijn
om ook anno 2004 dope rapbattles te organiseren. Want dat amateuristische,
puberale geklier dat nu nog vaak moet doorgaan voor een rapbattle, is een
regelrechte belediging aan het adres van de meest krachtige jongerencultuur in
decennia. ■
Saul Van Stapele (1974) is freelance-journalist en schrijft verhalen over hiphop,
jongerencultuur en de multiculturele samenleving. In 2002 publiceerde hij Van
Brooklyn naar Breukelen, 20 jaar hiphop in Nederland. Eind vorig jaar verscheen
bij uitgeverij Vassallucci zijn tweede boek Crips.nl, 15 jaar gangcultuur in Nederland.
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Rap is het CNN van de straat
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E-life (1971) zit al jaren in het vak. Hij is een veteraan, een van de eerste volwaardige
hiphopartiesten die Nederland rijk is. In 1998 debuteerde hij met het album Eleven,
recent gevolgd door E=MC2. Hij tourde met Postmen, deed welzijnsprojecten met
asielzoekers en componeert momenteel de hiphop-opera Atalanta Born out of a
bullet die uitkomt begin 2005. Vers uit Londen waar hij de Dutch MOBO-Awards
(Music Of Black Origin) presenteerde samen met Bridget Maasland zit hij klaar voor
het interview.
‘Ik maakte voor het eerst kennis met hiphop in de jaren tachtig. De nieuwsgaring
rond dit fenomeen was toen nihil. Je was afhankelijk van iemand die een tape-je uit
New York meebracht of van die ene platenzaak die een importplaat had. Op een
geleidelijke manier werd ik steeds meer geconfronteerd met hiphop. Eerst had je
electric boogie, vanuit electric boogie ontstond breakdance. Later kwam daar rap
bij en nog later scratching (DJ-kunst) en graffiti. Ik weet nog wel dat het doorkwam
hier in Rotterdam en dat het voelde als een grote herkenning. Je kon je namelijk
wel een beetje identificeren met new wave en punk, dat ging immers ook om outcasts
die zich afzetten tegen de samenleving. Maar bij hiphop dacht ik voor het eerst: zo,
dit is tof. Eindelijk ging het over mij, over mijn omgeving, over hoe ik opgroeide.
Vanaf dat moment heeft mijn persoonlijkheid een hele vlucht genomen. Mensen om
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me heen als Bad Boys, Space Connection en Supersonic Cru waren er mee bezig.
Zij zijn mede van invloed geweest op wat ik ben gaan doen. Hiphop liet mij over
bepaalde dingen nadenken. Een groep als Public Enemy heeft mede bepaald hoe
ik dingen zie.
Rap is het CNN van de straat. Het is een weerspiegeling van de samenleving die
echt geleefd wordt. Geen romantische verhaaltjes of simpele deuntjes. Rauwe
teksten over rauwe belevenissen. Ineens kreeg de outcast een plek, een verhaal
en dus erkenning. Dat dit zich vooral afspeelt in de stad is logisch: de stad is de fuel
van de teksten. Mijn inspiratie is ook de straat. Alles wat er om mij heen gebeurt,
inspireert mij. Ik lees ook veel tijdschriften en kranten om op de hoogte te blijven.
Het is niet zo dat ik een politieke rapper ben, maar ik heb wel mijn standpunten en
die draag ik uit.
Ook aan het uiterlijk van hiphoppers zie je die erkenning terug. Vaak worden
rappers slechts gezien als ijdel. Maar de gouden kettingen en andere opsmuk
hebben vooral te maken met het laten zien dat je succesvol bent. Zwarte mensen
mochten van oudsher niet succesvol zijn, behalve als entertainer of als hardloper.
Nu is er een zwarte muziekstroming met veel succes, een manier om dat te uiten
is onder andere het dragen van sieraden. Daarnaast heeft iedere subcultuur haar
eigen uniform. Het is een manier om te laten zien: ik ben niet cool met dat of juist
wel met dat. Het zegt echter niets over de mate waarin je hiphop bent. Het gaat
erom hoe je je dat uniform eigen maakt, hoe je het invult tot iets van jou.
Er zijn ook steeds meer witte kids die zich in de hiphop storten, dat is goed. Maar
hiphop zal altijd een zwarte muzieksoort blijven. Het blijft muziek van de underdog,
de outcast van de samenleving. Het gaat vooral om je verwant voelen en dat kan
uiteraard ook gelden voor mensen die niet zwart zijn.’

Nederlands versus Engels
Een uitingsvorm van hiphop die in Nederland sterk in opkomst is, is de MC battle.
In een battle overtroeven rappers (MC's) elkaar met woorden in wedstrijdvorm. Geen
Daden Maar Woorden is met vier jaar de oudste en enige Nederlandstalige MC
battle, en wordt georganiseerd door Passionate. Geen Daden Maar Woorden bestaat
uit zes voorronden door heel Nederland en een finale in Rotterdam. Een andere
bekende battle is Spitt. E-life: ‘Geen Daden Maar Woorden is een
bewonderenswaardige battle, maar ik geloof niet in het begrip nederhop. Ik kan
begrijpen waarom Geen Daden Maar Woorden puur Nederlandstalig is, het is op
die manier ook toegankelijker: je interesseert andere mensen sneller voor rap en
je interesseert rappers sneller voor andere poëzie. Maar intussen is hiphop hiphop
of het nou in het Engels of in het Nederlands is. Ik snap ook die discussie binnen
hiphop niet, ik heb bijvoorbeeld nog nooit The Golden Earring tegen De Dijk horen
zeggen dat ze niet goed
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zijn omdat ze in het Nederlands zingen of andersom. Binnen hiphop geldt hetzelfde.
Als iets tof is, is het tof. Als iets minder is, is het minder. De taal maakt niet uit.
Taal speelt trouwens wel een grote rol binnen hiphop. Dit komt terug in het rappen,
maar ook in graffiti. Het komt denk ik omdat hiphop iets wil uitdragen, iets te vertellen
heeft. Mensen die hiphop luisteren, luisteren ook echt, veel intensiever dan mensen
die naar een discodeuntje luisteren. Het is daarom ook verwonderlijk dat in Nederland
nog steeds de potentie van de hiphopcultuur niet wordt gezien. Je merkt vaak dat
op het “juiste” moment een blik rappers wordt opengetrokken, want het spreekt de
jeugd aan en dat hebben we even nodig. De echte erkenning laat echter op zich
wachten. Nederland heeft bijvoorbeeld niet eens een zwarte muziekzender. De
kwaliteit van wat er hier gebeurt, is zo hoog dat het belachelijk is om te zien dat er
verder weinig mee gebeurt.
Het is ook wel zo dat de scene zichzelf tegenhoudt. De scene bestaat nog steeds
uit de underdogs van de samenleving. Er is een groot wederzijds wantrouwen, de
discriminatie werkt beide kanten op. We worden nog steeds gezien als een stelletje
boze negers en tegelijkertijd hebben wij een grote gereserveerdheid naar buiten
toe. De “fuck you”-attitude helpt hier uiteraard ook aan mee. En daarnaast heerst
in Nederland nog steeds het idee dat je niet trots mag zijn op je eigen producten.
Waar Nederland goed in is, is de handelsmentaliteit, dat zie je bijvoorbeeld aan de
Rotterdamse haven: een doorvoerding, niet iets eigens. De heersende mentaliteit
is: doe maar normaal dan doe je al gek genoeg.
Daarom zijn initiatieven als Geen Daden Maar Woorden, net als Spitt en
Kunstbende zo goed. Zij bieden jongeren een podium, nemen die cultuur serieus
en gaan er integer mee om. Het getuigt van respect voor de cultuur, in plaats van
dat er alleen maar wordt ingespeeld op een hype.’

