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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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[Tirade februari 2012]
Ester Naomi Perquin
Boekarest, een éénpersoons reisadvies
Vervoer
Wanneer je de keuze hebt tussen een trein en een vliegtuig valt de keuze per definitie
op de trein. Dit gaat niet alleen voor jou op maar voor bijna iedereen die je kent. Je
ontmoet wel eens mensen die zeggen van vliegen te houden maar die zijn doorgaans
vluchtig van aard. Beweeglijke schimmen, met levens als rolkoffertjes. Zelf kun je
nauwelijks omgaan met je lel van een tas, waarvan de ritssluiting het ieder moment
kan begeven en die vol zit met boeken en uiteenlopende kledingstukken en nuttige
voorwerpen. In één van de zijvakken heb je het vlijmscherpe zakmes gestopt dat niet
in de handbagage mag. Een Smith & Wesson, te openen met één hand. Je hebt het
gekregen van iemand die zei dat het een handig mes is ‘om bijvoorbeeld vis te fileren’.
Je hebt je leven lang nog geen vis gefileerd (mensen kunnen tegenwoordig oud
worden zonder een vis te fileren, fruit te plukken, kuilen te graven, een plank te
zagen, een koe te slachten) maar het mes is ondanks je pacifistische inborst een prettig
bezit. Het ligt goed in de hand. Bovendien weet je niet waar je je vis zult tegenkomen.
Het kan overal gebeuren. Het zou een Roemeense vis kunnen zijn.

Ontmoetingen
De douanier vraagt je niet wat je gaat doen. Je had gehoopt dat hij dat wel zou vragen.
‘Ik ga naar Boekarest,’ had je kunnen zeggen. ‘Ik neem daar mijn intrek in een
appartement. Het zal lijken alsof ik er woon. Ik kan mij voorstellen dat ik er woon,
al zal ik waarschijnlijk vaak verdwalen. Dat is niet erg, meneer. Achteraf kan ik
aantonen dat het nuttig was. Verrassend. Meeslepend. Daar is niet zoveel voor nodig.
Onhandigheid kan gemakkelijk doorgaan voor een hang naar avontuur, denkt u niet?
Dus stippel ik geen routes uit en raadpleeg geen kaarten. Ik raak niet wezenlijk
betrokken bij mijn eigen beweging. Wel vertrouw ik op informatieborden, toevallige
passanten, taxichauffeurs, toeristencentra en politieagenten. Men is doorgaans aardig.
Ik ben geen reiziger, meneer. Daar moet ik eerlijk over zijn.’
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De douanier kijkt alleen even naar de foto in je paspoort en knikt je toe.
Je lijkt voldoende op jezelf om de grens te passeren.

Hoe een stad te bekijken
Kom er aan op een doordeweekse dag. Maak geen plan, neem geen gids mee. Begin
te lopen. Kijk rond en denk in termen als ‘ruimte’ en ‘leegte’. Registreer de begrenzing
van die ruimte, de invulling van die leegte. Meet de afstand tussen de huizen, de
breedte van de straten, de hoogte van de stoepen, de lengte van de brug die over de
rivier ligt. Loop pleinen rond, bekijk standbeelden van dichtbij en snuif de geur van
uitlaatgassen op. Luister naar het voortdurend toeteren van auto's, het snerpen van
boormachines en het brommen van apparaten. Vergeet dat deze geluiden voortgebracht
worden door mensen. Noteer de kleuren van stenen en dakpannen, evenals het ruisen
van boomtoppen, het kraken van hout, het ratelen van plastic bekertjes die door de
wind over de stoep worden voortgeblazen. Neem in de berekening alles mee dat niets
over zichzelf kan beweren, dat niets kan verdraaien en dat niets kan beïnvloeden.
Vergeet de terminologie van het toerisme; de gemoedelijke bevolking, de vriendelijke
inwoners. Kijk niet naar gezichten. Negeer ze. Wees blind voor kromgebogen vrouwen
met bosjes bloemen in portieken, hun lichamen gehuld in dikke vesten, hun bonte
hoofddoeken. Loop bedelaars voorbij. Let niet op de goedgeklede jonge vrouwen
die 's ochtends naar de metro lopen. Negeer de mannen die uit het raam van taxi's
leunen en proberen je blik te vangen, de mannen die soepel als apen op bouwsteigers
heen en weer klimmen, met gereedschap in hun achterzakken, de mannen die je
passeren op straat. Pas het woord ‘ziel’ alleen toe op wat objectief valt waar te nemen.
Om te weten hoe de stad er werkelijk uit ziet keer je hem om. De mensen zullen er
uit tevoorschijn vallen als kruimels uit een toetsenbord. Daarna kun je beginnen.

Taal
Een taal volstrekt niet begrijpen (in die zin dat je aan de hand van de gesproken
klanken niets, zelfs niet de geringste betekenis kunt afleiden) zorgt ervoor dat je,
eenmaal teruggeworpen op je instinctieve, fonetische vertaling, terechtkomt in een
taal die weliswaar sterk op de jouwe lijkt, maar die nu plotseling gesproken wordt
door dichters en gekken. Twee jongens roepen vanuit een portiek dat de kat weer
verlangt naar hout. Hij verlangt zo, de kat. ‘Ja, onbedaarlijk verlangt hij,’ roepen ze
lachend. De oude vrouw die ze passeert maakt een afkeurend wegwerpgebaar en
merkt op dat veel wolken autocratisch zijn. Autocratisch en scheef. De winkelier
vindt je haar een zee van pessimisme, wanneer je vraagt of hij Engels spreekt. Iemand
die tegen je opbotst mompelt dat dobbelen onzinnig is. Een taxi-
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chauffeur zegt: ‘Waar rook is staan vrouwen te kijven.’ Hij knikt er bedachtzaam
bij. Maar dit duurt niet lang: spoedig begin je klanken, woorden te herkennen.
Dichters en gekken ruimen het veld.

Vermoedens
Dat het toeteren dat je hier hoort een andere betekenis heeft dan thuis. Dat het thuis
eenvoudigweg ‘pas op!’ of ‘let op!’ of ‘wat denk je wel?’ betekent, terwijl het hier
ingewikkelder ligt. Elk ‘oehoet’, ‘wiehiep’ of ‘pêêêêp’ is onderdeel van een symfonie
die zowel dóór als vóór de musici gespeeld wordt. Je kunt er als buitenstaander niet
veel van begrijpen, al vermoed je dat een deel van de kracht gelegen is in het
onophoudelijke ervan. Het blaast en stoot dag en nacht door. Het is er altijd. Het
vormt de grondtoon, als het schreeuwen van meeuwen aan de kust. Als een orkest
dat koppig door blijft spelen, al kantelt het schip en tuimelen de eerste passagiers al
over de reling.

Casa Poporului - een sprookje
Er was eens een man die een heuvel liet vervangen door een paleis. Hij dacht dat het
goed zou zijn om een paleis neer te zetten op een plek waar men natuurlijkerwijs
tegenop keek en waar het de vanzelfsprekendheid zou hebben van een rotsformatie.
Hij liet de beste kwaliteit marmer brengen. Hij liet er de vloeren mee bedekken en
een deel van de wanden. De akoestiek zou aan zijn kant staan. Hij wilde kroonluchters
boven zijn hoofd om te weten dat hij dichter bij het licht was dan wie dan ook. Hij
wilde voor het raam kunnen staan om te zien hoe overzichtelijk zijn leven was. Als
hij door de gangen liep kregen zijn voetstappen gezelschap, werd zijn kuchen
beantwoord met kuchen en zijn lachen beantwoord met lachen. Voor elke man die
klapte, klapten er twee. Hij hield van de wetenschap dat hij altijd gezelschap zou
hebben. Hij hield van de manier waarop het applaus tegen de muren opsprong en
over zijn lichaam klaterde als warm water. ‘Ik zal nooit alleen zijn,’ zei hij tegen de
mannen die het paleis bouwden. Toen het paleis af was zag het er uit alsof het er
altijd was geweest en alsof het nooit meer zou verdwijnen. Het had de heuvel
volkomen vervangen. De mensen keken er naar met een steen in hun maag. Een
harde, koude steen.

Ontmoetingen (2)
Er is een lunch waarbij je aan twee Roemeense schrijvers zult worden voorgesteld.
Je hebt van tevoren twee oudere heren bedacht. Donkere baarden en gegroefde
gezichten. Mannen met ogen waarin het vuur van revoluties smeult en met gehavende
oren, door censuur aangeknaagd als door een stadsrat. In wer-
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kelijkheid luncht niemand. Iedereen rookt. Eén van de schrijvers ziet eruit alsof hij
een zware kater heeft. Zijn linkeroog hangt, zijn rechteroog staat wijd open. Hij
drinkt mierzoet ruikende energiedrank uit een blikje en lacht af en toe naar je. Als
hij spreekt, spreekt hij Engels met een fraai, donker accent. Op zijn kaalgeschoren
hoofd kun je littekens zien. De andere schrijver heeft een gezicht vol schaduwen.
Heldere, alerte ogen. Zijn donkere haar valt voortdurend over zijn voorhoofd. Ook
hij rookt. Wanneer hij zijn sigaret even weglegt speelt hij met de suikerzakjes die in
een schaaltje op tafel staan of trommelt met zijn vingers tegen zijn koffiekopje.
Niemand voelt zich hier erg gemakkelijk. Er vallen veel stiltes die door de gastheer
worden opgevuld met anekdotes en beschouwingen. Het karakter van de Roemenen
komt ter sprake. De volksaard. Bezienswaardigheden. Musea. De voor- en nadelen
van het openbaar vervoer. De schrijvers zeggen maar weinig. Zelf zwijg je ook. Als
de gastheer even naar het toilet gaat buigt de schrijver met de suikerzakjes zich naar
je toe en vraagt, haast fluisterend: ‘Do you play pingpong?’ Zo komt het dat je die
avond, in een grote hal aan de rand van de stad, fanatiek naar een balletje loert.
Als een kat naar een muis.

Vermoedens (2)
Dat niemand op je heeft gerekend. Het is alsof je bij iemand thuis komt en de rommel
ziet liggen. De resten van een appel op een bordje in de vensterbank, een stapel
kranten, de volle asbakken die her en der zijn blijven staan. Je merkt dat de wc al
een tijdje niet is schoongemaakt. De kinderen kibbelen aan tafel, de hond heeft
vlooien en 's nachts hoor je de gastheer en zijn vrouw ruzie maken. Je kunt er niets
van zeggen zonder een misverstand te creëren, maar je zou iemand willen bedanken
voor deze ontvangst. Het gebrek aan decorum, zou je in alle oprechtheid willen
zeggen, is een verademing.

Taal (2)
Tegen de jongen van de mini-market, waar je een fles water haalt, zeg je nonchalant
‘mul umesc’. Hij glimlacht vertederd. Pas als je de winkel uit bent, schiet je te
binnen waarom: hij is degene die je het woord leerde uitspreken, toen je er op de
eerste dag langsging. Je hebt zijn les onthouden en het woord gebruikt. Je bedenkt
dat de mensen van wie je in andere landen ‘dankjewel’ of ‘alsjeblieft’ leert doorgaans
geduldige mensen zijn. Mannen of vrouwen die bereid zijn de tijd te nemen, hun
mond overdreven te bewegen om je de klanken te laten zien, de goede beweging
voor tong en tanden. Het zijn mensen die je glimlachend aanhoren wanneer je je
eerste poging doet en die je daarna goedkeurend op de schou-
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der kloppen. Het zijn altijd andere mensen dan de mensen van wie je leert vloeken.
Het zijn altijd andere mensen dan de mensen die je, in kroegen of op achterbanken,
de woorden voor ‘klootzak’ en ‘hoer’ leren, terwijl ze zich bulderend van het lachen
op hun dijen slaan. Later die dag leer je iets over scheldwoorden. Hoe sommige
automobilisten hun raampje opendraaien en roepen: ‘Ga terug in de kut van je
moeder.’

Pia a universitǎii- een sprookje
Er was eens een arts die uitkeek op een plein, vanaf de zesentwintigste verdieping
van een groot hotel. De arts keek naar beneden en koesterde grimmige vermoedens
die leken te passen bij het schemerige decemberlicht. Het plein waarop hij uitkeek,
dat eerder een brandpunt van verschillende, brede straten vormde, was veranderd in
een vreemdsoortige zee. De arts zag hoe die zee diep onder zijn raam golfde en
deinde. Hij voelde zijn maag meebewegen. Er kwam misselijkmakend zuur omhoog,
dat hij wegslikte, precies op het moment dat het schreeuwen begon. De arts ontdekte
dat vermoedens, net als mensen, razendsnel van gedaante kunnen veranderen. Dat
vermoedens gebeurtenissen kunnen worden, bewegingen. De arts ontdekte dat
vermoedens kunnen gillen, de hoek om kunnen rennen, elkaar onder de voet kunnen
lopen om weg te komen. Hij bleef kijken omdat het zijn plicht was om te kijken en
omdat hij niets anders doen kon dan kijken, al gaf hij tussentijds tweemaal over in
de prullenmand naast zijn bureau. Toen de zee onder zijn raam zich terugtrok, zag
de arts hoe er lichamen op het plein waren achtergebleven, als schelpen op een strand.
De dagen daarna deed hij wat hij kon, maar niet alle vermoedens waren levensvatbaar
en sommigen stierven in zijn armen. Toen de arts zijn rapporten inleverde werden
ze teruggestuurd, voorzien van een kanttekening in scherpe, rode letters. Om de één
of andere reden, schreef men, had hij steeds genoteerd ‘in de rug geschoten’. Een
begrijpelijke maar ongelukkige vergissing die, zoals hij natuurlijk zou begrijpen, zo
spoedig mogelijk moest worden aangepast aan de werkelijkheid. De arts keek naar
nu en dan naar het plein en zocht dan onwillekeurig de grond af naar sporen. Maar
het had gewaaid en geregend. Alles was schoongespoeld. Het plein zag er stralend
uit.

Ontmoetingen (3)
Tijdens een wandeling naar Parcul Floreasca zie je een magere, zwarte pup water
drinken uit een plas. Als je op een paar meter afstand neerknielt en het beestje zachtjes
roept, kijkt hij je argwanend aan, één oor omhoog. Hij is niet nieuwsgierig, sterker
nog: zijn blik werkt ontmoedigend. Hij rilt van afkeer. Toch wil je hem naar je toe
lokken, hem meenemen, eten voor hem kopen. Hem meesmokkelen
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in het vliegtuig en hem thuis aan je zoontje laten zien. Jullie zouden hem Somber
kunnen noemen en lange wandelingen met hem kunnen maken. Jullie zouden van
hem houden. Wanneer je 's avonds uit eten gaat, zwijg je over de hond. De man die
tegenover je aan tafel zit, legt uit hoe hij dieren leerde slachten toen hij vijf was en
vogels schoot met een klein geweer. Dat hij wars is van het soort vertedering dat
door een vachtje wordt opgewekt. Hij raadt je aan de tong met olijven te bestellen.
‘Een mooi Roemeens gerecht.’

Vermoedens (3)
Dat er oude mensen schuilgaan in Roemenen. Dat er oude mensen schuilgaan in de
jonge mannen op de steigers die hompen witbrood in stukken scheuren en uitdelen
en die zangerig met elkaar spreken, half lachend, met hun zware wenkbrauwen in
vrolijke boogjes. Dat er oude mensen schuilgaan in hartstochtelijk toeterende
taxichauffeurs en in de heupwiegende jonge vrouwen die op hakken passeren. Dat
er een geheugen zetelt in de koepelvormige gebouwen, de pilaren, de rijkelijk
versierde friezen. In de kraampjes met boeken, waar je langs kunt slenteren, waar je
gelokt wordt met de geur van beduimeld papier, vergeelde pagina's, versleten kaften.
Dat het oudste van andere Europese steden hier vermengd raakte met iets dat nog
veel ouder is. Iets groots en moois en droevigs wat niet helemaal uit te leggen valt.