Van street tot stage
‘Het mooie van battle'n is dat het de laatste paar jaar meer opkomt. Hiermee wordt
bewezen dat hiphop zichzelf steeds weer opnieuw uitvindt, steeds vernieuwt. Toen
ik met hiphop in aanraking kwam, was het battle-verhaal heel anders dan nu. Destijds
waren de elementen van hiphop meer samengebald en minder groot op zichzelf.
Je stond 's nachts te taggen (door middel van graffiti een merk achterlaten op een
muur, deur, etc.) op de Lijnbaan en de volgende dag stond je er te breakdancen,
je beoefende als artiest alle genres. Later zijn de beoefenaars zich meer gaan
specialiseren. Voor mijzelf geldt dat ik al nooit echt atletisch was ingesteld dus ging
ik me als vanzelf meer richten op schrijven. Eerst had ik alleen dingen in mijn hoofd,
later kreeg ik de neiging het op te schrijven. En daarna kwam pas de podiumhonger.
Ik kreeg eerst de kans bij anderen op het podium te staan, later vormde ik mijn
eigen groep: Dope Syndicate met DJ Raw Deal. De reden dat er pas in 1995 een
plaat uitkwam is dat ik heb gewacht op een goed contract. Je kunt namelijk nog zo
idealistisch zijn, en hiphop is dat vaak, je moet ook realistisch zijn en iets pas doen
als je het goed kunt doen. Zo maakte ik van mijn hobby mijn werk. Na veel en hard
werken ben ik gekomen waar ik nu ben. Maar ik ben in wezen niet veranderd: ik
heb nog steeds schijt aan wat anderen zeggen en ik heb nog steeds dezelfde drive.
Wat betreft de cultuur zitten we nog steeds niet waar we zouden moeten zitten, dus
in die zin is iets bereiken ook relatief.’
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Growing
Momenteel werkt E-life aan Atalanta Born out of a bullet, een project dat geïnitieerd
is door podium Hal 4 in Rotterdam, in samenwerking met Freddie Hendricks. Het
is de eerste hiphop-opera ter wereld. De cast bestaat uit jonge acteurs uit Amerika
en uit Nederland. In het kort gezegd gaat het verhaal over een vader/dochter-relatie.
E-life schrijft de soundtrack voor deze opera. ‘Ja, ik voel mij wel een veteraan, maar
dat betekent niet dat ik niets meer kan leren. Ik ben voornamelijk aan die
hiphop-opera begonnen omdat het een nieuwe uitdaging is. Iets wat ik nog niet
eerder gedaan heb. En ik moet zeggen dat ik het in het begin niet makkelijk vond.
Als je een nummer schrijft, zit het in je en komt het er op een gegeven moment
uitrollen. Nu krijg ik tekst aangeleverd van iemand anders en moet ik dat vertalen
naar muziek. Ik heb er duidelijke ideeën over, maar het is behoorlijk zweten er iets
goeds van te maken. Een heel moeilijke stap is bijvoorbeeld om het mij eigen te
maken. Eigenlijk maak je als componist het hele stuk, je geeft het tempo aan, de
manier waarop de tekst overkomt - dat is heel veel werk, maar echt te gek om te
doen. Ik ben hier ook aan begonnen omdat het stuk me aansprak en omdat ik
benieuwd ben iets te zien als het af is. Je loopt soms wel makkelijk op anderen te
kankeren, maar nu moet je het zelf doen en dan wordt het een heel ander verhaal.
Hiermee wordt er weer iets aan het hiphop-spectrum toegevoegd, er komt een
nieuwe kunstvorm bij. Dat is mooi om aan te werken, maar niet de eigenlijke reden
waarom ik dingen doe. Ik ga eerst voor een project omdat ik het gewoon tof vind,
daarna komen alle andere redenen en dingen erbij - dat zijn bonussen.
Voor mij is één van de belangrijkste dingen in het leven integer blijven, het
proberen zo dicht mogelijk bij jezelf te blijven. Op die manier sta je open voor de
wereld en scherm je tegelijkertijd jezelf af zonder arrogant te worden. Ik heb een
hekel aan mensen die roepen dat ze niets meer hoeven te leren, dat ze alles al
kunnen en gedaan hebben. Het is een makkelijke instelling, maar ver kom je er niet
mee.’ ■

Iris van Erve
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7 vragen aan...
Brainpower (Gertjan Mulder, 1975) schrijft sinds 1989 Nederlandstalige raps. Zijn
carrière raakte in een stroomversnelling in 1998 toen hij de Grote Prijs van Nederland
won. In 2001 verscheen zijn langverwachte debuutalbum Door merg & brain.
Brainpower wordt inmiddels beschouwd als een van de belangrijkste pijlers van de
Nederhop. Hij werkte samen met o.a. Doe Maar, Nas en maakte onlangs een remix
voor de Beastie Boys van hun laatste single. Momenteel werkt hij aan zijn derde
solo-album.
Wat is je vroegste herinnering?
In het ziekenhuis liggen toen ik amper twee was! Ik zie nog steeds de kamers
voor me, de plek waar ik lag, mijn moeder die bij me was, mijn zus die wegging en
het groene autootje met oranje raampjes dat ik van mijn opa kreeg.
Waar heb je echt een hekel aan?
De Nederlandse mentaliteit van: ‘Doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg...’
Niet trots zijn op artiesten van eigen bodem.
Wat is jouw recept tegen een rothumeur?
Star Wars of Scarface kijken. Movie memorabilia kijken en/of kopen. Hangen met
mijn vrienden. De juiste vrouw...
Wat zou je willen veranderen aan jezelf?
Haha, iets minder rusteloos zou mooi meegenomen zijn.
Welk boek heeft jouw leven veranderd?
De aanslag en De elementen van Harry Mulisch. Conceptueel schrijven, het
realisme en ingrijpende verhaal-twisten... pfff dat maakte mad indruk en heeft me
geïnspireerd in mijn lyrics-schrijven...
Wat is belangrijker, vorm of inhoud?
Voor mij is de combinatie van essentieel belang qua muziek dan...
Aan wie moet Passionate Magazine eens aandacht besteden?
Jean Grae, één van de meest getalenteerde vrouwelijke MC's ooit! Of anders wel
Sugacane, MC met straatintellect van de bovenste plank.
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Het enige
Het enige wat je doen kunt als je dood bent is
wachten.
Wachten tot je wordt afgelegd, opgebaard,
ondergestopt, toegesproken, weg gehuild.
Wachten tot je bent ontbonden en vergaan,
een ons weegt, een stofje aan het firmament
dat knipoogt naar de sterren en de maan,
dat wacht tot sint-juttemis op de laatste
nacht.
Het enige wat je doen kunt als je dood bent is
doen alsof je er niet bent en wachten
totdat dat echt zo is.

Droom
De dood stelde zich aan me voor
in de geur van een grijze muis
die voor ons huis op straat lag.
Hij rook weeïg, donker, dreigend.
Bromvliegen gonsden eromheen.
Ik porde zachtjes met een stokje,
maar hij was levenloos - die waarheid
kon en kun je enkel dromen:
de lucht is purper en daaruit regent het
lege conservenblikken op een lege aarde.
Alleen jij ligt daar en een stem hoont:
‘Now, what do you want, you little mouse?’