Ontmoetingen (4)
Een groep studenten heeft je gedichten gelezen en je bent uitgenodigd om met hen
in gesprek te gaan. Het klaslokaal ligt op de vierde verdieping en kijkt uit op een
plein. Een snackbar aan de overkant serveert kip, patat en groenten uit zuur. De
maaltijden worden in piepschuimdozen over de toonbank geschoven. Er staan lange
rijen. Terwijl je naar de snackbar kijkt, schuifelen twintig studenten binnen. Ze gaan
bedeesd zitten. Sommige van hen giechelen. Je probeert er ontspannen uit te zien
maar iets van hun verlegenheid slaat op je over. Je draagt een gedicht voor. Het is
een gedicht over de liefde. De studenten luisteren in stilte en zeggen niets. Ook
wanneer je klaar bent blijft het stil. Je kijkt de klas rond en glimlacht. Eén meisje
steekt haar hand op. Ze heeft een hoogrood hoofd en donkere krullen. ‘Ik vind het
een somber gedicht,’ zegt ze. Een paar andere studenten knikken instemmend. De
rest van het college praten jullie over het hart. Hoe het te behoeden. Hoe het te
verliezen. Hoe het te breken. Je zegt dat poëzie voor jou de meest vergeeflijke vorm
van manipulatie is. Het meisje met het hoogrode hoofd zegt: ‘Voor mij is dat de
liefde.’
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Vervoer (2)
Op de stoel naast je zit een vrouw in tweeën. Je kunt het niet beter omschrijven. Het
is alsof haar ruggengraat is geknakt en zij twee verschillende mensen verbeeldt:
terwijl haar onderlichaam kalm in de stoel zit, doet haar bovenlichaam iets anders.
De rug, de armen en het hoofd vallen naar voren; alleen een stuk dun tapijt, een laag
lichtgewicht metaal verhindert het voltooien van die beweging. Ze is zo dun dat je
haar rugwervels door haar trui heen kunt tellen. Haar donkere haar raakt de vloer.
Het zou kunnen dat ze misselijk is. Het zou ook kunnen dat ze wacht op een
noodlanding. (Het is algemeen bekend dat angstige passagiers een vliegtuig in de
lucht houden en wel door zich tot het uiterste schrap te zetten. Het is algemeen bekend
dat mensen die zich demonstratief voorbereiden op een ongeluk andere mensen een
gevoel van controle en veiligheid bezorgen. Het is algemeen bekend dat elk gedrag
een functie heeft). Je weet het niet. De hele vlucht blijft ze zo zitten en toch ziet ze
er ontspannen uit. Je denkt aan kinderen die in de vreemdste houdingen kunnen
slapen. Aan tafel met hun gezicht in een bord aardappelpuree. Achterover liggend
op een bank, de benen omhoog, het hoofd naar de vloer. Luguber scheefgezakt in
fietsstoeltjes. Misschien slaapt deze vrouw het liefste in tweeën op een vliegtuigstoel.
Misschien is ze balletdanseres. Alleen balletdanseressen, denk je, kunnen zolang in
zo'n onnatuurlijke houding zitten zonder zich ongemakkelijk te voelen. Het is hun
vak die ongemakkelijkheid af te leren, het comfort uit te bannen, hun lichaam te
vergeten. De man die naast haar zit, kijkt je een paar keer aan, zonder je werkelijk
te zien. Hij streelt verveeld de rug van de vrouw. Verder gebeurt er niets dat het
noteren waard is, tot de lunch geserveerd wordt. De stewardessen overhandigen
iedereen een lauwwarm doosje waarin een broodje zit: kip met ei. Je denkt aan de
Joodse spijswetten. Aan het kalf en de melk van zijn moeder. Er zijn dingen die je
niet op één broodje kunt leggen, denk je, zonder iets obsceens te doen.

Ferentari - een sprookje
Er was eens een taxichauffeur die weigerde te sterven. Hij reed door de donkerste
gedeelten van de stad, in straten waar niemand anders wilde rijden en nam de mensen
mee die niemand anders wilde hebben. Groepjes breedgeschouderde mannen in
zwarte overhemden, hun haren achterovergekamd, stinkend naar palinka. Meisjes
met dikbeschilderde gezichten die boos uit het raam staarden en, de blote benen over
elkaar geslagen, zonder iets te zeggen sigaretten rookten, de één na de ander, zodat
het leek alsof zijn taxi een kleine mistbank vervoerde. Zelfs de kromme, sterk
vervuilde vrouwen met hun aangekoekte vesten, hun stank van honger en
sterfelijkheid, liet hij in- en uitstappen, hoewel ze hem
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nooit betaalden. Het kon de taxichauffeur niet schelen, aangezien hij weigerde te
sterven en daardoor, in zekere zin, alle tijd van de wereld had. Ze hadden hem een
aantal keren neergestoken en alle keren had hij het overleefd. Als iemand hem ernaar
vroeg was hij niet te beroerd zijn dikke jas omhoog te schuiven en de littekens te
tonen, alsof hij een geheime wegenkaart onthulde. ‘Deze was bijna raak,’ zei hij dan.
‘Deze miste de milt. Deze miste de ruggengraat. Deze kleine hier doorboorde mijn
linkerlong. Die daar was met een vleespin. Die scheve was met een pen. Dit grote
stuk hier, dat was met een broodmes, zie je? Die rare witte rafels? Dat krijg je alleen
van een broodmes.’ Dan lachte hij om het gezicht van degene die hem ernaar gevraagd
had, alsof hij een grap uithaalde door zoveel littekens op één lichaam tentoon te
stellen. Hij had alle tijd van de wereld, wist hij. Hij had de jaren en gebeurtenissen
zien komen en gaan, komen en gaan, als gehaaste toeristen op weg naar het vliegveld.
Op een dag zouden de donkere straten veranderen. Er zouden bomen gaan groeien.
De kinderen die er nu over straat zwierven, hun ogen wit oplichtend in hun vuile
gezichtjes, zouden naar school gaan en te eten krijgen. Er zouden fonteinen komen,
net als in het centrum. Hij zou de taxichauffeur zijn die iedereen kende, die er altijd
geweest was. Hadden ze hem als kind niet ook gezien? Ze zouden hem op zijn
schouder slaan en hem fooien geven. Omdat hij de weg beter kende dan wie dan ook.
Omdat hij wist welke verhalen hij moest vertellen. Omdat hij weigerde te sterven.

Vervoer (3)
Als het vliegtuig geland is, sta je een tijd bij de bagageband en zie je de koffers van
andere mensen voorbijrollen. Er zijn twee armoedige, gebloemde reistassen die rond
blijven draaien en rond blijven draaien zonder iemand op ideeën te brengen. Er is
een felrood glanzend koffertje dat door een vrouw met felrode, glanzende nagels van
de band wordt getild. Er zijn veel zwarte en grijze koffers bij. Er is een man die zijn
rugzak zo voorzichtig van de band tilt en zo teder tegen zich aandrukt dat de rugzak
een kind wordt en hijzelf de vader. Je kijkt naar de manier waarop een oude vrouw
zich voorbereidt op de komst van haar tas; ze buigt zich naar de band toe. Een
zwemmer aan de waterkant, klaar voor de sprong. Sommige mensen trekken hun
koffers ruw van de band en laten ze voor hun voeten vallen als geschoten wild.
Anderen hebben hun bezittingen in plastic folie laten verpakken alsof het de resten
van een feestmaal zijn, te consumeren op een nader te bepalen tijdstip.
In hun eigen huis. Zonder getuigen.
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Mees Hartog
gerookte zalm
naast me
op het zonnig voordek van de mudvolle pont
over het IJ naar de NDSM-werf v/h
zet een middelbaar echtpaar
van ongelijke lengte
de tanden in een rond sesambroodje
gerookte zalm
mayo en
bieslook
daarna lessen man en vrouw hun dorst
via het riet in een beker
milkshake aardbeien
de pont komt aan
knoestige vaders
in flodderoveral
met broodtrommeltje en alpinopet
betreden de werf onverschillig
dokwerkers
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Willem Otterspeer
W.F. Hermans en J.A. Emmens, veel overeenkomst, nog meer verschil
Slechts één keer hebben Willem Frederik Hermans en Jan Emmens elkaar ontmoet.
Dat was genoeg. Waarschijnlijk al na een paar minuten wisten de twee jonge mannen,
beiden uitzonderlijk getalenteerd, beiden op weg naar een grote toekomst, wat voor
vlees ze in de kuip hadden. En dat ze niets aan elkaar hadden.
Wie Hermans is hoeft men meestal niet uit te leggen, maar Jan Emmens is, ondanks
zijn niet geringer begaafdheid, een Geheimtipp geworden. Daar wordt de cultuur
alleen maar rijker aan in deze dagen van amnesie en hodiernisme (wat betekenen die
woorden ook maar weer?), maar voor de trouwe lezers van Tirade mag Emmens
geen onbekende zijn: hij was een van de oprichters van het blad.
Jan Emmens (1924-1971) werd in Rotterdam geboren. Zijn familie was uit
Groningen afkomstig, zijn vader was ingenieur. Thuis in Rotterdam is het gezin nooit
geworden, geborgen in het gezin werd Jan evenmin. De angsten van zijn moeder, de
zelfingenomenheid van zijn vader, ze gaven later aanleiding tot de even korte als
onontkoombare conclusie: ‘Mijn vader was geen man,/mijn moeder geen vrouw/en
ik geen kind.’ De reactie van het volwassen kind was een combinatie van angst en
afweer, van een versplintering van de eigen identiteit en een tegen zichzelf gerichte
agressie. ‘In mij leeft een volstrekt eenzaam, zwaarbeschadigd, loeiend dier,’ schreef
hij eens op een onbewaakt moment. Emmens heeft die angst en die agressie lang in
toom weten te houden door de vorm van het gedicht en de fascinatie voor de kunst.
Hij publiceerde vier dichtbundels en zou zich ontwikkelen tot een van de beste
kunsthistorici van zijn tijd. Uiteindelijk zou hij zich, in 1971, nog maar 47 jaar oud,
van het leven beroven.
Korter en onvollediger kan men het niet zeggen en wie een beetje de betovering
van Emmens wil ondergaan doet er goed aan het mooie essay te lezen dat Peter Hecht
over hem schreef in Kunstgeschiedenis in Nederland (1998) of het in
memoriam-nummer dat Tirade aan hem wijdde (nummer 180). Maar het beste
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is natuurlijk dat mooie vierdelige Verzamelde Werk aan te schaffen dat Van Oorschot
tussen 1980 en 1981 uitbracht, één deel gedichten, twee delen kunsthistorische
opstellen en één deel dissertatie, Rembrandt en de regels van de kunst, een van de
grote vernieuwingen in de kunstgeschiedenis van Nederland na de oorlog. Het is een
monument van cultuur en trouw, dat Verzameld Werk en het is nog altijd her en der
tegen een beschamend bedrag verkrijgbaar.

Kort contact
In het archief van W.F. Hermans zit één kort briefje van Emmens, gedateerd op 10
september 1947. Emmens spreekt zijn dank uit voor een brief die Hermans hem
schreef en voor de afspraak die hij voorstelt. Het initiatief was dus uitgegaan van
Hermans, die de medewerking van Emmens zocht voor Criterium, een blad uitgegeven
door John Meulenhoff, onder redactie van (hoofdzakelijk) Adriaan Morriën. In het
voorjaar van 1946 ging Hermans geregeld aan dat blad meewerken, in juli trad hij
toe tot de redactie. Hermans zat in die tijd in het hart van de Nederlandse literatuur.
Via, wederom, Morriën schreef hij over buitenlandse literatuur in Literair Paspoort,
via Van Oorschot schreef hij voor De Baanbreker, en via Hoornik voor Vrij
Nederland, waar hij iedere week, zoals hij schreef aan Charles Timmer, enige
literatoren onthoofde.
De brief die Emmens aan Hermans schreef is interessant. ‘Wat mijn werk betreft,
u hebt als redacteur waarschijnlijk mijn van tijd tot tijd ingezonden verzen gelezen;
bovendien het stuk over Sartre's “Mort sans Sépulture”, het stuk over uzelf en
vanzelfsprekend het stuk over Achterberg in uw Aprilnummer. In het nieuwe Podium
zal vermoedelijk een kort verhaal van mij verschijnen en een spotvers; in het nieuw
op te richten tijdschrift van Gomperts drie verzen en het stuk over S(artre). Momenteel
leef ik min of meer in een komkommertijd, maar hoop ik toch een studie over de
Franse moralist Vauvenargues binnen afzienbare tijd te voltooien, alsook een essay
over Camus - niet alleen over La Peste, omdat ik de actualiteit nooit kan bijbenen:
kunt u mij aan “Caligula” helpen? Van verdere pogingen is het slagen zo onzeker
dat ik er liever niets over schrijf, om ook mijzelf geen voortijdige hoop te geven.
Hierbij nog één vers.’
Slechts een klein deel van deze plannen werd gerealiseerd. Het spotvers in Podium
(op Holland, ‘ter attentie van de levenslustige heer Kelk’) verscheen inderdaad en
aan Libertinage werkte hij zelfs een aantal malen mee en met ‘het stuk over
Achterberg’ wordt het fraaie ‘Slachtoffer van een schilderij’ bedoeld (ook in:
Verzameld Werk 1, Gedichten en aforismen, p. 279-285). Ook het essay over La
Peste zou uiteindelijk verschijnen, ‘Een conservatieve reactie’, in Criterium. Maar
wat bedoelde Emmens met ‘het stuk over uzelf’? Daar was in ieder geval de
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biograaf van Hermans nieuwsgierig naar, te meer daar die in het vooruitzicht gestelde
ontmoeting, die, zoals we weten uit de agenda van Hermans over dat jaar, op zaterdag
13 september, om 11 uur plaats vond, geen succes was. Aan Morriën, zijn
mederedacteur, schreef Hermans dat hij Emmens niet erg intelligent vond en dat hij
‘iets antipathieks’ had. Twee heren die de kat uit de boom gekeken hadden blijkbaar
en dat maakt des te nieuwsgieriger naar dat stuk van Emmens over Hermans (zie
ook: Piet Calis, De vrienden van weleer. Schrijvers en tijschriften tussen 1945 en
1948 (1999)).

Overeenkomst en verschil
Voor wie van enige afstand naar de twee jonge mannen kijkt, ontdekt in eerste
instantie vooral verschillen. Hermans (van 1921) was drie jaar ouder dan Emmens
en op die leeftijd is dat veel. Emmens moest nog aan zijn studie beginnen, Hermans
had de zijne in de oorlog afgebroken en had zich ijverig voorgenomen van zijn pen
te gaan leven. Het absolute kunstenaarschap was niet iets dat Emmens ooit ambieerde,
wars als hij was van alles wat absoluut was. Daar kwam bij dat Emmens ‘sjiek’ was,
iemand van degelijke komaf, die door zijn ouders na een afgebroken rechtenstudie
een jaar naar Parijs gestuurd werd om kunstgeschiedenis te gaan studeren. Hermans,
die zijn kleinburgerlijke afkomst uit een eenvoudig onderwijzersgezin met zich
meedroeg als een virus, placht bij jongens als Emmens nog meer op z'n hoede te zijn
dan anders. Daar kwam nog bij dat Emmens in Parijs Gomperts ontmoet had, iemand
op wie Hermans inmiddels al zijn vooroordelen, sociale zowel als literaire,
geprojecteerd had. Hans Gomperts was niet alleen sjiek, hij was ook zo'n beetje de
plaatsvervanger op aarde van Ter Braak en Ter Braak zou het grote breekijzer worden
waarmee Hermans zich op termijn van de hele Nederlandse literatuur distantieerde.
Voor wie van enige afstand naar de twee jonge mannen kijkt, ontdekt
in eerste instantie vooral verschillen
Toch waren er vele en essentiële overeenkomsten. Charles Timmer omschreef ooit
de indruk die de jonge Hermans op hem maakte, namelijk van iemand ‘die een
handkar voortduwt’. ‘Als je vraagt naar de inhoud van die handkar, zeg ik: “Talent”.’
(In: ‘Vriend en vijand over WFH’, in: Haagse Post 15/9-21/91971) Ik weet niet of
Emmens dezelfde duwende motoriek had als Hermans, maar zijn kar was niet minder
zwaar. Daarbij deelden ze een belangrijk deel van de inhoud ervan. Ook bij Hermans
was angst de eerste levenservaring. ‘Angst is het vruchtwater waarin ik
ondergedompeld ben,’ schreef hij in een van zijn autobiografische verhalen (‘Het
grote medelijden’ uit Een wonderkind of een total loss). Ze deelden
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ook een bijzondere gevoeligheid, paranoia zo men wil, door Emmens later onder
woorden gebracht als het gevoel ‘zich voortdurend binnen een kring van afwijzende
rechters bevinden - negatieve zelfoverschatting.’ Of, en Hermans had het geschreven
kunnen hebben: ‘Ik organiseer (vooraf) mijn teleurstellingen’.
Ze deelden een diepe belezenheid in Nietzsche, wiens zelfondergravende analyses
ze tot zich namen als manna in de woestijn. Ze waren beide de bedenker van een
daadkrachtig superego, een zelf opgerichte autoriteit, die bestreden moest worden,
waaraan gehoorzaamd moest worden. Ze koesterden beide de rancune als beloning
voor het aangedane of op zich genomen leed. Ze ervoeren beiden hun eigen ik als
een diep verdeeld iets en diepten dat uit, maakten het vruchtbaar voor hun eigen
werk. Het aforisme, het als een flits oplichtende aperçu, observatie of inval, is de
motor van beider verbeelding en die verbeelding werkt hoofdzakelijk in de vorm van
een zelfanalyse, in de poging, zo omschreef Hermans het, te kijken achter de borden
‘Verboden Toegang’ die men zelf had neergezet. ‘Niet ik moet worden geanalyseerd,’
schreef Emmens, ‘maar mijn superego.’
Maar de verschillen zouden op termijn veel groter zijn. Voor Hermans was de
eigen identiteit even willekeurig en duister als, zoals hij het huiveringwekkend precies
onder woorden bracht, ‘grijpen met één hand in een zak met graan’. Maar hij greep
en Emmens deed dat niet. Hij zou schrijver worden en had daarnaast - en het is nooit
meer geworden - een bijbaantje in de wetenschap. Voor Emmens was de
kunstgeschiedenis veel meer dan voor Hermans de fysische geografie ooit kon worden.
Hij was geen zondagsdichter, zeker niet, maar hij dichtte wel hoofdzakelijk op zondag.
Hermans was per definitie een monologische natuur
Hermans was per definitie een monologische natuur. ‘Ik schrijf zoals een ander in
zichzelf praat,’ schreef hij, wederom in dat autobiografische verhaal ‘Het grote
medelijden’. Het compulsieve praten, redeneren, fantaseren, de woedende monoloog
is de grond van zijn schrijverschap. Voor Emmens lag dat anders. Hij zocht wel
degelijk het gesprek, het contact met vrienden. Vriendschap was voor hem niet het
punt waar het schrijverschap de politiek sneed, zoals bij Hermans. Hermans had geen
vrienden, Emmens wel. Daarom zocht en vond Emmens uiteindelijk contact in het
soort tijdschrift dat het gesprek en de vriendschap als uitgangspunt nam, Libertinage
eerst, Tirade later. Dat moet Hermans zich meteen gerealiseerd hebben en dat was
de reden dat hij Emmens niet erg intelligent en antipathiek vond. Emmens had een
andere ‘politiek’.
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‘Het stuk over uzelf’
Het schrijven van een biografie heeft iets van een proefondervindelijke activiteit.
Men bouwt gaande het onderzoek een ‘theorie’ op over de persoon die het betreft,
een vooroordeel zo men wil, een leidende gedachte die als organiserend principe
voor het te schrijven boek kan fungeren. Het archief is dan een soort laboratorium
en het mooiste is dan als er in dat laboratorium een ‘cruciaal experiment’ gedaan kan
worden. Dat is een ervaring die menig historicus kent en die erin bestaat dat je op
een document stuit waarvan je niet weet dat het bestaat maar dat in nuce alles bevat
wat je aan gedachten en ideeën over je onderwerp had geformuleerd.
Zo'n document is dat ‘stuk over uzelf’, waar Emmens het tegen Hermans over
had. Toen ik bij E van Emmens was in het archief wist ik niet dat ik het zou vinden
en toen ik bij de R van Rodenko was, had ik mij inmiddels voorzien van een rijke
hoeveelheid ‘vooroordelen’. Die vond ik allemaal bevestigd in het essay dat Emmens
over Hermans schreef en dat ik aantrof in de correspondentie met Paul Rodenko. Op
8 mei 1947 schreef Rodenko aan Hermans: ‘À propos, Adriaan van der Veen heeft
je zeker wel verteld dat hij het essay van Emmens over jou naar Columbus heeft
doorgestuurd. Na enige aarzeling heb ik besloten het maar te plaatsen; het is wel
aardig van stijl (ofschoon niet altijd even helder) en wat hij erin zegt lijkt mij niet
zo gek. Jij bent voor zover ik weet de eerste van de “jongeren” die op die manier in
een “monografie” onder de loep genomen wordt en dat lijkt mij ook juist; je mag er
dan niets voor voelen als “leider” in de literatuur op te treden, je hebt in ieder geval
zoveel van je laten horen dat een “plaatsbepaling” m.i. wel aan de orde is. Beschouw
het in ieder geval als een hommage. Het lijkt mij wat moeilijk om er van jouw kant
op in te gaan, maar als je kans ziet om van je af te bijten, dan kan dat wel amusant
zijn.’
Daarmee verdween een van de beste essays die ooit over Hermans
geschreven werden in het archief
Rodenko was iemand met wie Hermans in die tijd bevriend was, dat wil zeggen dat
hij de belezenheid van Rodenko bewonderde en zijn stellingen over het surrealisme
en andere stromingen in de literatuur deelde. Hij kreeg het stuk van Rodenko
toegestuurd en moet aanvankelijk de mening van Rodenko gedeeld hebben. Maar
niet lang daarna kwam hij in zwaar weer terecht en ging er toen anders over denken.
Zijn positie in Criterium kwam door zijn polemische opstelling en het schandaal dat
de voorpublicatie van De tranen der acacia's veroorzaakten meer en meer onder
druk te staan. Meulenhoff zocht toenadering tot andere bladen (Podium, Columbus)
en dreigde het blad zelfs op te heffen, iets wat Her-
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mans als een nederlaag beschouwde en in ieder geval als een financiële en politieke
aderlating. Dat was de stemming waarin hij verkeerde toen hij Rodenko, op 8 juli
1947, vroeg of het nieuwe nummer van Columbus al uit was. ‘Zo ja, breng het mee,
want ik heb het niet. Ik hoop niet dat het stuk van Emmens erin staat, want in mijn
tegenwoordige toestand, zou ik dat niet meer als een “hommage” kunnen beschouwen,
eerder als een schop na.’ Het stond er nog niet in en Rodenko heeft het toen, uit
vriendschap, geweigerd.
Daarmee verdween een van de beste essays die ooit over Hermans geschreven
werden in het archief. Hier wordt het de lezers van Tirade aangeboden. Het is, hoe
men het keert, een ‘hommage’ aan Hermans. De publicatie ervan is tegelijk een
hommage aan Emmens.
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Jan Emmens
Decoratie voor een eerzuchtige
Bijdrage tot een kroniek van de jongste literaire generatie
[In handschrift Rodenko: ‘ingezonden voor Columbus, eind 1946. Niet
geplaatst’]
[Doorgehaalde opdracht: ‘Voor Adriaan van der Veen’]
Indem wir fortwährend uns üben es mit allerlei Mitmenschen auszuhalten,
üben wir uns unbewuszt darin uns selber auszuhalten: was eigentlich die
unbegreiflichste Leistung des Menschen ist. Nietzsche.1