Jan van der Haar (1960) vertaalt het ene na het andere Italiaanse meesterwerk.
Recentelijk verscheen Secretum van Monaldi & Sorti. Daarnaast schrijft hij gedichten,
die eerder werden gepubliceerd in De Tweede Ronde, Bunker Hill en in de
bloemlezing Als ik die Dom niet had.
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Zang en dans in Central Park
Het is 10 september en het vliegtuig van Aberdeen naar Amsterdam is laat. Ik vind
het best zo en lees de krant. De speeltuin van de Generatie Nix is gesloten, staat
er in de boekenbijlage. Er is ontwrichting, dreiging, chaos, gevaar, angst.
Ik kijk om me heen. Mensen staan in een rustige rij voor het vliegtuig naar Belfast.
Buiten tuimelen koffers over een lopende band een vliegtuig binnen. Bovenop een
passagiersluis schatert een meeuw.
De schrijver is er een van de stille generatie. Als hij schrijft, bekent hij, sijpelt de
buitenwereld erin door zonder dat hij er erg in heeft, zonder dat het expliciet gaat
waar iedereen zijn kop van vol heeft.
Dan komt er een oude man in een rolstoel de wachtruimte binnengereden. De
rolstoelduwer, een man in dienst van het vliegveld, zet de stoel op de rem, klapt de
voetsteunen opzij en zegt: ‘Nu moet je hier in de stoel gaan zitten en wachten tot
ik je weer kom halen. Denk erom, niet gaan wandelen, gewoon blijven zitten waar
je zit.’
De oude man, een kale baas met een blindenstok en een enorme donkere bril,
half afgezakt op zijn neus, probeert zich te oriënteren en begint een betoogje. Maar
daar heeft de rolstoelduwer geen tijd voor. ‘Hier is je stoel,’ zegt hij. Met
vriendschappelijke aandrang duwt hij tegen de rug van de oude baas, die moeilijk
overeind begint te komen. Zijn onvaste handen zoeken en vinden de rolstoelleuning
en met een diepe kreun verheft zijn stramme lijf zich op zijn benen. De begeleider
duwt en trekt hem net zo lang aan zijn schouders totdat hij is waar hij wezen moet;
pontificaal op de hoek van een bank, onder een grote plant, blindenstok op zijn buik,
tas aan zijn voeten.
‘Denk erom, blijven zitten waar je zit. Het vliegtuig is te laat, dus het duurt nog
even. Niet bewegen.’
De baas lacht en wuift zijn hand.
Het vliegtuig is inderdaad te laat. Veel te laat.
Uren gaan voorbij.
De man zit en komt niet van zijn plaats. Zijn lippen bewegen in een stille prevel,
zijn stok verplaatst hij nu en dan van zijn ene naar zijn andere hand, maar verder
zit hij daar maar. Voor zijn donkere bril gaan honderden reizigers voorbij. Ook al zit
ik pal naast hem, ik geloof niet dat hij me opmerkt.
Als na drie uur nog niemand zich heeft gemeld, begint hij toch onrustig te worden.
Hij haalt zijn stok van zijn buik en begint tegen de kamerplant naast hem te slaan.
De plant, een ongezonde manshoge boom laat wat blad vallen, zodat de oude baas
al gauw een herfstige verzameling bladeren op zijn schouders heeft liggen. Op een
goed moment houdt hij het niet meer. Hij buigt een beetje opzij en zegt tegen de
leegte om hem heen: ‘Is dat vliegtuig naar Amsterdam al weg?’
‘Nee, die is er nog niet eens,’ zeg ik. ‘Ze zullen u niet vergeten.’
Hij begint te lachen. ‘Ooooohwell,’ zei hij. ‘Ooooohwell.’ En hij knikt wat. ‘Dit is
mijn laatste reis,’ zegt hij dan.
Voordat ik heb kunnen bedenken wat ik daarop kan antwoorden zegt hij: ‘Ik ben
87. Ik ga naar New York. Naar m'n nicht. Die woont in Manhattan.’
‘Dan hebt u nog een hele reis voor de boeg,’ zeg ik. ‘Ik hoop dat ze in Amsterdam
op u wachten met de aansluiting.’
‘Ooooohwell, die wachten wel op mij. Die weten dat ik kom. Die gaan echt niet
zonder mij weg. Vanavond om 9 uur ben ik in New York.’ Hij lacht. ‘Oooohwell,’ zegt
hij.
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Het vliegtuig naar Bergen is klaar voor vertrek en vertrekt. Een stoet reizigers
gaat door het smalle pad aan hem voorbij als in een langzame choreografie; in stilte
heffen ze de benen behoedzaam over de blindenstok en tillen de koffers over zijn
knieën.
Hij knikt, alsof hem iets te binnen schiet wat hem bevalt. ‘Mijn vrouw gaat niet
mee,’ zegt hij, ‘die is kreupel, zie je. Maar ik ga wel, we gaan zingen en dansen in
Central Park.’ Hij lacht en met onvaste hand zet hij de bril recht op zijn neus. ‘Ze
zijn dol op Schotten in Amerika. Vanwege het zingen en het dansen. Ze hebben
een barbecue, speciaal voor mij. Ooohwell.’ Hij knikt en lacht.
Een half uur later komt de duwer hem halen. En terwijl hij in de rolstoel gehesen
wordt, lacht de oude Schot opnieuw en hij zegt: ‘Zie je wel, ze vergeten me niet.
Daar gaan we dan, naar New York, zingen en dansen in Central Park.’
Hij steekt zijn stok bij wijze van groet omhoog.
Terwijl hij naar de gate gereden wordt, vallen de herfstbladeren van zijn schouder.
Ik sta op en loop achter hem aan. ‘Die man gaat gewoon naar New York,’ zeg ik
hardop. ‘De rest is geschiedenis.’
Mathijs Deen (1962, Hengelo (Tw)) groeide op in Boekelo, studeerde Nederlands
in Groningen en presenteert sinds 2002 het historische programma OVT voor VPRO
radio. Publiceerde romans en verhalen bij uitgeverij Passage.
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Literair koken
Geen Woorden Maar Lekkere Hapjes
Ik hou van Rotterdam. Ik hou van lekker eten. Ik hou van het woord. Ik hou ook van
bier. Dus toog ik die vrijdag naar mijn favoriete festival: GDMW. De Schouwburg
zag er gezellig uit, de mensen zagen er goed uit.
In een klein hoekje links achter de kassa wachtte me een openbaring. Op een
glazen plaatje lag een uitstalling van rood fruit op hèt gedicht van Herman Gorter,
‘Zie je ik hou van je’. Rood fruit en liefde laten zich goed combineren. Nadat ik
betaald had voor mijn grote liefdes, poëzie en eten, werkte ik me door het
schuimtaartje en de frambozen heen. Zo kreeg ik dan het glasplaatje in vol ornaat
te dien, zij het met vetvlekken besmeurd.
Een bereidwillige bardame was gauw gevonden en het glas snel geschoond.
Gelukkig, want Don Diego Poeder stond op het punt te beginnen. Tijdens zijn
voordracht gleden mijn blikken telkens weer naar mijn gekoesterd kleinood.
Na de pakkende woorden van de Don weer terug naar het kraampje, voor uitleg.
Het bleek te gaan om een jong initiatief van een jong initiatiefrijk cateringteam uit 's
Gravendeel. Volgens hun folder zijn zij in staat om pommen te gratineren, taart te
napperen en tapenade vers te maken. Geen wonder dat deze culinaire
kunstenmakers poëzie in het culinairs kunnen vertalen. Normaal gesproken is eten
gewoon lekker, nu echter was het kunst, en buitengewoon lekker. Behalve het
schuimtaartje, daar hou ik niet zo van.
Jankees Verhoeff had voor ‘Verhoeff & Mes op tafel’ een viertal grote gedichten
uitgezocht om het festival mee op te leuken. En dolle pret was het. De
Gorterconstellatie was de Liefde uit de vierdelige thematiek Leven, Liefde, Lust, en
Last. De Lust werd gestalte gegeven met een erg geil gedicht van de lustige dichteres
Antjie Krog. Daarop een chocotableau van brownie en muffin. Onversmadelijk. Ik
heb ze mogen proeven. Een niet te beschrijven sensatie, tenzij door Antjie.
Naast Gorter was er nog een Herman van formaat: De Coninck. Zijn ‘Cadeau’ lag
onder Last. Dit idee werd vormgegeven met een aantal kaasjes die stukjes spek op
hun schoudertjes torsten. Briljant! Helaas niet aan vegetariërs besteed. Een erg
mooi gedicht, dat ik nog niet kende. Curieus was, al mag ik dat vast niet vertellen,
dat het oorspronkelijk de bedoeling was dat Herman de Coninck onder Leven zou
komen te liggen. Daar troffen we nu Pablo Neruda met
Mijn liefste, als ik sterf en jij niet sterft,
mijn liefste, als jij sterft en ik niet sterf
laat ons dan pijn geen grondgebied meer geven:
niets reikt zo wijd als wat wij samen leefden.