1.
Een expositie van het karakter van het werk en voorzover daaruit mogelijk van de
persoon van W.F. Hermans ben ik allereerst aan mijzelf verschuldigd, omdat ik mij
welbewust van hem wens te verwijderen ten einde het eigen zelf te ontdekken dat
zo nu en dan in de vormen die Hermans aan het zijne geeft verdwijnt. De vorm die
zijn kritiek is, vind ik onwaarachtig maar erg verleidelijk, de vorm die hij aan zijn
proza geeft, vind ik waarachtig maar althans voor mij onvolledig, de vorm die hij in
zijn poëzie vindt, vind ik beurtelings of tegelijk onwaarachtig, verleidelijk enzovoort.
Maar dat neemt niet weg dat ik ze vaak als vormen of mogelijke vormen van mijzelf
onderga.
Ik hoop intussen dat de registratie van mijn verwijdering voor Hermans aanleiding
zal zijn om zijn positie te bepalen, waar hij als criticus nog niet aan toe is

1

Nachlass, Kritische Studien Ausgabe 10: 3[1] nr. 288. (Terwijl we ons voortdurend
oefenen om het met allerlei medemensen uit te houden, oefenen we ons onbewust erin
het met onszelf uit te houden: wat eigenlijk de onbegrijpelijkste prestatie van de mens
is.’)

Tirade. Jaargang 56 (nrs. 442-446)

19
gekomen en als creatief kunstenaar nog lang niet mee klaar is. Men komt er ten slotte
nooit mee klaar, maar wat ik Hermans onder ogen wil brengen, is dat hij enkele
mogelijkheden al of niet moedwillig veronachtzaamt. Wat ik hem daarmee verwijt,
is dat hij zichzelf verloochent.
Zoals de lezer intussen duidelijk is geworden, ken ik Hermans niet maar lees ik
zijn werk. Ik las voor het eerst iets van hem in De Baanbreker: ‘Ochtendrood der
epigonen’.1 Het was een sterk essay, intelligent en afgebeten. Hermans schreef erin
dat hij geen namen zou noemen en met recht, want hij bestreed geen namen en geen
mensen meer, hij bestreed de eeuwige epigoon, die naamloos is. Als een goed
bestrijder bestreed hij het gevaar waar het het zwaarste dreigt: in zichzelf. Daaruit
verklaar ik mij de grote kracht van zijn korte zinnen, die agressief begonnen, maar
afbraken, of liever: ombogen naar de schutter terug, als boemerangs. Wat als polemiek
begon werd een essay, omdat de aanvaller zichzelf erin betrok, zichzelf telkens
aanviel, als hij een ander begon aan te vallen. Het resultaat was jenseits van de
polemiek, het was een autonome prestatie.
Als een goed bestrijder bestreed hij het gevaar waar het het zwaarste
dreigt: in zichzelf
Sedertdien zoek ik naar de volgende autonome prestatie van Hermans, maar ik heb
hem nog niet gevonden. De autonomiteit van de criticus Hermans wordt belaagd
door zijn dictatoriale vlagen, de autonomiteit van de creatieve Hermans door een
geforceerd zelfonderzoek. In zijn kritieken wil het met force majeure anderen
beïnvloeden, in zijn scheppend werk wil hij met force majeure zichzelf beïnvloeden.
Hij delft, om het poëtisch te zeggen, zijn ik uit holle spiegels: in zijn kritieken uit de
indruk op zijn publiek, die zo groot mogelijk moet zijn, omdat het ik immers ook zo
groot mogelijk moet zijn, in zijn creatief werk uit de indruk op zichzelf, dat
teruggedrongen en ellendig wordt, zodat de schrijver groot wordt door zijn
nietsontziende scherpzinnigheid.
Deze typisch versterkte houding doet aan zijn werk constant afbreuk en de
waarachtige momenten zijn er zeldzaam door. Die waarachtigheid werkte mee bij
het schrijven van ‘Ochtendrood der epigonen’, zij komt tot uiting in het kleine gedicht
‘Inkeer’2, dat ik daarom het centrale punt van zijn persoon en zijn werk acht:

1
2

De Baanbreker 2 (1946) 12 (23 maart) 3.
In: Horror Coeli en andere gedichten (Amsterdam 1946), zie: Volledige Werken 9, Gedichten
(Amsterdam 2011) 71.
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Inkeer
Als ik eenzaam zit
En plotseling soms snik
Of op straat verward
Onverklaarbaar schrik,
Denk ik, misschien ben ik
Iets wits in iets zwarts,
Iets weeks in iets hards,
Of van binnen verzakt,
Uitgehold door berouw,
Dat slaand een karwats
Als een naakte vrouw
In dappere, glanzende rijlaarzen danst

Van hieruit en met een onomwonden appreciatie voor wat hij in ‘Ochtendrood der
epigonen’ bereikte, wil ik Hermans bezien, beurtelings de criticus en de creatieve,
die met elkaar in een uitmiddelpuntig verband staan, waar tussenin men de zich
telkens verloochenende Hermans zal moeten zoeken.

2.
Men zal hem, om met zijn eigen beeld te spreken, dus moeten zoeken tussen de
naakte vrouw en de dappere rijlaarzen in. Volgens mijn gissingen kan men daar maar
twee figuren vinden: een Poolse ruiter1 of een circusdirecteur. Voorshands geeft
Hermans het beeld van beide; als men zijn werk als een negatief tegen het licht houdt,
ziet men twee foto's over elkaar. Het is aan Hermans de Poolse ruiter te verkiezen
boven de circusdirecteur, die als een armzalig silhouet tegen het ochtendrood der
epigonen toch zoveel bekoring op hem uitoefent.
Men zal hem moeten zoeken tussen de naakte vrouw en de dappere
rijlaarzen in

1

Wellicht een verwijzing naar het schilderij van Rembrandt met die naam, dat de Poolse
edelman Michaël Sendivogius (1566-1636) zou afbeelden, een bekende alchemist die ooit
over zijn eigen werk zei: ‘U kunt er zeker van zijn dat er geen enkele dwang bestaat waarom
ik zou schrijven en dat ik naar buiten treed is alleen uit liefde voor u. Als zodanig heb ik
geen enkele verwachting omtrent persoonlijk voordeel en geen behoefte aan loze roem.
Daarom zie ik er hier van af, zoals ik ook eerder deed, om mijn identiteit openbaar te maken.’
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Het is moeilijk om, als men de Van Deyssel van zijn tijd genoemd wordt1, er niet
een te willen zijn. De vervroegde seniliteit van deze circusdirecteur vergeet men in
zo'n geval gauw, en ook dat de Poolse ruiter het eeuwig leven heeft, dus zich kan
permitteren even vergeten te worden.
Als criticus ambieert Hermans echter tot nog toe de functie van circusdirecteur.
Vanuit de tegelijk benarde adelaarspositie die hij in ‘Ochtendrood der epigonen’
innam, heeft hij zich op onbenulligheden gestort die hijzelf in dat essay heeft
gekarakteriseerd als ‘voortbrengselen, die zo onbelangrijk en onpersoonlijk zijn, dat
er evenmin een touw aan vast te knopen valt als aan een glas verschaald spuitwater’.
Wat mij in deze heldendaden tegenstaat is niet die inconsequentie in woorden, maar
de gemakzucht en toegeeflijkheid voor zichzelf. Een eerste vraag: voor wat in dat
zelf?
Als criticus ambieert Hermans echter tot nog toe de functie van
circusdirecteur
Hermans zou intussen zijn naam niet waard zijn, als hij deze houding niet
gerechtvaardigd had met een Napoleontisch handgebaar: ‘een geschrift dat mij niet
bevalt, beschouw ik als een persoonlijke belediging’2. Hij heeft, evenals Napoleon,
wel heel veel nodig om een persoonlijkheid te zijn, nl. de hele literatuur. Tweede
vraag: waarom heeft hij zoveel nodig?
Zijn grote behoeften herinneren mij aan een opmerking van Valéry, een citaat bij
wijze van bitterkoekje: ‘L'infériorité de l'esprit se mesure à la grandeur apparente
des objets et des circonstances dont il a besoin pour s'émouvoir. Et surtout à l'énormité
des mensonges et des fictions dont il a besoin pour ne pas voir l'humilité de ses
moyens et de ses désirs.’3 Een humilité die Hermans zich weer overdreven bewust
is in zijn scheppend werk. Men leze De tranen der acacia's erop na, voor zover het
is verschenen.4 Eén passage eruit lijkt me bijzonder vruchtbaar ter explicatie van de
overdrijving, die ergens een relatie moet onderhouden met de gemakzuchtige
heldendaden en de grote behoeften: ‘Als ik de denkgewoonte van alles slechts op de
ondergrond van het tegenovergestelde, hoe

1
2
3

4

Zie: ‘Bezeten van nachtmerries’, in: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 18 januari 1947.
‘Snerpende kritiek’, in: Criterium [4] (1945-1946) 13 (oktober 1946) 706.
Paul Valéry, Oeuvres II (Pléiade 1960) 518 (met dank aan Maarten Asscher) (‘Zakkigheid
verraadt zich in de schijn van nobele doelen en grote omstandigheden die iemand nodig heeft
om ontroerd te worden. En vooral in de omvang van de leugens en de verzinselen waarvan
hij zich bedient om de bescheidenheid van zijn mogelijkheden en verlangens over het hoofd
te zien.’)
Tussen november 1946 en december 1947 verscheen het eerste deel van De tranen der
acacia's in afleveringen in het tijdschrift Criterium.
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onwaarschijnlijk dat tegenovergestelde ook zijn moge, varen laat, dan pas zal ik
werkelijk onverschillig, immuun voor verschillen geworden zijn. Dan ben ik
volwassen (...)’.1 Hier ambieert hij de immuniteit, zo-even het tegenovergestelde:
een grote kwetsbaarheid door slechte literatuur. Derde vraag: waarom?
Ik zal de lezer niet langer laten wachten, het antwoord is: een enorme eerzucht.
Hij geeft toe aan zijn eerzucht en hij heeft zoveel nodig voor zijn eerzucht en hij
begeert de tegendelen uit eerzucht. Hij zal daarvoor ook de zo nuttige gewoonte om
het tegenovergestelde te denken laten varen, zoals hij in zijn kritieken bij voorkeur
doet.
De eerzucht van deze figuur is zo groot dat zij hem soms sprakeloos en dom maakt
en de vorming van zijn persoonlijkheid in de weg staat. Het is de domheid van een
man zonder zelfironie (typisch voor de eerzucht), die mij uit zijn uitspraak over de
literatuur als persoonlijke belediging tegenblinkt en het is de smakeloosheid van een
man met te grote eerzucht, die blijkt uit zijn aanvallen op iedere mug die zich
voordoet. Als ik alleen zijn kritieken lees, begin ik te geloven dat hij inderdaad de
waarheid sprak, toen hij het had over de persoonlijke beledigingen door slechte
literatuur. Zijn persoonlijkheid is in zijn kritieken slechts literair. De criticus Hermans
is niet wat hij schrijft, hij is alleen als hij schrijft. Rijlaarzen en een karwats, maar
de naakte vrouw heeft zich verstopt. Vanwaar die kuren?
Zijn persoonlijkheid is in zijn kritieken slechts literair
Om de eenvoudige redenen dat zij door iedere man wordt begeerd, dus ook door de
gekapittelden. Maar Hermans heeft er belang bij dat zijn slachtoffers de ogen niet
opslaan, wat zij zouden doen als de vrouw zich tegelijk met de laarzen presenteerde.
Voor Hermans zal men bukken, totdat - hij de begerigheid nodig heeft: in zijn
creatieve prestaties.
Men late zich door zijn impopulariteit niet misleiden, deze man zoekt het succes,
hij doet het alleen als... een Napoleon.2 Een Napoleon nog niet in dappere rijlaarzen,
maar in de kinderschoenen. De grote impopulariteit is Hermans welkom als... een
nachtmerrie, want zij is zijn vorm van populariteit. Middenwegen zijn er niet voor
eerzuchtigen. En toch is de middenweg de weg der intelligentie: de intelligentie leeft
in het verschil. Dat een intelligentie als van Hermans zich

1
2

Criterium [4] (1945-1946) 14 (november 1946) 767; Volledige Werken 1 Romans
(Conserve/De tranen der acacia's) 239.
Verwijzing van het eerste droomverslag van Arthur in De tranen der acacia's: ‘Je weet toch
dat ik in rechte lijn van Napoleon afstam?’ Zie: Volledige Werken 1, 297.
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laat terugdringen bewijst de kracht van dat waardoor zij teruggedrongen wordt: de
kracht van de eerzucht.