Op dit meesterwerkje was het volgende gestapeld: carpaccio d.i. de rauwheid van
bloot vlees; pijnboompitten om het leed; zonge-droogde tomaten in olie, primair
omdat die zo lekker zijn; en nog wat rucola om recht te doen aan de volheid van
het bestaan.
Schuimgebakjes haalt u bij de Edah. Rood fruit bij u bij uw boer of groenteboer,
zolang het seizoen nog loopt. Fruit op schuim, top it off met een muntblaadje
of een trouwring en uw ontbijt op bed wordt een groter feest dan het ooit was
geweest.
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verhoeffenmesoptafel@planet.nl

Joris Michels

Passionate. Jaargang 11

36

De hoogste tijd
Uitgerekend op kerstavond werd hij kroongetuige van het kwaad. Terwijl de
kerstboom stond te flonkeren en flirten ging de telefoon. In zijn rechteroor, dat minder
wijdmazig was dan zijn linker en daardoor beter hoorde, boorden zich woorden die
in slechts enkele seconden zijn hele constitutie verpulverden.
Van beroep was hij horlogemaker. Hij had altijd gedacht dat dit bescherming bood
tegen allerlei rampspoed. Hij had altijd gedacht dat hij een volkomen sluitend verhaal
kon maken van zijn leven. Op deze kerstavond echter kwam hij tot de ondervinding
dat zijn gedachten onverpoosd een niemandsland hadden omheind.
Nu brulde hij. Voor het eerst in jaren brulde hij. Hij brulde zich beurs.
De woorden waren van zijn vrouw geweest. Dat het voorbij was. Dat hij kon
oplazeren. Dat ze een ander had. Dat hij de kerstkalkoen alleen mocht opeten.
Omdat hem niets anders te binnen schoot na het brullen zette hij de tv aan.
Aangezien hij zijn bril niet kon vinden, keek hij met een verrekijker naar de beverige
beelden. Na een tijdje werd zijn rechterarm loodzwaar en liet hij hem zakken tot in
zijn onderbroek. Hij nam een kijkje: al dat grijzend schaamhaar. Daarmee waren al
zijn kansen op een nieuw leven volledig verkeken, zo stelde hij met afgrijzen vast.
Hij zette de televisie uit en ging zonder zijn gebit te behoeden voor voortschrijdende
verrotting, zonder zich uit te kleden ook in bed liggen. Zijn leven was voorbij en toch
rukte de politie met groot machtsvertoon uit. Zelden klonken sirenes naargeestiger
dan in die nacht. Toen begreep hij het: de dood waarde rond in grootceremonieel
kostuum en aanstonds zouden de wetsdienaren bij hem aanbellen. Hij wist wat hem
te doen stond.
Toen de dienders ten slotte de deur hadden ingetrapt troffen ze hem aan in vol
ornaat: een levensgroot kerstornament, bungelend als een kettinghorloge aan een
wonderschone tak. ■
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Bijtmiddelen
Het was herfst. De bomen begonnen tekenen van vermoeidheid te vertonen en 's
mensens zoektocht naar de ooit ergens opgeborgen handschoenen nam een
aanvang. In het landhuis met de hertengeweien en de generaalsportretten werd de
colporteur Jos Toen wakker in een plas bloed: hij had zich hevig gekrabd in zijn
slaap. Nadat hij zich had verbonden trok hij zijn schoenen aan, die eruitzagen als
botsautootjes, zo gezwollen was de zool.
Met een koffer van gemzenleer in zijn linkerhand ging hij op pad om geschriften
te verspreiden. Een jaar later arriveerde hij in Stalingrad, waar hij besloot
geneesmiddelenverkoper te worden. In een naar bleekmiddel ruikende kamer van
hotel Industrie op de Bondgenotenlaan installeerde hij zich elke avond achter een
schrijfmachine en begon hij een lijst voor psychofarmaca aan te leggen. Spoedig
nam echter een andere hartstocht bezit van hem. Nadat zich een venerische zweer
in zijn eikelgroeve had genesteld en zich tevens knobbelige granulatiegezwellen op
het slijmvlies van de ademhalingsorganen begonnen te openbaren, vatte Jos Toen
grote belangstelling op voor bijtmiddelen. De doelmatigheid van koperzouten,
carbolzuur, nitras argenti, bijtende kali en zink-, ijzer-, goud- en platinachlorid
ontroerde hem. De ontdekking dat 15 grein sulphas cupri op 1 drachma water de
met etter bedekte weefseldelen kon zuiveren zonder de gezonde huid aan te tasten,
deed hem jubelen van geluk. Na deze gebeurtenis, die plaatsvond op een winternacht
tijdens welke de dooi intrad, ging het langzaam bergafwaarts met Jos Toen.
Vanwege duistere redenen begon hij zijn lichaam te ausculteren. Onafgebroken
hield hij zijn plasgedrag in de gaten, op elke rimpeling in zijn vochthuishouding
reageerde hij gealarmeerd. Ging het voorbij, bleef het, werd het erger, was hij ten
dode opgeschreven? De medicijnen die dokter Vronski hem voorschreef misten
hun uitwerking niet: terwijl ze zijn blaas in slaap probeerden te sussen, rammelden
ze zijn gedarmte wakker. In plaats van urine stroomde er nu dampende drab uit
hem.
Ten einde raad stopte hij op een regenachtige ochtend een bus luchtverfrisser,
200 meter dental floss en zijn gids voor psychofarmaca in een rode plastic tas en
verliet het hotel, verliet Stalingrad, verliet het Russische grondgebied. Bij de grens
met Polen kwam hij tot het besef dat hij altijd schuldenaar zou blijven, nooit
schuldeiser zou worden. Ter hoogte van het aan de Pommersche Bucht gelegen
stadje Wolgast begaf de rode plastic tas het. De honderddrieëndertig pagina's van
de gids voor psychofarmaca dwarrelden het brakke water in van de haven, waar
een verroest vliegdekschip zich drijvende trachtte te houden. Plots wist Jos Toen
wat hem te doen stond. Hij zou een boerendochter trouwen, een witgoedpaleis
openen, zich aansluiten bij de Pinkstergemeente en een vroom hoerenloper worden.
Want daarin lag zijn enige kans op geluk, zo werd hem eensklaps duidelijk: van
zijn leven een volstrekt ongeloofwaardig verhaal te maken. ■
Peter Drehmanns (1960) recenseert Italiaanse literatuur voor NRC Handelsblad.
Drehmanns schreef voorts de romans De blindganger (1999), Gemaskerd land
(2002) en Erfsmet (2004). In 2003 verscheen de verhalenbundel Schaduwboksen.
Hij heeft met filmmaker Boris Everts een korte film gemaakt bij zijn prozaminiatuur
‘De woudloper’, die in november vertoond wordt op het Crossing Border-festival.
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Waar is onze verslaggever?
Zingo Poetry Slam, special guests: Marc Kelly Smith & Wehwalt
Koslovsky 9 september, Doornroosje, Nijmegen
De ‘godfather of poetry slam’, of gewoon een bouwvakker met een goed idee. Marc
Kelly Smith was voor een speciale editie van de Zingo Poetry Slam naar Nijmegen
getogen. Vierenvijftig jaar inmiddels, een ware veteraan, mét een missie. Meer in
gesprek met de nieuwsgierige zaal dan met voormalig Duits slamkampioen Wehwalt
Koslovsky vertelde Smith geanimeerd hoe de slam ooit is ontstaan. Toen er midden
jaren '80 in club The Green Mill in Chicago een podium kwam voor spoken word
performers, werd Smith gevraagd hoe die avond moest gaan heten. En als je dan
van baseball houdt, en punkers de slamdance net hebben uitgevonden, kom je al
gauw op... precies. Slams wáren punk, en in-your-face. Actieve interactie met het
publiek was hét nieuwe ding dat slammers onderscheidde van ‘gewone’ optredende
dichters - en hier staat Smith op van zijn stoel en omhelst een verbouwereerde
toeschouwer op de eerste rij. Het ijs breekt en de lach van een happy few (veertig
m/v, hooguit) rolt door de kleine zaal van poppodium Doornroosje. Zelfs de beatniks
(Ginsberg, Corso, Burroughs et al) in de sixties deden niet wat slammers wél deden:
het creëren van een gemeenschap. Beats waren intellectuele elite, slammers zaten
midden in het publiek. Bovendien zien de oorspronkelijke slammers het fenomeen
ook echt als aparte kunstvorm, die iedereen kan leren.
Het was duidelijk dat Smith sprak vanuit een filosofie die we in Nederland
nauwelijks kennen. Het fenomeen mag dan overgewaaid zijn naar Europa (wat
Smith nooit durfde dromen), het idee erachter is ergens in de Atlantische Oceaan
achtergebleven. Hier zijn slams eenvoudig een manier om dichters een podium te
geven, en een publiek. Directe feedback, een kweekvijver, een levend tijdschrift als
het ware. Niks geen hoger doel. In de Verenigde Staten is de slam een zeldzame
plek waar nog echte vrijheid van meningsuiting is. Een land in de ban van angst
(nota bene uit naam van vrijheid) en ingeperkte privacy heeft behoefte aan een plek
waar mensen die angst even buiten de deur kunnen houden en (weer) op een
volkomen eerlijke, directe manier met elkaar kunnen communiceren. Dát is wat
Smith bedoelt met een écht goede performance poet: iemand die volledig ‘in the
moment’ zijn ego van zich afwerpt, de schaamte voorbij is, en een collectieve
communicatie van de geest tot stand brengt. ‘A deeper honesty’, zoals hij het noemt,
of a la Eminem: ‘lose yourself’. De mooiste slams hebben bijna iets mystieks.
Toch zien we in Nederland dezelfde ontwikkeling, zij het minder groots verwoord
en minder urgent gevoeld, als in het land van Bush en co. Ook hier denkt bij code
rood en oranje niemand meer aan een stoplicht, en was 2004 in zekere zin het jaar
van de vrijheid van meningsuiting. Serieuze bedreiging of diss, de vrijheid die de
taal ons verschaft krijgt steeds scherpere randjes - en hoe harder de wereld om ons
heen ons schijnt, hoe scherper we de pennen slijpen. Vandaar dat Smith een snaar
raakte met zijn vlammende bewoordingen, waarmee hij wees op een ideologische
leemte in de Nederlandse slamscene. Geen van de deelnemers, hoewel duidelijk
aangestoken door de vlotte Amerikaan, zouden we kunnen betichten van zoiets
hoog gegrepen als het willen bouwen aan een collectief. Maar geen van de
deelnemers ziet slam dan ook als kunstvorm. Slams zijn vooral wedstrijden, en daar
is niks mis mee; het wedstrijdelement is zelfs nuttig, omdat het het kaf van het koren
scheidt - want bij elke kunstvorm die iedereen kan leren, wordt onderscheid vroeg
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of laat onvermijdelijk. Wat hier ontbreekt is een idee over de rol van de slam naar
buiten toe.
Maar alle kunst is eerst ‘entertaining’, voordat het een hoger doel kan dienen. En
dus warmt Smith ons op met een gedicht over de L train in Chicago, waarbij het
publiek op alle mogelijke manieren wordt ingezet - met spugen, roepen, fluiten, heen
en weer bewegen enzovoorts. En is er applaus voor A.C.G. Vianen met zijn
bulderende, swingende abstracte verzen of een buitengewoon schunnig gedicht
van Koslovsky over de seksuele uitspattingen van Goethe en Schiller. De sfeer is
goedgeluimd, en het tolerante dichtersklimaat van Nederland geeft je zowaar het
gevoel dat hier, vanavond, met de weinige bezoekers die er zijn, toch wel degelijk
een mini-gemeenschap is gevormd.
En zelf neemt Smith het ook niet allemaal even serieus. Hij leert ons een goeie
slamtraditie: na elke zin roept het publiek ‘so what!’. En ga je dan nog maar eens
bewijzen. Smith prikkelt, daagt uit. Maar niet omdat het om hém gaat. Het gaat om
ons. Om als één soort, één ‘species’ te kunnen communiceren. Marc Kelly Smith.
Godfather of bouwvakker? Bescheidenheid siert de grootsten. Maar dat idee van
hem, was wel een verdómd goed idee.

Maarten Das
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P.O.S.T. / tijdschrift@passionate.nl
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Werkelijkheid- - - - - - - - - - - - - - - - - - - Geachte redactie,
‘Het is dus werkelijkheid voor en na in deze bundel,’ schrijft een uwer recensenten
n.a.v. Bas Heijne's de werkelijkheid. Hij schrijft verder: ‘En toch doet de titel de
bundel geen recht. Ook al staat hij op de omslag in kleine letters, de zwaarte schrikt
lezers af. Bovendien is het een veel te lomp en onbeweeglijk woord voor een bundel
waarin alles draait om beweging.’ Wat de recensent ontbeert, is de kritische blik
waartoe Heijne de lezers nu juist oproept. Mijns inziens doet de titel de bundel
volkomen recht, maar dan mag je de titel niet los zien van de omslagfoto. Als je
goed kijkt, dan zie je namelijk dat de foto (de skyline van een stad) ondersteboven
staat. Wat lijkt op een werkelijke skyline is in feite een waterspiegeling en vice versa.
Maar júist de spiegeling krijgt het etiket ‘de werkelijkheid’. Met andere woorden, de
werkelijkheid is de werkelijkheid niet, ook al menen patserige nihilisten onder het
mom van verlichtingsdenken haar wel als zodanig te zien. Maar Heijne suggereert
op vernuftige wijze dat ‘achter iedere werkelijkheid weer een andere werkelijkheid
ligt.’ Dat is ook beweging, meneer de recensent! Het is jammer dat u dat niet heeft
opgemerkt. Het tekent uw eigen nihilisme, terwijl u toch voor een blad schrijft dat
engagement een warm hart toedraagt. Vraagje: reikt uw engagement verder dan
het lezen van een boek?