3.
De intelligentie wil onderscheiden, de eerzuchtige wil zich onderscheiden. Het is dit
wederkerig voornaamwoord dat als een forel in het werk van Hermans opduikt en
verdwijnt. Of onrustiger nog: als een drenkeling. Het duikt op op eerzuchtige
momenten en verdwijnt op intelligente momenten: op eerzuchtige momenten is de
aanwezigheid van het ik eerste vereiste, op intelligente momenten een factor ter
overweging. Ik stel de eerzuchtige en de intelligente tegenover elkaar, omdat ik
veronderstel dat het zelfbewustzijn van Hermans een lek vertoont: er is een split
tussen eerzucht en intelligentie. Zelfbewustzijn impliceert m.i. een tot op zekere
hoogte dienstbare eerzucht en een tot op zekere hoogte dienstbare intelligentie, maar
het zelfbewustzijn van Hermans heeft eerzucht en intelligentie nog niet dienstbaar
gemaakt, zij wisselen elkaar af en onderhouden geen vruchtdragend contact. Zijn
eerzucht is absoluut en zijn intelligentie is absoluut; of een vooral en eigenlijk alleen
maar gedemonstreerde persoonlijkheid, of een ondermijnde en uiteindelijk geen
persoonlijkheid.
De intelligentie wil onderscheiden, de eerzuchtige wil zich
onderscheiden
Demonstratie en eerzucht vooronderstellen publiek en zo is dit probleem allereerst
kenbaar uit het misverstand tussen de auteur Hermans en zijn publiek. Ik bedoel hier
niet het Ter Braakse misverstand waarover Gomperts schreef1, maar het
psychologische misverstand, waarbij de vraag rijst, of en in hoeverre de auteur het
misverstand gewild heeft. In de kritieken van Hermans wordt het misverstand, dat
hier een misverstand van zichzelf is, gewild, omdat hij zich wil onderscheiden, wat
hij als intelligent man niet kán willen. Want is het probleem van Hermans gespleten
zelfbewustzijn kenbaar - van buiten af - uit dit psychologische misverstand, het wordt
- van binnen uit - in de hand gewerkt door de instelling der intelligentia der laatste
decennia, waaraan Hermans als intelligent en belezen man, die bovendien haantje
de voorste wil zijn in litteris, niet ontkomt. Een instelling nl. die het ik ondermijnt.
Persoonlijkheid is een risico, want voor het ik bestaat geen garantie. Voor wie het
risico niet neemt en niet domweg gelooft, maar alleen denkt, rijst het pro-

1

H.A. Gomperts, ‘Het misverstand’, in: Jagen om te leven (Amsterdam 1949) 127-143
(oorspronkelijk in: Criterium, juni 1946).
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bleem van de verwisselbaarheid van het ik, door Nietzsche in de filosofie
geïntroduceerd1, door Pirandello2 meen ik in de literatuur. Het is sedertdien een
fundamenteel probleem in het West-Europese denken, dat door het existentialistisch
axioma: l'existence précède l'essence wordt geïmpliceerd en een motor is voor de
experimenten van Picasso. Ten onzent is het, terwijl het een van de vele elementen
is in het werk van Vestdijk3, eindelijk in de novelle ‘Bid voor Camille Willocq’ van
Debrot4 aan de dag gekomen. Behalve voor Debrot bestaat het bij mijn weten verder
alleen, en dan nog onuitgesproken, voor Hermans, die zich overigens nog teveel van
het eigen ik wil overtuigen, dan dat hij het geloof helemaal zou kunnen laten varen.
De verwisselbaarheid was tot op Nietzsche een latent probleem, dat wil zeggen
geen probleem, maar een voortdurend verwerkelijkte mogelijkheid. Door ieder woord
dat men spreekt en door ieder begrip dat men denkt, wordt de verwisselbaarheid van
het ik geïmpliceerd. Als ik de ander, tenminste tot op zekere hoogte niet zou kunnen
zijn, kan ik hem zomin als hij mij begrijpen en het begrijpen of de illusie van het
begrijpen is al zo oud als de wereld. Door Nietzsche is de verwisselbaarheid van het
ik een gevaar voor het ik geworden en de waarheid van het ik-begrip een probleem.
En de existentialisten verkondigen dat men zijn ik, zijn essentie kan kiezen, want
het bestaan gaat aan het wezen vooraf.
Ik geloof dat men bij een analyse van het werk van Hermans met deze tendens
van het moderne denken terdege rekening moet houden. Uiterlijke overeenkomsten
zijn er trouwens genoeg: zijn romanfragment ‘Conserve’5 herinnert aan Kafka,
waarmee bijvoorbeeld Camus zijn theorieën illustreert, en zijn verhaal ‘Dokter
Klondyke’6 werd opgedragen juist aan Debrot. De toon van zijn roman De tranen
der acacia's heeft de mismoedigheid van sommige stukken van Sartre en zijn poëzie
registreert nachtmerries, die over heel Europa bij de avant-garde en niet eens meer
avant-garde in zwang zijn.
Ik zie dit alles dus als een gevolg van het ondermijnde ik, of liever: als een po-

1

2
3
4
5
6

Zie vooral Menschliches, Allzumenschliches. Rüdiger Safranski, Nietzsche. Biographie seines
Denkens (München 2000) 15. (‘Nietzsche's op zichzelf betrokken schrijven vooronderstelde
dat hij zich niet alleen als individu, als iets ondeelbaars, maar ook als dividu, als iets deelbaars
kon zien.’)
Het is inderdaad de centrale thematiek van Luigi Pirandello; zie, onder meer, Uno, nessuno
e centomilia (Iemand, niemand en honderdduizend, Groningen 1990).
Zie o.a. zijn bespiegelingen over en naar aanleiding van Paul Valéry in De Poolse ruiter
(Bussum 1946).
In: Verzameld Werk 3. Verhalen (Amsterdam 1986) 154-209. (Oorspronkelijk verschenen
als derde deel in De Eikreeks van Meulenhoff (Amsterdam 1946).
In: Criterium [4] (1945-1946) 1 (oktober 1945) 6-24.
In: Criterium [4] (1945-1946) 10-11 (juli-augustus 1946) 487-505.

Tirade. Jaargang 56 (nrs. 442-446)

25
ging om het ik in stand te houden ondanks de vingerwijzingen van de intelligentie,
zoals zij thans in de mode is. Want niet alleen de eerzuchtige heeft het ik, het
onderscheiden zijn van alle anderen, nodig als brood, ook de artiest kan het er niet
zonder stellen. Vandaar de gespletenheid van Hermans, die als intelligent man niet
kan aanvaarden, wat hij als auteur en meer nog als eerzuchtige niet kan ontberen:
zijn ik, zijn anders zijn.

4.
Ik stel mij op grond van het voorgaande voor, dat het voor Hermans een steeds
weerkerende teleurstelling moet zijn om te constateren, dat mensen zo weinig van
elkaar verschillen en in het bijzonder hijzelf van iemand anders. Daaruit verklaar ik
mij de geïrriteerde toon van zijn kritieken: een eerzucht, een zucht om zich te
onderscheiden, geirriteerd door de intelligentie. Zijn zucht om zich te onderscheiden,
die ik niet altijd eerzucht kan noemen, omdat zij tevens voorwaarde is voor het
schrijverschap, steekt telkens weer de kop op. Zij tracht de kop zelfs kunstmatig
hoog te houden; Hermans steekt als het ware een stokje voor het onderscheid,
waardoor het niet meer kan vervallen, hij prolongeert het verschil tegen beter weten
in.
Zijn zucht om zich te onderscheiden steekt telkens weer de kop op
Dat is de verklaring voor zijn belangstelling voor nachtmerries, die hij gaande houdt,
omdat hij daardoor in een bijzonder gebied komt te verkeren, dat niemand ook het
zijne kan noemen. Hij forceert de droom en desnoods zijn onderbewuste, opzoek
naar het bijzondere, het anders zijn dan alle anderen. Het is uiteindelijk ook de
verklaring voor zijn dichterschap überhaupt, dat immers het bijzondere niet kan
missen, en vandaar dat hij over de ‘heilstaat’ van een Engels dichter schrijft, dat die
‘wel geschikt lijkt om een paar maanden vakantie te houden, maar waar naar het mij
voorkomt, de levensvoorwaarden voor de poëzie zoekraken onder het geluk’. Nog
daargelaten dat het eenvoudig stompzinnig is om te veronderstellen, dat men zolang
gelukkig kan zijn dat de levensvoorwaarden van wat dan ook zouden afsterven, wordt
het schrijven van poëzie op deze manier wel een heel labiele kwestie, zo labiel dat
het tijd wordt om het dichterschap van Hermans onder verdenking te stellen. Een
verdenking niet van zijn talent, hoewel talent een nogal obscuur begrip is, maar van
de voorwaarden voor zijn schrijverschap, van zijn argumenten om met dat talent te
gaan werken.
Als corpus delicti neem ik het vers waarmee zijn bundel Horror Coeli opent.
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Ergens achter een palm, in een kamerhoek
Ligt in mijn dromen een vragenboek,
Dat ik overdag, hoe ik zoek, niet vind,
Of omwikkeld is met een paarszijden lint.
Ik kan het slechts lezen met d' ogen dicht.
Zo gauw ik ontwaak, zijn de bladzijden wit,
Het is iets vaags over troebel verdriet
Nauwkeurig onthouden kan ik het niet.
Ik weet alleen bij het wakker worden,
Dat wie het lezen krankzinnig worden.
Doch herinner mij, als ik in slaap ben geraakt,
Dat toch ikzelf dat boek heb gemaakt.1

Hij kan iedereen gek maken, want wie het boek dat hij gemaakt heeft
leest, wordt het
Dit boek is het allerbijzonderste dat Hermans kan voortbrengen. In verband met mijn
theorieën in de breedte van de vorige paragraaf, wijs ik er nog even op, dat dit
allerbijzonderste momenteel bijzonder algemeen is. Het boek herinnert niet alleen
aan het schrijvende kind onder water van Nijhoff, het herinnert mij vooral aan het
dromenboek op een schilderij van Kandinsky, dat onlangs op een tentoonstelling van
moderne Franse kunst in museum Boymans te Rotterdam was te zien. ‘Dat wie het
lezen krankzinnig worden’ herinnert mij weer aan Nietzsche - wat Hermans mij maar
moet vergeven; het is trouwens eerder vleiend voor hem dan voor mij: ik kan het
zonder Nietzsche niet af. Met name aan een passage waarin hij spreekt over de valse
gekken, die zichzelf gek gemaakt hebben, omdat de krankzinnigheid wel eens het
kenmerk is van het genie. De gekkenhuizen zijn er vol van, vertelt hij, van deze
gekken, die door simuleren van krankzinnigheid ten slotte neurotisch zijn geworden
en moesten worden opgenomen. Het was gek worden om een ik te zijn, om anders
te zijn dan alle anderen (wat men zonder meer niet meende te zijn); gek worden als
een kernachtige act de présence tegenover de wereld. Hermans heeft zijn nachtmerries
als act de présence en zijn dromenboek, dat hij ten slotte blijkt zelf gemaakt te hebben.
Met andere woorden: hij

1

Zie: Volledige Werken 9, Gedichten, p. 41.
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kan iedereen gek maken, want wie het boek dat hij gemaakt heeft leest, wordt het.
Men proeft de Napoleon en het wordt begrijpelijk waarom hij zo'n horror coeli
heeft, want wie met nachtmerries groot kan worden, schrikt niet af voor een
‘schimmelbleek gelaat’ en verkiest de poëzie boven het geluk. Want de poëzie is
voor Hermans vijandig aan het geluk, omdat het geluk bij iedereen wel eens voorkomt
en hij poëzie schrijft.