Jamal Rabhi
Utrecht
- - - - - - - - - - - - - - - - - -Jonge dame- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Beste redactie van Passionate,
In het september-oktober nummer van Passionate Magazine viel me in de rubriek
P.O.S.T. de brief op van de heer Gregor Kapelaan. In zijn brief verzoekt hij de
redactie om ‘in de toekomst spaarzaam gebruik te maken van het aanwezige
fotomateriaal’. Hij kan er blijkbaar niet zo goed tegen als er op de cover en in het
magazine foto's staan van een ‘aantrekkelijke jonge dame’. Volgens hem zou dit
erg afleiden omdat vooral de mannelijke lezers liever plaatjes kijken dan lezen. Ik
hoop maar dat hij dan zijn geplaatste brief in Passionate heeft gelezen en dat hij
niet te veel werd afgeleid. Want naast de rubriek P.O.S.T. staat een paginagrote
advertentie van een ‘aantrekkelijke jonge dame’ in Passionata lingerie! Zou de
redactie dit misschien met een bewuste knipoog hebben gedaan?
Ik kan er in ieder geval erg om lachen. En ik ben het dan ook niet eens met de
heer Kapelaan. Ik vind juist dat foto's iets toevoegen aan een artikel in plaats van
afleiden. Het maakt het verhaal van de schrijver of schrijfster persoonlijker. Het is
alsof ze je uitdagend aankijken en zeggen: ‘Dit is mijn verhaal en dit is wat ik wil
vertellen.’ En dat prikkelt mij als lezer. Dan wil ik weten wat ze te vertellen hebben
en lees ik verder. Ik vind het mooie portretfoto's die in goede samenhang zijn
neergezet met het artikel. Ze zorgen voor een persoonlijke sfeer. De redactie van
Passionate heeft daar wat mij betreft een goede kijk op. Wees dus vooral niet
spaarzaam in de toekomst met het aanwezige fotomateriaal!
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Pleun Schaeffer
Tilburg
- - - - - - - - - - - - - - - - -Postkoloniaal hokje- - - - - - - - - - - - - - - - - - Beste redactie,
M'n complimenten voor het artikel ‘Ze zijn net even anders gekruid’ in het
september/oktober nummer over de poëzie van Ramsey Nasr, Alfred Schaffer en
Mustafa Stitou. Ondanks het feit dat met elk woord een ander niet gezegd wordt,
worden door Robert Dorsman alle drie de dichters in hun waarde gelaten. Vooral
het zelfrelativeringsvermogen van Dorsman maakt van dit stuk een heel aannemelijk,
prettig te lezen, niet-belerend stukje lectuur: ‘dat is de oppervlakkige conclusie van
dit stuk’. Een conclusie binnen 100 woorden passen is gevaarlijk. Het ‘concluderen’
van een schrijver/dichter is iets waar je je sowieso voor moet hoeden. Dorsman
schuwt die uitdaging echter niet, zo blijkt uit zijn lef elk van de drie dichters in één
woord samen te vatten: Nasr is de woordkunstenaar, Schaffer de ontwijker, Stitou
de tonende.
Met de vergelijking tussen Nasr en Sjostakovitsj slaat Dorsman echt de spijker
op z'n kop. De symfonieën van Sjostalcovitsj werden gekunsteld en overdreven
genoemd, en van een neoclassisistisch maniërisme beschuldigd. Ook Nasrs poëzie
is misschien bourgeois, decadent en gewild modem, maar uiteindelijk rekent hij áf
met moeilijkdoenerij, en is de vergelijking met Schaffer en Stitou, en daarmee het
hele betoog, meteen steekhoudend.
Wat me wel in negatieve zin opviel is dit kleinigheidje. Dat het Dorsman ‘opviel’
dat Nasr niet meer sprak over Palestina. Waarom vraagt hij zich dit af? Vooral gezien
het feit dat Dorsman er zelf op wijst dat ze alle drie in Nederland geboren zijn lijkt
me deze vraag irrelevant. In de eerste alinea merkt Dorsman op dat ze alledrie een
‘bijzondere’ achtergrond hebben, om vervolgens Stitou ‘gewoon, een Marokkaan
te noemen’.
Als Nasr (of Stitou en Schaffer voor hetzelfde geld) zou schrijven binnen de perken
van zijn afkomst, zou hij zichzelf onterecht in een postkoloniaal hokje plaatsen.
Onterecht, ten eerste omdat hij niet oorspronkelijk over zijn land van herkomst
schrijft, ten tweede omdat hij er niet eens geboren is. Het zou dan zoeken worden
naar een bepaalde manier van schrijven, en zou daarmee gekunsteld, overdreven
en dus alsnóg maniëristisch aandoen.