5.
Men kan Hermans geen groter dienst bewijzen, dan door hem te bestrijden. Het is
koren op zijn molen, omdat hij zich onderscheiden wil en ik geef hem die
onderscheiding doordat ik hem bestrijd, dat wil zeggen: allereerst van mijzelf
onderscheid, ten tweede van anderen onderscheid omdat ik juist hem bestrijd en ten
derde omdat ik het doe ten overstaan van een groot publiek. Vandaar dat ik dit artikel
een decoratie noemde, maar ik hoop dat hij er ook nog iets anders uit zal halen dan
alleen een steen voor zijn standbeeld, dat zoals bekend, nooit gelijkt op wie het
voorstelt, ook als hij het zelf heeft gemaakt.
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Anton Korteweg
Gedichten
Zuidbuurt
Ik zag eens een man, nog Tenerife-bruin,
op het Lange Kerkpad in Zuidbuurt
met hortensiablauwe mevrouw
vergenoegd aan de wandel naar Weipoort,
roze overhemd om de tors
gouden kettinkje om de hals,
daarop, om het af te ronden,
hoofd van Vacansoleil.
De illusie in stand houden dat
het leven wat meer is dan je
op de been proberen te houden,
vereist, naast dommige hoop,
vitale smakeloosheid.
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Symposium
Iemand kooide een theorie
en liet die op hem los.
Iemand plaatste hem in een context,
iemand zag hem in samenhang.
Hij werd, kortom, versneden,
in cellofaan verpakt
en onder ons verdeeld.
Ook was er een grijze trui
waarin zilverdraad was verwerkt
die zijn gedichten las.
Er werd, dat zag ik wel,
heel veel van hem gehouden.
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Daan Heerma van Voss
Veldkinderen
Medelijden, de eerste zwakte van de maag, ik kan er niets aan doen. Het is het eerste
wat ik voel als ik hem boven aan de stationstrap ziet staan. Ik leun tegen mijn Renault
Twingo. Hij ziet mij nog niet. Hij: papieren koffiebekertje in een gespannen hand,
blikken op het horloge.
Hij ziet me, hij spert zijn ogen en roept iets puberaals, iets wat voortleeft in
leeftijden die we samen zijn ontgroeid. Medelijden, een gemoed dat vermeden moet
worden, zowel voor object als voor mede-lijder. Vriendschap is een wond die schoon
moet blijven. Zwaaiend loopt hij de trap af. De kofferbak gaat open, zonder kijken
wordt een tas naar binnen geworpen. Ik neem plaats achter het stuur, mijn vriend
haast zich onder de gordels van zijn stoel.
Waarom weet ik niet, wellicht uit een instinctieve vrees voor wat stiltes teweeg
kunnen brengen, maar ik praat, en blijf praten. Ik vertel hem over de werkdag, iets
waar we nog nooit over hebben gesproken, over kinderen met voetbalenkels en over
het prikken van mensenvlees (als in een sinaasappel, of gelatine). Hij blijft rustig,
zijn handen liggen op zijn knieën, ze omklemmen niets.
Wanneer ik niets meer weet te zeggen doe ik een cd in de speler. Iets wat klinkt
als twintig jaar geleden, een compilatie.
We verlaten de werkelijke wereld, die plaats van feiten en plichten, en naderen
het water. We passeren borden met fantasienamen als ‘Lambertschaag’ en
‘Opperdoes’. Het is de eerste dag van het jaar met wat zon, de eerste aanwijzing dat
de koude winter de zomer niet definitief de nek heeft omgedraaid.
We laten de auto achter in de maag van de trillende pont. De kantine ruikt naar soep
en filterkoffie. We gaan zitten aan het raam, aan een tafel in een hoek die niemand
ziet. De pont is gevuld met vakantietassen en Duitsers.
Draaiende schuimkoppen, grijsblauw water, behalve de paar repen die door de
zon felwit worden gemaakt. Rennende kinderen trekken onze blikken mee, la-
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chend drukken ze op de grote knoppen die de ruimtes van elkaar scheiden. Deuren
schuiven onophoudelijk open en dicht. Onwillekeurig lacht hij even, mijn vriend.
Dan, alsof betrapt, staat hij op om koffie te halen.
Eerst in Duitstalig Nederlands, dan in Nederlandstalig Duits kondigen de luidsprekers
de aankomst aan. Aan de linkerkant van het schip struikelt de zon de kantine binnen.
Een gezin bij de reling verandert in een rij silhouetten. Mijn vriend bekijkt het viertal.
Hij zet zijn blik vast in hun gedaantes. Ook wanneer mensen de ruimte verlaten,
wanneer kinderen stoppen met rennen en beginnen met zoeken, blijft hij zitten. Zijn
blik is hard geworden.
Weer op vaste bodem eten we een broodje haring bij de viskar op de dijk. Het idee
van regelmaat is eerder geruststellend dan beklemmend, al hebben herinneringen de
neiging continu tussen deze twee componenten te wisselen. We zoeken het komende
weekend bij elkaar. Welke wandelingen, welke stranden, we zoeken naar woorden
die bij het eiland horen. Kwelder, slufter, kokkel. De pont stroomt verder leeg, auto's
zoeken hun weg over dijk- en landweggetjes. We kijken ze na, en stappen weer in.
Voor de vorm ruziën we wat over wie betaalt, en kibbelen we, wanneer we het
oude huis van Jan Wolkers passeren, wie van ons nou ooit dat naambordje heeft
gestolen. Als ik uiteindelijk zeg dat ik het zeker weet, dat ik het bordje bewaar in
een dierbare doos op zolder, die witte met dat rode deksel, dan glimlacht hij tevreden.
Ik lieg, en mijn vriend lacht.
Het is niets veranderd. Knalgeel, verstopt tussen heggen, afgeschermd van caravans
en landweggetjes, het familiehuisje dat ‘Pieter’ heet, naar mijn oom, de eerste
eigenaar.
We zetten onze tassen bij de open haard. Hoe ouder we worden, hoe meer we
meenemen. Films die we waarschijnlijk niet zullen bekijken, muziek waar geen
behoefte aan is.
We gaan naast elkaar zitten op de bank. De kamers hoeven we niet te verdelen.
Ik links, hij neemt de rechterkamer. Vandaag is geen dag om iets te veranderen.
‘Koffie?’
Mijn vriend kijkt voor zich uit. Naar de muur, misschien naar het schilderij. Blauwe
vegen moeten een hemel voorstellen, groene strepen een naaldbos. Van iemand uit
Judiths werkplaats, waar schilderen een alternatief is voor kleien, met een bal tegen
een muur schoppen of iemand te lijf gaan met een lunchtrommel. Vertederend was
het woord waarmee het uiteindelijk aan de muur was komen te hangen. ‘Ja, lekker,’
zegt hij uiteindelijk.
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De bedden zijn opgemaakt en al is het maar voor twee nachten: de kleren gaan
opgevouwen de kast in. Op het tafeltje tussen de twee wandbanken liggen hompen
kaas op een plank. Mijn vriend aarzelt, iedere beslissing lijkt hem zwaar te vallen.
Ik snijd plakjes af, van de brie en van de Texelse schapenkaas, en zet het bordje
voor hem neer. Hij heeft er weinig aandacht voor. Het grote wijndrinken is begonnen.
Twee pakken hebben we aangeschaft, niet om vanavond op te maken, al zat dat wel
gebeuren.
Als de avond hier valt, valt hij hard. Wolken zullen er ongetwijfeld nog zijn, maar
ze zijn donkerblauw gekleurd.
We zeggen niet veel, wijten het aan de vertering van de zware strandmaaltijd. Hij
draagt zijn net gekochte fleecetrui. Hij verbergt zijn kin in de kraag van zijn fleecetrui.
De gave tot converseren moet gevoed worden door rode wijn. We praten om
gesprekken uit te stellen.
Toch maar muziek. Tom Waits. Big time. Omdat we dat de laatste keer ook hebben
gedraaid.
Mijn mobiel begint te trillen, stil betekent des te meer lawaai, hij schrikt. Ik pak
mijn telefoon, sta op.
‘Ga je bellen?’ vraagt hij angstig.
Ik bekijk mijn telefoon. Judith, haar naam knippert. Geen haast, kan ook straks.
‘Nee. Even naar de wc. Die wijn.’ Ik wijs naar mijn glas.
‘Je mag best bellen, hoor.’
‘Dat weet ik.’
‘Ik kan best alleen gelaten worden.’
‘Dat weet ik toch.’ Het getril is opgehouden. Mijn hand is weer stil.
Op de wc spoel ik water in mijn gezicht en stuur ik Judith een sms. ‘Sorry liefje,
kan even niet opnemen. Bel zo meteen. Laat Suus maar slapen. XX.’ Eén x omdat
het zo hoort, een tweede omdat ik het wil, ja, omdat ik haar mis.
Ik zie hem zitten op de bank, hij oogt gerustgesteld door de snelle terugkomst. Ik
denk aan de jaren dat we hier door de velden renden die nu vol staan met campers
en caravans, door het gras dat nu is herverdeeld in krappe tuintjes. Aan hoe we elkaar
bang maakten, voor geritsel, voor dode Duitse soldaten die hier in de duinen
ronddwaalden, voor zwiepende bomen, voor iets wat in de verte leek te bewegen. Ik
wist die vrees diezelfde avond nog af te schudden. Mijn vriend niet. Hij sliep slecht
in, werd vroeg wakker, in de ochtend wanneer deze nog geen ochtend mocht heten,
hooguit het nasukkelen van de nacht.
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Bestanddelen van zijn karakter, ze waren er al, lang voordat ik wist hoe te kijken
(hoe, niet waar). Nu is er slechts het stolsel van die componenten.
‘Woont Van der Kamp er nog?’
Ik schrik op, was bijna ingedut bij een van de langzame nummers van de cd.
‘Die oude vrouw, die helemaal gek werd als we voetbalden in het veldje dat
overliep in haar tuin.’
‘Ja, Van der Kamp, dat weet ik nog wel,’ zeg ik. ‘Ik denk dat zij hier nog wel moet
wonen. Heb 'r al een tijdje niet gezien, maar ja, ze is oud.’
‘Ah ja.’ Hij neemt een slok wijn, morst wat, niet uit onachtzaamheid maar juist
uit concentratie. ‘Laten we haar gaan opzoeken.’ Glimmende ogen. Plezier, een
bestanddeel dat ik vergeten was. ‘Belletje trekken.’
‘En dan?’
‘Dan verzinnen we een mooi verhaal over dat we nog geld krijgen van 'r, voor al
die lek gestoken ballen.’
Ik drink door. Nu een half glas per slok. Het is wijn die niet langzaam gedronken
hoort te worden. ‘Ik weet het niet.’
‘Wat is er niet te weten?’
Mijn glas is leeg. Ik voel de paarse tandaanslag die Judith altijd wegpoetst met
haar vinger.
Ik weet dat ik mijn vriend niets kan weigeren.
Er zijn tuinlampjes, en kabouterbeeldjes. We wankelen en proberen ons lachen niet
te veel volume te geven. Zelfs het naambordje op haar deur is onveranderd. De
binnenlichten zijn uit. We onderhandelen over wie belt en wie praat. Uiteindelijk
drukken we samen, lang en hard, en rennen we samen weg. Wanneer ik om mijn
schouder kijk zie ik het huis verlicht worden, en dan rennen we een paadje af, en een
veld in. We rusten achter een hooibaal. We lachen hardop, van angst is geen sprake,
bomen ritselen door de wind, niet door soldatenzielen.
We kijken naar de hemel tot we beredeneerd hebben dat mevrouw Van der Kamp
niet meer wakker is, en de kust veilig.
Alle bungalows slapen, de omgeving maakt geen enkel geluid.
Binnen luisteren we het laatste nummer van de cd, en bespreken we wat we morgen
gaan doen. De Koog, Den Burg, naar de bioscoop, een strandwandeling, nog een
keer naar het huis van Jan Wolkers?
Het is pas één uur 's nachts, maar we kunnen aan weinig anders denken dan aan
slapen. Oogleden, benen, ze willen niet meer.
We besluiten eindelijk toe te geven dat we dronken zijn.
De jassen kunnen weer uit. Nog een glas wijn dan, nog een keer track zes, ons
lievelingsnummer.
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Dan kiezen we allebei onze deur, we zetten geen wekker, er is geen haast.
Ik stuur Judith een bericht dat ik morgen bel, nu ben ik te moe. X'en.
Ik zoek naar geluiden uit de andere kamer, die niet komen. Niets. Ik neem me voor
om de stilte te accepteren. Het wordt me onmogelijk gemaakt. Af en toe slaat de
geiser aan, of juist uit. De verwarming maakt een ratelend geluid, ik verbeeld me
duizenden krekels die in de buizen rondtrippelen.
Ik kom pas overeind als ik de douche hoor. De inhoud van mijn hoofd volgt iets later.
Een kater, naar oud-Texels recept. Ik ga het bed uit, zet de ramen open, mijn eigen
en die van de kamer ernaast. Ik herken zijn kleren, de versleten spijkerbroek, het
vaalblauwe overhemd dat studentikoos slordig over een stoel hangt. Ik zie alles als
vroeger, het is vermoeiend te zien hoe anders het is geworden, het is alsof er schotten
door de tijd zijn gestoken, niet van staal of hout, maar van glas-in-lood: ik zie de
sporen van jaren geleden, maar alles is verkleurd.
Ik loop de huiskamer binnen. Ik zie lege glazen op tafel, en een toegetakeld
kaasplankje. Ik ruim wat op, kies een ochtend-cd, zet het koffiezetapparaat aan. Het
gepruttel neemt het getik van de douche over, de geiser gaat uit. Mijn vriend verlaat
de badkamer in een stoomwolk en met een handdoek om het middel.
Ik wens hem een goede morgen, en kijk onwillekeurig naar de koffiemachine.
‘Dat doe ik wel. Het ontbijt en zo. Ga maar douchen.’ Mijn vriend rost de haren
af als een klein jongetje.
‘Ja?’
‘Tuurlijk.’
‘Zeker?’
‘Ja, zeg ik toch.’
‘Okee, prima.’ Stilte. ‘Dank.’
‘Geen probleem.’
Ik pak mijn kleren, leg ze op de wc. Ik zet de douche aan en bel haar op. We
verstaan elkaar moeilijk door het vallende water heen, we praten alsof in het geheim,
zoals vroeger, toen we op huistelefoons van ouders naar elkaar belden, tussen de
uren door, niemand die het doorhad, tot diep in nacht. Mijn ouderdom ligt in
herinneringen, nog niet in mijn lichaam. Ik bekijk mezelf in de spiegel, en zie de
jongeman die ik altijd was.
Meteen als ik naar buiten stap, en dezelfde stoom om mijn eigen voeten zie, merk
ik dat er iets is veranderd. Geen muziek meer, geen koffiegeluiden. Twee volle
koppen staan onaangeroerd op het aanrecht, de oven gloeit. Niemand aan de eet-
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tafel. Ik loop over mijn angsten als over een pad met scherpe stenen: iedere stap een
soortgelijke pijn, een vrees voor de volgende.
De woonkamer, de laatste kamer. Ik zie mijn vriend zitten, op een krukje bij het
raam. Opluchting, op de voet gevolgd door bezorgdheid. De armen hangen, starend
naar buiten. Ik kom achter hem staan. Een autoband, aan een touw aan de boom,
schommelend in de wind. Een simpel beeld, dat me met woede vervult: dat ik daar
niet aan heb gedacht, dat ze me niet heeft gewaarschuwd, dat niemand me eraan heeft
herinnerd dat ding weg te halen. En bovenal: dat ik, de beste vriend van mijn beste
vriend, het zelf ben vergeten. Een autoband, meer is er niet voor nodig om al het
werk ongedaan te maken. Verder geen enkel geluid van buiten. Ik leg mijn hand op
zijn schouder. Ik hoor hem ademen, onregelmatig, bijna hijgend. Buiten de lege
schommel, en zwaaiende kinderbenen die hij niet zal terugzien.
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Arnold Heumakers
De verthrillering van de literatuur
2011 was het jaar van Peter Buwalda's debuut Bonita Avenue. Gepubliceerd in het
jaar daarvóór, bereikte de roman in 2011 het grote publiek. Dankzij positieve
recensies, tv-aanprijzingen van Bekende Nederlanders, nominaties, twee prijzen en
mond-tot-mond reclame op internet en daarbuiten. Dat succes is begrijpelijk, want
de schrijver van Bonita Avenue legt een bewonderenswaardig vakmanschap aan de
dag, zeldzaam bij een debutant, de roman heeft een enorme Schwung en laat de lezer
na de eerste bladzijden niet meer los; het boek is, kortom, een page-turner, zoals het
in goed Nederlands heet. De jury van de Libris Literatuurprijs oordeelde:
‘ongecompliceerd leesplezier’. Het was bedoeld als compliment, maar kan een roman
die ongecompliceerd leesplezier biedt ook literatuur zijn?
In mijn stuk over de Libris-nominaties in NRC Handelsblad meende ik van niet.
Ik vond Bonita Avenue, hoe vaardig ook geschreven, ‘oppervlakkig’ en ‘over the
top’ - niet tot genoegen van de auteur, zoals bleek uit een interview dat hij met zichzelf
hield in Vrij Nederland. In een krantenstuk, waarin ook nog de vijf andere nominaties
aan bod moesten komen, ontbrak de ruimte om nader op deze kwestie in te gaan.
Maar de zaak is, mede door het almaar toenemende succes van het boek, te interessant
om het bij dat ene stuk te laten. Bovendien heeft de schrijver recht op meer
argumentatie dan de paar zinnen ter ondersteuning van mijn tamelijk lapidaire
conclusie dat Bonita Avenue geen ‘literatuur’ zou zijn.
Wat is Bonita Avenue dan wel? Het meest voor de hand ligt: een thriller - het boek
werd tenslotte ook genomineerd voor de Gouden Strop. De thriller wint steeds meer
terrein in Nederland, onder de lezers maar sinds een aantal jaren ook onder de
schrijvers. Voor je er erg in hebt gaan de grenzen vervagen, wat niet wil zeggen dat
het zinloos is geworden om nog langer het onderscheid te maken.
Thrillers hoeven alleen maar spannend te zijn, ook al worden ze voornamelijk
gelezen ter ontspanning. Een boek lang verdwijnt de lezer in een uitzinnige wereld
van misdaad, moord en geweld, om daarna beter opgewassen te zijn tegen de harde
werkelijkheid thuis en op kantoor. Maar heb je het boek uit, dan is het
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ook echt afgelopen. Van literatuur verwacht ik meer. Een literair boek verschaft
tijdens de lectuur, net als de thriller, een bijzondere ervaring, maar als het goed is
worden we er ook na afloop nog door beziggehouden. Bijvoorbeeld omdat het een
betekenis blijkt te hebben die zich niet volledig laat doorgronden. Die betekenis zou
zowel in het verhaal moeten zitten als in de manier waarop dat verteld wordt, en valt
nooit volledig samen met de som van zijn delen. Er is altijd een ongrijpbaar extra hét verschil met de thriller - dat je niet meer loslaat.
Ook Bonita Avenue is mij blijven bezighouden, in het bijzonder met de vraag:
waar gaat dit boek over of beter gezegd, gaat het überhaupt ergens over? Heeft dit
boek wel een betekenis die ertoe doet of is het slechts een verbale achtbaan vol
spanning en sensatie? Kennelijk was ik niet de enige die met deze betekenisvraag
worstelde, want zelfs de positieve recensies die ik heb gelezen geven er nauwelijks
een bevredigend antwoord op.
Heeft dit boek wel een betekenis die ertoe doet of is het slechts een
verbale achtbaan vol spanning en sensatie?
Iedereen benadrukt de spanning van de tekst en het schrijftalent van de auteur, maar
wat hij met zijn boek heeft willen zeggen wordt niet erg duidelijk. Men vertelt min
of meer de plot na (of juist niet, om de spanning niet te bederven) en laat het
vervolgens bij vage kreten als ‘een grote Nederlandse roman’ of ‘een noodlotsdrama’.
Of er wordt een hele rits thema's opgesomd, van ouder-kindverhoudingen tot
internetporno en van nature-nurture tot moreel verval, zonder dat men erin slaagt
een overkoepelend thema of een diepere betekenis aan te wijzen, waarin al die
verschillende thema's samenkomen. In de paar minder positieve recensies wordt dit
ontbreken van een centrale betekenis, dit gebrek aan diepte, wel als een bezwaar
genoemd.
Wie over ‘een grote Nederlandse roman’ spreekt, heeft waarschijnlijk Philip Roths
Great American Novel in gedachten, een satirische roman met allegorische trekken
over baseball, volkssport nummer één (of twee, als men meer van football houdt) in
de Verenigde Staten. Baseball is Amerika bij Roth. In Buwalda's relaas over de
Werdegang van Siem Sigerius, oud-judokampioen, wiskundewonder, rector
magnificus en tenslotte minister van Onderwijs, die door toedoen van zijn
(stief)kinderen ten onder gaat, lijkt me van satire geen sprake. Hoe zit het met de
allegorie?
Een centrale plaats is in de roman weggelegd voor de vuurwerkramp in Enschede:
vrijwel op hetzelfde moment ontdekt Siem dat hij zich al een tijd lang op internet
verlustigt aan de naaktfoto's van zijn prachtige stiefdochter Joni, en
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komt zijn eigen zoon Wilbert vrij, na acht jaar voor doodslag in de gevangenis te
hebben gezeten. Terwijl Enschede ontploft, spat ook Siems familieleven uit elkaar.
In beide gevallen blijken veiligheid, respectievelijk harmonie een illusie te zijn; het
noodlot doorkruist alles. Maar hoe representatief (noodzakelijk voor de allegorische
dimensie) is dit alles voor Nederland aan het begin van de 21e eeuw? Staan de
vuurwerkramp en Siems persoonlijke déconfiture soms voor de politieke
aardverschuiving, die Pim Fortuyn en de moord op hem hebben veroorzaakt?
Fortuyn noch de moord op hem komen in de roman voor. Dat is niet zo gek, want
de ondergang van Sigerius vindt plaats - net als de vuurwerkramp - in 2000, toen
Fortuyn nog gewoon columnist van Elsevier was. Nu speelt de roman zich ook af in
2008 en wordt hij deels als terugblik verteld, maar in die passages ontbreekt Fortuyn
eveneens. Geen woord over het explosieve ontwaken uit de multiculturele droom.
Waarom niet? Misschien omdat het te zeer voor de hand ligt en de lezer het zelf wel
kan invullen, misschien ook niet. Misschien heeft Buwalda slechts in algemene zin,
zich concentrerend op het lot van Sigerius en diens familie, willen laten zien hoe het
kan verkeren in het leven. In dat geval heeft het amper zin om van een ‘grote
Nederlandse roman’ te spreken. Beter kan Bonita Avenue als een ‘noodlotsdrama’
worden gekarakteriseerd. Het noodlot rust nooit en kan altijd en overal toeslaan, in
het hedendaagse Nederland niet minder dan in het antieke Griekenland.
Siems hubris zou zitten, aldus Vullings, in het feit dat hij denkt zijn
afkomst te kunnen overwinnen
In een interview heeft de schrijver zijn boek een ‘realistische, tragische roman’
genoemd. Het verhaal speelt zich af in een realistische (niet mythische) setting, maar
wat er verteld wordt zou dus wel een soort tragedie zijn. Jeroen Vullings schreef in
Vrij Nederland dat de ‘hubris’ (overmoed) van Sigerius wordt bestraft, en hij
vergeleek Buwalda's hoofdpersoon met een klassieke Griekse held, zij het van een
beschamend menselijk kaliber. Siems hubris zou zitten, aldus Vullings, in het feit
dat hij denkt zijn afkomst te kunnen overwinnen. Met andere woorden: iedereen kan
maar beter blijven op de plek waar hij of zij geboren is. Social climbing, het is
gevaarlijke overmoed. Bij Plato vind je voor deze stelling de filosofische
rechtvaardiging, evenals de bijpassende utopie - voor een eigentijdse roman lijkt het
me toch een wat al te reactionaire boodschap. Zou Buwalda echt menen dat sociale
dynamiek en maatschappelijk succes neerkomen op hubris en dus straf verdienen,
is dit de verborgen betekenis van zijn roman? Ik vind het moeilijk te geloven, al zou
het wel een mooi ironisch contrast vormen met de massale bijval voor Bonita Avenue.

Tirade. Jaargang 56 (nrs. 442-446)

39
Maar als de hubris niet zit in Siems voorspoedige carrière, waar zit hij dan? Getuigt
het van overmoed om van je stiefdochters te houden als waren het je eigen kinderen?
Ook Siems geringe seksuele energie (‘hij was een dweil in bed’) en zijn fetisjisme
(dat op een cruciaal moment als een konijn uit de hoge hoed springt) kan ik moeilijk
zien als uitingen van overmoed, de rampzalige gevolgen ten spijt. Het enige wat een
beetje in de buurt komt, is Siems illusie dat hij in staat is om het karakter van zijn
onhandelbare zoon te verbeteren. Veel belangrijker lijkt me evenwel dat hij het
merendeel van de tijd geen poot naar hem heeft uitgestoken, omdat hij niet herinnerd
wilde worden aan zijn mesalliance met Wilberts moeder. Voor zijn zoon is Siem
gewoon een slechte vader geweest, en dat krijgt hij ongenadig op zijn brood, als
Wilbert wraak komt nemen. Van de tragedie belanden we zo in een tamelijk
overzichtelijke en merkwaardig moralistische psychologische roman.
Die moraal wordt niet rechtstreeks uitgesproken, maar ligt besloten in het verhaal.
Overspel en echtscheiding leiden niet tot geluk, en wanneer dat wèl zo lijkt te zijn
(de Amerikaanse tijd van het gezin Sigerius aan de Bonita Avenue) berust het op
een illusie die elk moment verbroken kan worden. Ook is het niet verstandig, zo
blijkt, om een sekssite te beginnen, want voor je het weet heeft je eigen stiefvader
zich erop geabonneerd. Ik zou de onderneming van Joni en Aaron, de twee andere
hoofdpersonen, geen hubris willen noemen, maar net als Sigerius worden ook zij
bestraft - voor zover Joni's latere carrière in de porno-industrie tenminste als een
straf mag worden opgevat.
Bij Aaron, die getroffen wordt door een kanjer van een psychose, is op dit punt
geen twijfel mogelijk. Hij krijgt straf omdat hij Siem, zijn tweede ‘vader’ voor wie
hij als ideale ‘zoon’ fungeerde, heeft bedrogen (eigenlijk al van meet af aan, gelet
op de geveinsde jazzkennis waarmee hij Siems hart wint) door met Joni die sekssite
te beginnen. Dit beeldschone meisje is de femme fatale in deze roman. Als kind kon
ze al niet met haar vingers uit de collectebus blijven en met haar ‘geldbeluste
exhibitionisme’ is zij het die het initiatief heeft genomen tot de sekssite. Misschien
omdat Joni ook niet deugt, is zij de enige in de familie die compassie voor de criminele
Wilbert kan opbrengen, al deinst zij er niet voor terug (nu uit compassie voor Siem)
om hem te verraden door meineed te plegen - iets wat nadien wordt gecompenseerd
doordat zij ook Siem aan Wilbert verraadt.
Verraad, leugens, geheimen - er wordt in Bonita Avenue veel nadruk op gelegd.
Het impliciete moralisme klinkt erin door en het psychologisch mechanisme van de
roman leeft ervan. De gevolgen pakken even bloederig als sensationeel uit. Met
tamelijk rudimentaire psychologische gegevens heeft Buwalda een spectaculair plot
geconstrueerd, waarin Wilbert als ongeleid projectiel voor de gena-
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deklap zorgt. Menigeen zal het gevecht tussen Siem en Wilbert onvergetelijk vinden,
het wordt door Buwalda bloedstollend beschreven, evenals het iets minder
gedetailleerd in beeld gebrachte slagerswerk dat Siem moet verrichten om het lijk
van zijn zoon weg te werken. Maar behoort dit nog wel tot de psychologische roman?
Het lijkt er meer op dat die inmiddels het veld heeft moeten ruimen voor een
hardhandige thriller. De apotheose daarvan bestaat, zeker in de Hollywood-versie,
ook vaak uit een genadeloze eindstrijd tussen held en monster. Is dat in een roman
die realistisch en tragisch wil zijn niet een beetje ‘over the top’?
Natuurlijk kun je zeggen dat Griekse tragedies ook ‘over the top’ zijn. Ze zitten
vol met sensationele ingrediënten: een zoon die zijn vader vermoordt en slaapt met
zijn moeder, een moeder die haar kinderen doodt om zich te wreken op haar
echtgenoot, een vader die zijn dochter moet offeren, en ga zo maar door. Zo komen
we toch weer terug bij de tragedie en bij de vraag waarin dan precies het tragische
van Bonita Avenue zit. Misschien in het feit dat het met de held zo slecht afloopt?
In de gemiddelde thriller overleeft de held zijn eindstrijd, en daarna pakt hij zijn
leven weer op. Buwalda laat Siem zelfmoord plegen. Dat is alvast een verschil. Het
zou alleen wel een schamele tragedie wezen, als dit alles was.
Gelukkig bevindt zich bij nader inzien nog een ander element in de roman, dat je
tragisch zou kunnen noemen. We komen het tegen als we letten op de rol van het
toeval. In feite wordt het hele verhaal door toeval bepaald. Dat Siem goed kan judoën,
dat hij een ongeluk krijgt waardoor een eind komt aan zijn sportcarrière, dat hij met
Wilberts latere moeder trouwt, dat hij haar inruilt voor buurvrouw Tineke, dat hij
een wiskundeknobbel blijkt te hebben, dat Tinekes vader die bij hem herkent, dat
Joni bloedmooi is en net als Wilbert niet wil deugen, dat SE Fireworks in de lucht
vliegt en dat Siems familiegeluk hetzelfde lot treft - telkens gaat het om
toevalligheden, voor hetzelfde geld had het ook anders kunnen zijn. Het lot regeert,
zowel in het positieve als in het negatieve. Is dat genoeg voor een tragedie? Nee,
want de tragedie ontstaat pas, zou ik zeggen, wanneer de held zich tegen het lot
verzet. Dat het leven van toevalligheden aan elkaar hangt, is niet meer dan een
banaliteit.
Waar zit bij Siem het verzet? Niet in zijn sociale klim, want die behoort eveneens
tot zijn lot, tenzij je het voor 100% eens zou zijn met Plato. Siems verzet tegen het
lot zit eigenlijk maar in één ding: in zijn wiskundig specialisme. Siem is een autoriteit
op het gebied van de knot theory, in de roman gedefinieerd als een ‘tak van wiskunde
die probeert te begrijpen op hoeveel verschillende wijzen een stuk touw in de knoop
kan zitten’. Ik weet niets van wiskunde, maar het lijkt me dat dit beoogde begrip
neerkomt op een poging het toeval te elimineren. ‘Volgens zijn cv heeft hij verstand
van toeval,’ wordt over Siem gezegd. En zijn ambitie
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wordt omschreven als een streven ‘de toevalligheid uit te kleden tot op haar blote
waarschijnlijkheid in plaats van er een magische betekenis aan toe te kennen’. De
mathematisering van het toeval - staat dat niet gelijk aan de ontkenning van de
tragedie? Ziedaar - alsnog - Siems hubris, die de hubris is van de hele moderne
natuurwetenschap. Niet voor niets herinnert zijn straf in figuurlijke zin aan het medium
van zijn zonde, de knot theory, want de ‘knopen’ in zijn eigen leven weet hij, als het
erop aan komt, niet te ontwarren. Integendeel, zijn reacties maken alles alleen maar
erger. In zijn persoonlijke leven overkomt hem de tragedie die hij als wiskundige
tracht uit te bannen.
Het reactionaire, vooruit conservatieve moralisme mag daarbij geen
belemmering zijn, al blijft het de vraag hoe serieus we dit moralisme
moeten nemen
Bonita Avenue, waarin dit alles wordt verhaald, blijkt dus toch een echte tragedie,
en waarom zou iemand zo'n tragedie de toegang tot de literatuur willen ontzeggen?
Het reactionaire, vooruit conservatieve moralisme mag daarbij geen belemmering
zijn, al blijft het de vraag hoe serieus we dit moralisme moeten nemen. Zelfs in de
meest gruwelijke trillers, die lezer of kijker alle gelegenheid bieden zich te goed te
doen aan excessief en wellustig geweld, schuilt soms een lofzang op de family values.
Heiligt het doel hier de middelen of is het juist omgekeerd? Ik wil Buwalda niet van
hypocrisie beschuldigen, maar met zijn roman is volgens mij iets soortgelijks aan de
hand. Te meer daar Siems intellectuele kant nauwelijks serieuze aandacht krijgt (in
tegenstelling tot zijn ‘moordinstinct’ en zijn kwaliteiten als ‘vechtjas’), met als gevolg
dat de echte tragische dimensie een makkelijk over het hoofd te zien detail blijft.
Dat komt (en daarin schuilt de overeenkomst met die dubieuze gruwelthrillers)
door de manier waarop het verhaal wordt verteld. Ik denk bijvoorbeeld aan de zwaar
aangezette metaforen, die wèl in het oog springen. Nu eens stellen ze het gezonde
verstand op de proef: Wilbert die ‘zichzelf als een kurkentrekker de ellende had
ingeschroefd’ (een kurkentrekker is toch juist bedoeld om de kurk en dus de ellende
uit de fles te trekken), dan weer doen ze me in de lach schieten: iemand die aan Joni's
linkertepel zit ‘alsof ik een radio was die op de goede zender moest worden gezet’.
Het slaat welbeschouwd nergens op, het is - opnieuw - ‘over the top’, maar het heeft
beslist effect. Het draagt bij aan de robuuste, energieke, ja ‘volkse’ (ook een
eigenschap van Siem) sfeer van het boek. De schrijver is niet bang om stilistisch uit
de bocht te vliegen en als dat gebeurt, neemt de lezer het hem niet kwalijk,
meegesleept als hij wordt door de spanning van het geheel.
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Die spanning is uiteraard óók een effect van de manier waarop de roman wordt
verteld, het belangrijkste effect zelfs. Bonita Avenue is opgezet als een thriller. Dat
wil zeggen: het compositorisch principe waar de thriller van leeft, de cliffhanger,
regeert ook de compositie van Buwalda's roman. Op zichzelf is de cliffhanger, de
literaire vorm van uitgestelde behoeftebevrediging, een tamelijk simpel principe: je
breekt elke episode af met een climax en gaat door met een heel andere episode, pas
daarna (of nog enkele episodes verder) komt het vervolg van de climax, dat een
nieuwe episode inluidt die wederom wordt afgebroken met een climax... etc. Buwalda
beheerst deze techniek meesterlijk. En door vernuftig in de tijd heen en weer te
springen weet hij er ook nog een inhoudelijke rechtvaardiging voor te suggereren.
Wat we in de vorm van al die afgebroken episodes lezen, dat zijn als het ware de
scherven van het ontplofte familieleven van Siem Sigerius.
Tegelijkertijd blijft het een opzichtige vorm van effectbejag. Wat dat betreft is de
centrale plaats van juist een vuurwerkramp volkomen terecht: ook vuurwerk is
opzichtig effectbejag. De nadelen merk je vooral bij tweede lezing. Hoewel Buwalda
geenszins een klassieke whodunit heeft geschreven, verdampt een groot deel van de
spanning. Maar nog veel belangrijker, ook al bij eerste lezing, is een ander nadeel.
De creatie van een thrillerachtige spanning blijkt zo dominant dat voor enige andere
spanning, intellectueel dan wel poëtisch, geen ruimte overblijft. De tragische dimensie
die het verhaal bevat is daarvan het slachtoffer geworden, evenals de psychologische
en de stilistische nuance. Opgeofferd aan, overwoekerd door een effectbejag en een
sensatiezucht die je, omdat het zo goed is gedaan, in eerste instantie meeslepen om
je pas daarna verbijsterd achter te laten met de vraag wat je nu eigenlijk gelezen hebt:
een literaire roman of toch gewoon een thriller?
Bonita Avenue heeft iets van allebei. Deze roman belichaamt de knieval van de
literatuur voor de meedogenloze opmars van de thriller in de publieksgunst. We
kennen al de literaire thriller, een combinatie van keukenmeidenroman en
misdaadverhaal die zich ten onrechte het predicaat ‘literair’ heeft toegeëigend. Dit
komt van de andere kant en behelst een fenomeen dat ik de verthrillering van de
literatuur zou willen noemen. Door zich formeel en deels ook inhoudelijk aan de
thriller te conformeren verliest de literatuur zoveel van wat haar tot literatuur maakt,
dat zij onherkenbaar dreigt te worden. Dankzij het succes van Buwalda's roman, dat
ongetwijfeld navolging krijgt, gaan we daar nog veel ongecompliceerd leesplezier
aan beleven.
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Hanz Mirck
Gedichten
Het gebruik van de webcam
1 Eerst is het koud en komt er niemand meer
Het regent en de nacht valt. 2 En het wordt dag
maar niemand komt. Je honger is verdwenen, ook
de verdwenen honger, alleen de nacht, die komt altijd
3 Je vleugels flapperen - niet om te vliegen want zover
zijn je gedachten nog nooit geweest - maar omdat de nacht
zoveel groter is, de regen die je al niet meer hoort,
de lantaarns langs de verlaten industrieweg
en om je in evenwicht te houden, tot dat stopt
Je snavel omhoog, opent zich nog eenmaal geluidloos
Je valt opzij, op je brede rug, zachte rug die knokig is
Je pootjes trekken zich op, wijzen omhoog
een teken voor wie te laat zal komen
4 Maar er komt niemand meer
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Hoe een marketingbizniz te beginnen
1 Neem de jeugdfoto waarop de wereld geler is
alsof het licht warmer was, overal oranje en bruinen,
paarse gordijnen, bloemmotieven
2 Je beste vriendje in de tuin, knip
hem van de schommel, van de bal
en plak daar je vennoot
3 noem je bizz Broeders of neem de namen
van de compagnons, ook zij zullen losgeknipt worden, hun namen aan gevel en briefhoofd verliezen
want wie is wie in de marketing, de tijdgeest en de regels
in de vrije trappen van het buitenspel
en de balans van de wipwap
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Thomas Bernhard
Victor Halfnar
Een wintersprookje
Vertaling Jeroen van Kan
Over een man, moeten jullie je voorstellen, die Victor Halfnar heette en geen benen
meer had, en met wie ik gisteravond de weg door het hoge bos afstrompelde. Ik had
enorme haast, want naast mijn voorliefde voor het nietsdoen ben ik ook nog arts: een
gezond mens, aan de ene kant van het hoge woud, in Traich, had me naar een
familielid gestuurd dat aan de andere kant woont, in Föding, naar iemand die
plotseling aan een geestesziekte leed waarvan de afgrijselijke effecten weliswaar in
de medische handboeken staan, maar niemand de oorzaak van kent. Hoe dan ook,
ik had me voorgenomen te voet naar de patiënt te gaan, door het hoge bos, door de
diepe sneeuw, vanzelfsprekend onder aanwending van mijn voortreffelijkste
doordesneeuwwaadkunsten, om plotseling, tot mijn schrik, zoals jullie je voor kunnen
stellen, midden in het hoge woud, te struikelen over Victor Halfnar.
‘Victor Halfnar,’ zo had hij over wie ik zojuist bijna gevallen was en die ik nooit
eerder was tegengekomen, mijn hele leven niet, zich aan me voorgesteld.
‘De locomotief heeft ze van mijn lichaam afgerukt,’ riep de man op het moment
dat ik vaststelde dat hij niet meer over zijn benen beschikte, op zo'n manier dat het
leek of de ongelukkige het ongeluk nog maar net achter de rug had. Toen bedacht ik
ineens dat er helemaal geen trein door het bos rijdt, dat er geen spoor ligt en dat ik
ook niemand had horen schreeuwen, niets menselijks althans. ‘Natuurlijk,’ zei Victor
Halfnar, ‘is het alweer acht jaar geleden!’ Hij lag midden in het bos, midden op de
weg, terwijl zijn beide benen, zijn houten benen, ‘misschien omdat ik heb geprobeerd
sneller te lopen dan normaal,’ zei Victor Halfnar, plotseling waren afgebroken.
‘Opeens was ik vergeten dat ik houten benen heb. Ik geloofde echt dat ik mijn eigen
benen weer terughad!’ Hij was blij dat er iemand langs was gekomen, ik in dit geval.
Hij vond me bovendien, zelfs in deze duisternis, heel aardig, vanwege mijn stem,
mijn voetstappen. ‘Ik was,’ zei Victor Halfnar tegen me, ‘onherroepelijk een
verschrikkelijke dood gestorven als u niet langs was gekomen. Zoals u weet is
doodvriezen de ergste manier om te sterven.’
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Toen ik zei dat ik arts ben was de man, wiens naam me, moet ik eerlijk toegeven (hij
heette Halfnar, stel je voor!), me meer bezighield dan zijn toestand, nog gelukkiger
dan wanneer ik gezegd had dat ik blikslager was of installateur of bakker of boer.
Toen ik hem vroeg hoe hij hier terecht was gekomen, in dit bos dat zelfs voor de
gezondsten onder ons, gegeven de juiste omstandigheden, dodelijk kan zijn, en dan
ook nog zo laat, tussen elf en twaalf uur 's nachts, antwoordde hij dat hij een uur
geleden met een molenaar uit Traich, die hij jaren alleen van horen zeggen, maar
niet van zien kende, uit Traich dus, aan de andere kant van het woud, een weddenschap
had afgesloten. De molenaar uit Traich had met hem, om het totaalbedrag van