Anneke Peskens
Rotterdam
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‘Bagha Chal’
De mooiste verliezers dat zijn wij - Peter Slager
Voor C.
Ik speel een spel
met het meisje van de zeven gezichten
steeds zijn het zeven andere, zeven verschieten;
het willekeurig overslaan van haar cd
Het spel kent tijgers en geitjes
een tijger kan (één vakje) springen,
een geit heeft ongewapendheid
en zolang als zij aan zet is: tijd
Ik speel het spel, win en weer
of ik tijgers ben of geitjes,
de zeven gezichten veranderen zeven keer
Maar ik wil mij niet langer verzetten waar ik al
viel, dit lied dat almaar overslaat, dit spel,
heel de avond in jouw kamer heet op het doosje: Feel.

Passionate. Jaargang 11

41

Zelfportret als gele rijder revisited
Voor Iris, voor Jaap
De naam op zijn arm van een schip zegt hij aan de grond gelopen
Nooit meer een plein, dit is geen man,
niemand is hier meer. Onder
de wapenen geroepen, naam vergeten,
menens om bestaansgrond
Meisjes onderscheiden regimenten
op weg naar de grote stofwolk
met de eerste, de laatste zoen. Geen plein
- een slagveld. Oorlog is liefde
Liefde is richten om geraakt te worden,
koud te worden. Koper als helm en jas ineens
gezicht en handen, uit één stuk nu geweer en
hoorn, een teken willen geven maar alles verloren zijn.
Tik tegen deze lege klok, hoor mijn laatste uur,
voor ik ging in de Buik aan de Duizelsteeg.
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Hemelrijk
Voor Thé Lau, voor Iris
In het midden van mijn leven kwam ik op een open plek.
Alleen was ik daar niet: zij was bij me
we namen een kamer in het hotel thuis hebben we geen bad
Het woord ‘altijd’ is net als het woord ‘nooit’
bedacht door een dichter, de ziel is groter
dan het hart, het hart groter dan de wereld
Ineens zag ik waarom de dingen zijn zoals het is
Niet de weg vinden in het bos,
niet om de muziek alleen
Water is zoet. Het woord ‘eeuwig’ is een kamer
in het hotel. De hemel is een open plek.
Ik ben hier om haar haren te wassen,
haar mooie zachte haar
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Kill devil hills
Bidt dat dit nooit af is
maar onderweg blijft en niet stopt
Vroeger heette het hier Kitty Hawk,
was het maanden wachten op de goede wind.
Een circus, een fietsenfabriek, een leven voor twaalf seconden
zweven. Daarna sterft één van ons aan tyfus.
De lucht is groter dan de aarde
voor wie voor 't eerst echt vliegt.
Nu is er niemand meer die helpen kan,
die zo weet hoe de aanloop moet.
Nu moet het geheim verstopt.
Twaalf seconden. Dat was genoeg.
Bidt dat dit nooit af is
maar blijft hangen en niet -

Hanz Mirck (1970) is boekverkoper, vertaler, muzikant, maar vooral schrijver. Hij
debuteerde in 2002 met de dichtbundel Het geluk weet niets van mij (uitg.
Vassallucci), die werd genomineerd voor de C.' Buddinghprijs. Zijn romandebuut
Het Godsgeschenk verschijnt in december. Een tweede dichtbundel (werktitel:
Wegsleepregeling van kracht) is in voorbereiding.

foto Jan Griffioen
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Society pagina
GDMW04, 8ste editie, Rotterdamse Schouwburg 24 en 25 september

Danstheater van Lieber Gorilla in de GDMW- productie Dolk

Toneel- en prozaschrijfster Esther Gerritsen
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Jeffrey Lewis zingt en toont zijn strips

Martin Bril wordt geïnterviewd tijdens Zaptalks
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Dichter en schrijver Josef Moshe

Wilfried de Jong interviewt Ramsey Nasr op het dak van de Rotterdamse Schouwburg

Solo-optreden van Nova Star zanger Joost Zweegers
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Na de première van de GDMW-productie De Grote Verschrikkelijke Deelder: v.l.n.r. J.A.
Deelder, presentator Jeroen Rozendaal en de filmmakers Yvette Benningshof, regisseur
Matte Mourik en Erik Brus.

Theo Maassen backstage, voor de try-out van zijn nieuwe onemanshow
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Win een paar kekke Quicks!
Neem nu een abonnement op Passionate Magazine en misschien beweeg je je
binnenkort wel razendsnel voort op een paar hippe sportschoenen van Quick.
Passionate Magazine verloot namelijk drie paar onder nieuwe abonnees. Ook als
je een nieuwe abonnee aanmeldt ding je mee!
Vul dus snel onderstaande bon in:
Naam_______________Schoenmaat_____
Adres____________________
Postcode_____Woonplaats__________
Telefoonnummer____________________
E-mail____________________
*

Naam huidige abonnee ____________________
□ JA, ik neem voor slechts 20 euro een jaarabonnement op Passionate Magazine
en maak kans op een paar Quicks.
□ Nee dank je. Ik neem wel een jaarabonnement op Passionate Magazine voor
slechts 20 euro, maar krijg gratis de special over J.A. Deelder als welkomstgeschenk.
□ Laat maar zitten. Ik betaal liever eenmalig 15 euro voor een jaarabonnement en
ontvang geen welkomstgeschenk en maak ook geen kans op een paar sneakers.
* Onder de nieuwe abonnees worden drie paar Quicks verloot. De schoenen zijn
beschikbaar gesteld door Quick.

*

invullen als u als abonnee een nieuwe abonnee aanmeldt.
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[advertentie]
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In het volgende nummer:
interview met Willem Melchior over zijn nieuwe roman 24/7.
‘Willem Melchior schrijft over sadomasochisme zoals dat waarschijnlijk nooit
eerder gedaan is: feitelijk, openhartig en eerlijk, zonder in de uitersten van de
pornografische sensatiezucht of het straffende noodlotsdrama te vervallen.’

foto Ruud Baan

Bart Vantieghem (Gent, 1967) werkt als freelance illustrator voor o.a. De Standaard
en Humo. Album: De cavia die rood kreeg (uitg. Van Halewyck, 2001).
Z.O.Z.

foto Jerry Pelgrim
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[Bart Vantieghem]
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