achthonderd schilling (de prijs van het beste paar juchtleren laarzen, van onze beste
schoenmaker, laarzen waar hij, Halfnar, al tien jaar van droomde) gewed dat hij,
Halfnar, als hij precies om elf uur zou vertrekken, nooit voor twaalven in Föding zou
kunnen zijn. Binnen een uur kom je met houten benen niet door het hoge woud heen,
niet in de winter, niet in een winter als deze, niet in een koude nacht als deze. Hij,
Halfnar, had ook niet geloofd dat hij voor twaalven in Föding kon zijn, maar (‘Dwaas
die ik ben!’) was toch, omdat je nu eenmaal geen kans voorbij kon laten gaan, geen
gelegenheid jezelf te verbeteren onbenut kon laten, om elf uur, zoals afgesproken,
vanuit Traich vertrokken. De molenaar had hem een vreselijke dood voorspeld,
namelijk de al eerder genoemde vriesdood (‘En dan te bedenken dat de molenaar
bijna gelijk heeft gekregen!’). Welnu, hij, Halfnar, meende de weddenschap weliswaar
verloren te hebben, maar gelukkig hoefde hij, dankzij mijn aanwezigheid, niet dood
te vriezen. Bovendien had hij het geluk om uit zijn afschuwelijke toestand, die, merkte
hij nadrukkelijk op, ook een lachwekkende kant had, zoals alles in deze wereld, gered
te worden ‘door een arts, een vertegenwoordiging van de hogere geneeskunst,’ een
levensechte dokter.
Ik tilde hem op, klopte het grootste deel van de sneeuw van hem af en stelde vast
dat zijn twee houten benen inderdaad in het midden afgebroken waren. Aangezien
ik zo snel mogelijk naar mijn patiënt moest, besloot ik de man in allerijl op mijn
schouders te hijsen. Het was beter geweest als ik hem zonder houten benen had
kunnen dragen, maar doordat de gespen bevroren waren kregen we die niet los. De
gebroken houten benen waren ook aan zijn dijen vastgevroren, en ik bedacht me dat
de man afschuwelijke pijn moest lijden, verzwakt bovendien door de schok van zijn
naderende dood. Aangezien een man als hij gewend is aan zulke hevige pijnen (die
ben je gewend als je geen benen meer hebt, geen eigen benen, benen die uit gebeente,
vlees en bloed bestaan, als je alleen nog kunstbenen hebt), jammerde hij niet, dreinde
hij niet, huilde hij niet, schreeuwde hij niet, hij beklaagde zich in het geheel niet.
Nee, integendeel, hij was juist geluk-
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kig gered te zijn, gelukkig dat ik hem op de schouders had genomen, het gewaagd
had zijn beide houten benen stevig tegen mijn ribbenkast te drukken, hem en zijn
niet verdubbelde maar, zo scheen het me toe, verdrievoudigde, vervijfvoudigde,
vertienvoudigde gewicht steeds sneller te verplaatsen, voorwaarts, zo snel mogelijk
het bos uit, zo snel mogelijk naar Föding. Dat hij, Halfnar, nog voor twaalf uur in
Föding aan zou kunnen komen en daamee de weddenschap met de molenaar, die
geheel volgens afspraak al met zijn rijtuig op hem zou staan wachten in het via een
omweg bereikte Föding, alsnog zou kunnen winnen, geloofde hij niet. Hij stond het
zichzelf niet toe zoiets te denken, maar ik had plotseling, na een blik op mijn horloge,
precies om half twaalf, het gevoel dat ik, met Halfnar op mijn rug, wij tweeën dus,
best om twaalf uur in Föding zou kunnen zijn, en zo liep ik, ik die met het oog op
de op mij wachtende patiënt toch al met enige snelheid door het bos had gelopen,
steeds sneller, nog sneller, met de man op mijn rug, die, zoal alle mensen zonder
benen, behoorlijk vet en week was geworden en wiens gebroken houten benen
afwisselend kreunden, knetterden en knelden, en die uit angst voor de vaart die we
intussen maakten geen woord meer durfde te zeggen. Pas toen we het bos eenmaal
uit waren, vlak voor de lichten van Föding, zei hij: ‘Ja, Föding, Föding, ja!’ En hij
vroeg of het al twaalf uur was, waarop ik antwoordde: ‘Nee, niet, de klok heeft nog
niet geslagen.’ Terwijl ik liep, alsof ik buiten zinnen was, zei Halfnar dat hij met de
molenaar niet alleen in Föding had afgesproken, maar om precies te zijn ‘voor de
deur van de kerk in Föding’. ‘Voor de deur van de kerk? Dat komt dan goed uit,’ zei
ik, ‘want mijn patiënt woont daar naast!’ En tijdens het lopen zei ik nog, juist toen
we op het plein voor de kerk waren aangekomen: ‘Het is nog geen twaalf uur!’ Ik
stortte me op de kerkdeur, waar inderdaad een man voor stond, groot, zwart, en ik
dacht: hem werp je, en wel zo dat hij zich niet bezeert, Victor Halfnar voor de voeten.
Ik deed het en de klok sloeg twaalf. Daar lag Halfnar, voor de voeten van de molenaar,
en strekte met het volste recht zijn handen naar hem uit om het geld in ontvangst te
nemen.
De molenaar was behoorlijk verbaasd over het hele gebeuren, maar nadat ik me
aan hem had voorgesteld en hem had afgesnauwd, kwam toch de portemonnee van
de grote zwarte man tevoorschijn, meer omdat hij bang was dan omdat hij inzag dat
hij de weddenschap had verloren, en telde voor de op de grond liggende Victor
Halfnar acht biljetten van honderd schilling uit.
‘Gewed is gewed,’ zei de molenaar, die met de mogelijkheid dat Victor Halfnar
midden in het bos iemand op zou kunnen pikken die hem naar Föding zou kunnen
brengen bepaald geen rekening had gehouden. Hij had, zo zei hij, geen stuiver meer
voor het leven van Victor Halfnar gegeven. Het had hem verbaasd dat hij überhaupt
op de weddenschap was ingegaan. ‘Ik had Halfnar al voor dood
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gehouden!’ zei de molenaar, en dan: ‘Ach ja, de artsen! Die knoeiers mengen zich
overal in!’ En weg was hij.
Halfnar laadde ik weer op mijn schouders, nam hem mee naar het bezoek aan mijn
patiënt, waarvoor ik ook nog uitstekend op tijd was. Daarna regelde ik een kamer
voor hem in een herberg en betaalde die vooruit.
We spraken af dat we ons niet meer met elkaar zouden bemoeien. Ons afscheid
gebruikte hij merkwaardigerwijze om me te bedanken. Waarvoor? vroeg ik me af,
en terwijl ik langzaam huiswaarts liep bedacht ik me, onze zojuist gemaakte afspraak
negerend, dat hij nu weliswaar de weddenschap, en dus de achthonderd schilling, en
dus een paar van de beste juchtlederen laarzen van onze beste schoenmaker had
gewonnen, maar dat hij zijn houten benen kwijt was. Een nieuw paar zou hem toch
al snel zo'n tweeëneenhalfduizend schilling kosten. Wat voor mens, dacht ik, terug
in het hoge woud, ineens zo door hem aangegrepen dat ik dacht er in te kunnen
blijven, is deze Halfnar? Is hij gek?
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Lieke Marsman
Poëzievertalingen
Uit een atlas van de moeilijke wereld
Adrienne Rich
Ik weet dat je dit gedicht leest,
laat, voordat je je kantoor verlaat
van de ene intens gele lamp en het donker wordende raam
in de matheid van een gebouw dat stil is gevallen
lang na spitsuur. Ik weet dat je dit gedicht leest
terwijl je opstaat in een boekwinkel ver van zee
op een grijze dag in de vroege lente, vage vlokken razend
over de enorme vlaktes van de ruimte om je heen.
Ik weet dat je dit gedicht leest
in een kamer waar te veel is gebeurd om te kunnen verdragen
waar de lakens in stijve hopen op je bed liggen
en de open koffer van vlucht spreekt
maar je kunt nog niet weggaan. Ik weet dat je dit gedicht leest
terwijl de metro snelheid verliest en voordat je
de trappen oprent
een nieuw soort liefde tegemoet
waarmee je leven nooit instemde.
Ik weet dat je dit gedicht leest in het licht
van het televisiescherm waar geluidsloze beelden schokken en glijden
terwijl je wacht op de nieuwsuitzending over de intifada.
Ik weet dat je dit gedicht leest in een wachtkamer
vol kruisende en onkruisende blikken, vol herkenning in vreemden.
Ik weet dat je dit gedicht leest in fluorescerend licht
in de verveling en vermoeidheid van wie jong is en afgeschreven,
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zichzelf afschrijft, op veel te vroege leeftijd. Ik weet
dat je dit gedicht leest ondanks je aftakelende zicht, de dikke
lenzen vergroten deze letters tot betekenisloosheid maar je leest verder
want zelfs het alfabet is dierbaar.
Ik weet dat je dit gedicht leest terwijl je langs het fornuis ijsbeert
melk opwarmt, een huilend kind op je schouder, een boek in je
hand
want het leven is kort en je hebt teveel dorst.
Ik weet dat je dit gedicht leest dat niet in jouw taal is
sommige woorden raadt terwijl andere je lezende houden
en ik wil weten welke woorden het zijn.
Ik weet dat je dit gedicht leest luisterend voor iets, verscheurd
tussen verbitterdheid en hoop
terwijl je je opnieuw richt op de taak die je niet kan weerstaan.
Ik weet dat je dit gedicht leest omdat er niets anders meer is
om te lezen
daar waar je strandde, uitgekleed als je bent.
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Winnen
Linda Gregg
Er is hebben door hebben
en hebben door herinneren.
Allemaal glorie, maar wat vergaan is
is rijkdom. Wat overblijft.
Wat is gedragen is wat geleefd heeft.
De dood is te vertrouwd, hoewel het
gewicht toevoegt. Passie voegt grootte toe
maar laat te veel gevaar naar binnen.
Er is een poëzie die vraagt naar
dit leven van stilte in de middag.
Een geraniumtak in een glas die
misschien wortel schiet. Gedichten over tijd
nu en tijd toen, waarvan een ieder
de ander zorgvuldig in zich opneemt.
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Gedicht met duiven en handel
Adam Clay
Een duif voor je gedachten, de telefoon werkte
niet. Een bundel draden voor je huis en
de wind droeg iets tragisch
naar ons toe en toen weg. Wat was de droom
die je had die zelfs nu nog onuitgesproken groeit
in de donkere hoek van ons huis? Wat kunnen we denken
van een droom als een droom eerst aan ons dacht?
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De misplaatste kamer
Richard Siken
Het is mijlenlang nacht geweest en dan beginnen de echte sterren in de paarse
lucht, als kleine boten te ver van de kade,
te verdwijnen.
En daar, in de verte, niet het beloofde land,
maar een Holiday Inn,
met bougainvillea die door het gaashek van het zwembad groeit.
De deur wijd open: twee identieke bedden, identieke lampen, identieke
plastic bekers ingepakt in cellofaan
en hij zegt Nee Henry, laten we het niet doen.
Kun je het verhaal als stippellijnen door de kamer zien gaan?
Hier is de wasbak om het bloed weg te wassen,
hier is de whisky, het gescheurde shirt, de tegel van de badkamervloer,
het schijfje van de badstop
doorzeefd met gaatjes.
Hier is de jongen als een zak van vlees, hier zijn de motoren, de kleine kamer
die geen kamer is,
de Henry die geen Henry is, de Henry met een naald en draad,
die zich buigt over de flauwgevallen jongen
op de universele beddensprei.
Hier is hij nog een keer, wordt dichtgenaaid.
Dus nu zijn we tot een reusachtig strijdveld gekomen, de warmte van het vuur,
het vuur dat nog brandt,
de hitte die ontsnapt als een gebroken belofte.
Dit is het gedeelte waarin je weer in je kleren wakker wordt,
dit is het gedeelte waarin je probeert in het gebouw te blijven.
Blijf nog even in de kamer, zegt hij. Blijf nog even
in de kamer.
Dit is de plaats, zeg je tegen jezelf, dit is de plaats waar alles
begint te beginnen,
de wonden onthullen een dikkere huid en dan opeens is er geen vloer.
Ondertussen
is er iets onder het gebouw dat heel erg hard probeert
je aandacht te krijgen een man met amandelogen en een rits die de lengte
van zijn ruggengraat nabootst.
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Je kunt de schaduw zien die de man werpt
op het linoleum,
hoe deze lijkt op een boot, de tegels heel precies doorsnijdt,
de masten van zijn armen die tegen de ramen schrapen.
Hij wijst naar je met een glas melk
alsof hij probeert te zeggen dat er
nu een soort blinkende ster diep in je verborgen ligt en hij
moet het eruit graven met een mes.
De bel gaat, de hond gromt,
en dan laait de wind op, en het licht valt, en zijn mond
klappert, en de hond
huilt, en het raam sluit nauw tegen de vieze regen.
Hier is de hal en hier zijn de deuren en hier is de angst
voor het andere ding, het genadeloze
ding, je lichaam verdrinkt in zwaartekracht.
Dit is het ondertussen, het wachten dat plaatsvindt
in de ruimte tussen
één bericht en het volgende, de plaats waar je zijn handen
verwart met de kamer, de hond
met de man, het bloed
met de opengereten lucht.
Hij legt zijn handen op je hele lichaam om je in de kamer te houden.
Het is nacht. Het is middag. Hij rijdt. Het gebeurt
allemaal opnieuw.
Het is liefde of het is het niet. Het is niet voorbij.
Je bent in een auto. Je bent weer in de berm. Je bent op een
hobbelige weg en er zijn overal criminelen,
die verlangen naar gevaar.
Henry, zegt hij. Wie praat er?
Ik dacht dat ik de klank van ijs
op tand hoorde. Ik dacht dat ik de klank van tand op glas hoorde.
Open de deur en het licht valt naar binnen. Open je mond en het valt
weer naar buiten.
Hij ligt bovenop je. Hij ligt naast je, vlak naast je om precies te zijn.
Hij heeft de zachtste huid, helemaal om zich heen geslagen.
Hij is het niet.
Jij bent het niet. Nu val je. Je zwemt. Dit is niet
zonder gevaar. Je hebt geen
adem. Je klimt opnieuw uit het verchloorde zwembad.
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Niet alle noodzakelijke woorden werden ons gegeven.
Niets werd ons gegeven.
We hebben de hele nacht gereden.
We hebben lang gereden.
We willen stoppen. We kunnen het niet.
Is er een acceptabel resultaat? Bedoelen we iets wanneer we praten?
Is het genoeg dat we rillen
om het geluid?
Linker hand tilt de vork naar de mond, voel het vlees
door je keel glijden terwijl je denkt
Mijn keel. De mijne. Alles binnen deze lichtbundel is van mij.
De asbak en de kapotte lamp, de vieze oranje gordijnen en zijn
gescheurde shirt.
Ik was in je lichaam, baby, en het was een paradijs.
Ik was in je lichaam en het was een kermisattractie.
Ze willen stoppen maar ze kunnen niet stoppen. Ze weten niet
wat ze doen.
Dit is niet zonder gevaar, het hoe aan te raken, we willen het scherm
niet helemaal
van onze ogen getild, slechts lang genoeg omhoog om de gaten te zien.
Moe en verweerd en op de verkeerde manier aangeraakt,
ruw aangeraakt en bonzend in het licht.
Ze willen stoppen maar ze stoppen niet. Ze krijgen de kogel er niet uit.
Snij me open en het licht stroomt naar buiten.
Hecht me weer dicht en het licht blijft naar buiten stromen
door de hechtingen.
Hij krijgt de kogel er niet uit, denkt hij, en dan lukt het hem.
Een klein stukje grind om een parel omheen te bouwen.
Middernacht juni. Middernacht juli. Ze zijn er nu al dagen mee bezig.
De kogel er uit krijgen.
De kogel er uit graven en omhoog houden naar het licht, het licht.
De kogel er uit graven en omhoog houden naar het licht.
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W.I.M. van Calcar
Vrijheid van meningsuiting in historisch en taalkundig perspectief
In het huidig tijdsbestel hebben emoties het gewonnen van het gezond verstand en
verliest gemeenschapszin het van het ego van de burger. Om ons goed te voelen
leggen we bloemen of lopen mee in stille tochten, ook als we het slachtoffer niet of
nauwelijks kennen. Demonstraties zoals in het voorjaar van 2011 allerwegen in het
Midden-Oosten te zien waren, zijn in ons land een onbekend fenomeen geworden.
Bombardementen waarvan Irakese en Afghaanse burgers slachtoffer zijn, martelingen
door soldaten van de VS, Guantanamo Bay of de Berlijnse muur opgetrokken op
Palestijns gebied doen ons niet meer massaal de straat opgaan, zoals dat ooit het
geval is geweest in corresponderende situaties uit de 60-er en 70-er jaren van de
vorige eeuw. We blijven tegenwoordig dichter bij huis en kiezen voor de individuele
emotie. In het verlengde hiervan nemen we in de openbare ruimte het recht in eigen
handen, eisen respect voor onszelf op, ook als we daar niets tegenover stellen en
kennen wel onze rechten, maar niet onze plichten. Het is begrijpelijk, dat tegen deze
achtergrond het recht op een vrije meningsuiting opgerekt is tot het recht om alles
te mogen zeggen. Wanneer we in de openbare ruimte al van alles doen wat god
verboden heeft, dan kunnen we ons toch helemaal laten gaan wanneer we ergens
recht op hebben. Het is wel eens anders geweest.

Een lange weg
Al snel na de uitvinding van de boekdrukkunst (1450) troffen de autoritaire vorsten
van Europa in nauwe samenwerking met de Rooms-katholieke Kerk preventieve en
repressieve maatregelen die de onbeperkte verspreiding van gedachten en meningen
moesten voorkomen of tegengaan, wat overigens niet verhinderde dat allerlei
geschriften illegaal verschenen.
Vanaf het midden van de 17e eeuw dringen schrijvers in Engeland aan op vrijheid
van drukpers, zoals John Milton in zijn Areopagitica (1644). Pas aan het eind van
de 18e eeuw was Engeland zo ver, dat haar burgers zonder voorafgaand verlof
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mochten publiceren, al moesten zij nog altijd afwachten, wat de autoriteiten ervan
vonden. Overigens wilde Milton de vrijheid die hij verlangde, niet aan iedereen
toestaan, evenmin als die andere verdediger van de persvrijheid, de filosoof John
Locke. Ze zouden niet de enigen zijn. Marat en Robespierre, die een eeuw later in
Frankrijk een onbeperkte vrijheid van drukpers opeisen, ontzeggen die hun
tegenstanders. Dat deed ook Voltaire, die in de discussies over het recht op een vrije
mening zo graag als de nobele verdediger aangehaald wordt. Hetzelfde zien we in
de VS bij een andere verdediger van burgerlijke vrijheden, Thomas Jefferson, de
derde president van de VS (1801-1809). Vrijheid van meningsuiting was voor hen
kennelijk toch niet in handen van iedereen een groot goed.
De roep om persvrijheid die in Engeland is begonnen, vindt zijn voorlopig beslag
in een van de verenigde staten van Amerika, namelijk Virginia. In de Bill of Rights
die haar constitutie van 1766 voorafging, noemt het 12e artikel de persvrijheid een
bolwerk van de vrijheid. De Franse Declaration des droits de l'Homme et du Citoyen
van 1789, die de constitutie van Virginia tot voorbeeld neemt, is uitgesprokener. Ze
legt het recht vast van vrije communicatie van gedachten en ideeën en stelt dat elke
burger dus vrijuit kan praten, schrijven en drukken, behoudens misbruik zoals bepaald
door de wet. Deze formulering zou vanaf dan leiddraad zijn voor een soortgelijk
artikel in constituties van andere landen. De trend was gezet. De Verklaring van de
rechten van mens en burger had wel tot gevolg, dat er een vloed van geschriften op
de markt kwam vol laster en zelfs met oproep tot geweld en moord!
De Verklaring van de rechten van mens en burger had wel tot gevolg,
dat er een vloed van geschriften op de markt kwam vol laster en zelfs
met oproep tot geweld en moord
Met de Franse Declaration van 1789 was het pleit niet definitief beslist. Ook daarna
proberen vorsten en regeringen in Europa beperkingen op te leggen op wat men
schrijven of zeggen mag. De strijd voor vrijheid van drukpers zal in de 19e eeuw
doorgaan als begeleidend verschijnsel van de strijd om politieke vrijheid. Het lot van
beide vrijheden was met elkaar verbonden: men had het ene nodig om het andere te
bepleiten. Zodra de strijd om de politieke vrijheid beslist was, kreeg de strijd voor
vrijheid van drukpers een andere inhoud en een ander gewicht. In het geding kwam
de macht over de massamedia, nieuwsgaring en nieuwsvoorziening, een macht die
de drukpersvrijheid de facto kan beperken of zelfs opheffen, wanneer de massamedia
in één hand komen (Murdoch, Berlusconi). Met de verwerving van politieke vrijheid
is de discussie over de vrijheid van meningsuiting bovendien een zaak geworden die
zich afspeelt tussen bur-
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gers, eerder dan tussen burger en staat, een discussie die ten slotte uitgelopen is op
de eis: ik moet alles kunnen zeggen.
De eis van vrijheid van meningsuiting is van het begin af aan met redenen omkleed
geweest. De vrijheid diende ergens voor.
De meest radicale verdediging van de vrijheid van meningsuiting vóór 1800 is
van de hand van twee auteurs die schuil gaan onder de naam van Cato, de Amerikanen
John Trenchard en William Gordon. In hun Cato's Letters (1733-1755), een van de
meest populaire en geachte bronnen van politieke ideeën in het Amerika van die tijd,
betogen zij dat wijsheid niet bestaan kan, evenmin als vrijheid in het openbare leven
zonder vrijheid van meningsuiting.
John Stuart Mill, een van de meest invloedrijke Engelse filosofen van de 19e eeuw,
pleit in zijn On Liberty (1859) voor een vrije markt van ideeën. In dat geval zal de
waarheid als vanzelf naar boven komen drijven. In de Encyclopédie van Diderot en
d'Alembert, het handboek van de Verlichting, lezen we, dat bijgeloof en barbarij op
de loer liggen, wanneer er geen vrijheid van meningsuiting is. Comte de Mirabeau
die Milton bewerkte, betoogt in dezelfde lijn, dat men in Engeland in voorspoed leeft
dankzij de vrijheid van drukpers aldaar en ook voor hem wordt uit de botsing der
meningen de waarheid geboren. In zijn stadhouderlijk bericht aan de Hollandse
patriotten eind 18e eeuw keert deze opvatting terug.
Waarheid was dus het doel, vrijheid van drukpers het middel. Het ligt dan ook in
de rede, dat de Franse filosofen van de 18e eeuw zich ergerden aan de onbenulligheid
van veel kranten, daar geen goed woord voor overhadden en niet schroomden om
bepaalde geschriften te laten verbieden. In dat licht moet men ook de pleidooien van
bijvoorbeeld Milton en Locke zien: ze willen waarheid (wel bij voorkeur hun
waarheid).
Waarheid was het doel, vrijheid van drukpers het middel
Gezien het gestelde doel is het niet toevallig, dat in artikel 11 van de Déclaration de
termen gedachten en meningen gebruikt worden, wat ook al het geval was tijdens
de discussies in de Assemblée Nationale, die aan de vaststelling van de Déclaration
vooraf gingen. De discussies werden gevoerd op basis van de voorstellen van de
gedeputeerden La Fayette en Sieyés, en van het zogenaamde 6e bureau (de
gedeputeerden waren in 30 bureaus onderverdeeld) waarin de volgende termen
figureerden:
La Fayette: la liberté des opinions
Sieyés: pensées et sentiments
6e bureau: la libre communication des pénsées
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In wijzigingen die in de discussies voorgesteld werden, zien we dezelfde
formuleringen gebruikt: libre exercice de ses pensées, manifester ses opinions, la
libre communication des pensées et des opinions.
Een mening houdt onzekerheid in, twijfel, subjectiviteit en staat tegenover
wetenschappelijke kennis, die kracht van waarheid heeft. Dat lezen we in de
Encyclopédie van Diderot et d'Alembert. Een mening vraagt dan ook om argumentatie,
aangezien de juistheid ervan betwijfeld moet worden. Voor de tweede term, gedachte
geldt hetzelfde.
De Franse formulering zal terugkeren in internationale wetgeving.
Zo zegt het Europees Verdrag van de rechten van de mens uit 1950 in artikel 10:
een ieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een
mening te koesteren en de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of
te verstrekken. Het U.N. Covenant spreekt in artikel 19 van het recht van een mening
te hebben; het recht van vrijheid van zich te uiten, wat insluit het recht informatie te
verzamelen. De Europese Conventie ten slotte gebruikt in artikel 10 bijna dezelfde
woorden: het recht zich vrij te uiten, wat inhoudt de vrijheid een mening te hebben
en informatie te delen of te ontvangen.
Een derde term, die door Sieyés gebruikt wordt, gevoelen, vinden we met voorkeur
boven de andere twee, gedachte en mening, terug in de constituties die binnen de
Nederlanden opgesteld worden.
In de discussie voorafgaand aan het Ontwerp van 1797 voor een constitutie van
de Bataafsche Republiek is zowel sprake van gedachten en begrippen, als van
gedachten, begrippen of gevoelens. In artikel 6 van het Ontwerp zelf zien we er twee
van terug: gedachten en gevoelens, maar al een jaar later blijven in de Staatsregeling
van 1798 de gevoelens over: iedere burger mag zijn gevoelens uiten en verspreiden
zolang niet strijdig met het oogmerk der Maatschappij. De Staatsregeling van 1801
heeft dezelfde bewoording. De Nederlandse Grondwet van 1815 artikel 227 gebruikt
weer de term gedachten en bevat ook het motief: het spreekt van het openbaren van
gedachten en gevoelens door de drukpers als zijnde een doelmatig middel tot
uitbreiding van kennis en voortgang van verlichting. Ook de Grondwet van 1848
artikel 8 (later 7) en de Grondwet van 1983 spreekt van het openbaren van gedachten
en gevoelens.
Het zou echter onjuist zijn gevoelen te lezen als gevoel of emotie. In de 18e en 19e
eeuw werd gevoelen gebruikt in de betekenis van oordeel of mening en vraagt als
zodanig om argumentatie, aangezien ze waarheid ontbeert. Ook in het hedendaags
Nederlands heeft gevoelen volgens Van Dale nog die betekenis.
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Wat vergeten is
Het recht op vrijheid van meningsuiting is met pijn en moeite bevochten op de
autoritaire regeringen van het Europa van de 17e, 18e en 19e eeuw. Doel was het
streven naar waarheid en voorspoed. Het middel: vrije communicatie van meningen,
gedachten en gevoelens in de betekenis van oordelen of meningen. Meningen vragen
om argumentatie omdat ze niet bij voorbaat juist of waar zijn. Van het begin af aan
was men zich ervan bewust, dat van deze vrijheid misbruik gemaakt kon worden
voor haat, smaad, belediging, schennis, lastering enz.
Dat alles lijkt in deze tijd vergeten. De huidige burger eist het recht op van alles
te kunnen zeggen, zonder zich zorgen te hoeven maken over enigerlei misbruik. Het
verlangen naar waarheid dat in de discussie over de vrijheid van meningsuiting sinds
de 17e eeuw een rol gespeeld heeft, is zo goed als verdwenen, eveneens het inzicht
dat een mening zonder argumentatie geen mening is, zoals de Encyclopédie van
Diderot en d'Alembert ons leert. Dit mag bevreemding wekken omdat de verdediging
van het recht op een vrije meningsuiting met een beroep op waarheidsvinding, in het
besef dat elke mening argumentatie behoeft, niet een toevallige is geweest. Dit beroep
vloeit voort uit de aard van het taalgebruik zelf, zoals ik in het vervolg zal laten zien.
De huidige burger eist het recht op van alles te kunnen zeggen, zonder
zich zorgen te hoeven maken over enigerlei misbruik

Een taalkundige benadering
De Nationale Vergadering van de Bataafsche republiek, de eerste Nederlandse
volksvertegenwoordiging, kwam op 1 maart 1796 voor de eerste maal in zitting
bijeen. In de beraadslagingen rond het Ontwerp van Constitutie van 1797 keert een
van de afgevaardigden zich tegen enige beperking van de vrijheid van meningsuiting.
Zijn argument: het gaat niet om het werktuig waarmee een daad verricht wordt, dus
om de taal- of meningsuiting zelf, maar om de daad die ermee wordt uitgevoerd. ‘Is
die daad beledigend, dan is die daad altoos een voorwerp der wet.’ Deze uitspraak
uit 1796 raakt de kern van de zaak, wanneer het gaat om vrijheid van meningsuiting.
Zowel menen als zijn mening uiten drukken gelijkelijk handelingen uit, die een
mens verricht, maar de aard van beide handelingen verschilt. De eerste is een
denkhandeling. Wanneer iemand een mening vormt, denkt hij. Hij is rationeel bezig.
Wanneer hij vervolgens zijn mening uit, hoort een ander wat hij in gedachten heeft
en op hetzelfde moment verandert het plaatje. De meningsuiting is een taalhandeling
en heeft een doel, bijvoorbeeld kritiek leveren. Terwijl een denk-
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handeling plaats heeft in de hersenen, speelt een taalhandeling zich altijd tussen twee
mensen af: iemand wíl iets van een ander, bijvoorbeeld hem overtuigen van de
juistheid van zijn gedachten of hem kritiseren. Een mens kan en mag denken wat hij
wil, een rechter zal daar in een rechtstaat nooit aan te pas komen, zo lang hij alleen
maar denkt: gedachten zijn vrij. Het uiten van een mening is niet bij voorbaat vrij,
omdat daar anderen bij betrokken zijn en in een rechtsstaat het verkeer met deze
anderen aan wetten gebonden is. Over de rechtmatigheid van het leveren van kritiek
doet de wet geen uitspraak. Daar zit dan ook niet het probleem in de discussie over
de vrijheid van meningsuiting, die met de hernieuwde verschijning van de Islam in
de Westerse wereld weer hoogst actueel geworden is. Het probleem zit in een vierde
term beledigen die in de discussie naar voren komt, en termen die daarmee verband
houden, zoals smaden, haat zaaien, discrimineren. Het bijzondere van bijvoorbeeld
beledigen vormt, dat het geen aparte, op zichzelf staande handeling is, maar het
resultaat van een (taal)handeling, te weten de meningsuiting. Iemand kan nooit
(zonder komisch effect) tegen een ander zeggen: ik ga je eens even beledigen.
Het uiten van een mening is niet bij voorbaat vrij, omdat daar anderen
bij betrokken zijn
Beledigen is altijd de uitkomst, het mogelijk effect van wat iemand zegt. (Dit wordt
duidelijk in een vergelijking met de materiële tegenhanger slaan en kwetsen. Als ik
iemand lichamelijk wil kwetsen moet ik hem eerst slaan: kwetsen is zelf geen
handeling, maar een gevolg van een handeling.) Dus, wanneer iemand iets zegt, kan
zijn uiting de vorm aannemen van een kritiek en deze kritiek kan op een ander
beledigend overkomen. Om dat laatste gaat het. Zo is het geen probleem dat de
mening van Geert Wilders over de koran, de islam en de moslims een vorm van
kritiek is, maar wel dat deze kritiek opgevat kan worden als een belediging die de
grens van de wet mogelijk overschrijdt, of als een vorm van haatzaaien zoals de inzet
was van het proces onlangs tegen hem gevoerd. In de discussies worden de twee,
kritiek en beledigen, veelal zonder onderscheid naast elkaar gezet en lijkt het, dat
wie iets tegen beledigen (kwetsen of krenken) heeft, óók kritiek afwijst. Zie
bijvoorbeeld Mark Rutte en Atzo Nicolaï in de NRC van 21 februari 2009. ‘Door het
begrip belediging in de wet op te rekken, wordt geprobeerd groepen die zich snel
beledigd voelen te beschermen tegen hun onwelgevallige meningen (vrijwaren van
kwetsende meningen.) [...] Daar komt bij: pogen mensen te beschermen tegen kritiek,
maakt ze mínder weerbaar, niet meer.’
Al kan een meningsuiting het effect van een belediging hebben, omgekeerd is niet
elke belediging ook meteen gevolg van de uiting van een mening. Naast
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de meningsuiting bestaat de gevoelsuiting: uiting van wat ik denk tegenover uiting
van wat ik voel. Met schelden bijvoorbeeld (iemand krenkende namen of honende
woorden toevoegen) uit iemand eerder zijn gevoel dan dat hij een mening geeft. Het
denken wordt verbonden met redeneren en argumenteren, het gevoel met het
onberedeneerde, de uitbarsting, het ongecontroleerde. Gevoelsuitingen hebben onder
andere de vorm van een uitroep zoals: Geteisem! Fascist!, Klootzak!, Gvd!, Lazer
op!, Krijg de klere!, of zoals in De Volkskrant van 11 maart 2009 stond: Stop het
gezwel dat Islam heet.
Men kiest voor deze uitdrukkingsvormen, omdat men zich bij voorbaat van zijn
gelijk overtuigd weet, dus geen behoefte aan (tegen)argumentatie heeft, deze niet
wenst te geven noch te ontvangen. Wie op deze manier zijn gevoel uit, kan niet
verdedigd worden op basis van het beginsel van vrijheid van meningsuiting. Hij uit
geen mening, eenvoudig omdat hij alleen maar roept. De enige verdediging die ik
zie, is dat men zich beroept op het recht op schelden/de vrijheid tot schelden of meer
in het algemeen: de vrijheid van gevoelsuiting. Miskenning van het verschil tussen
die twee leidt tot devaluatie van de eerste. Met spijt moet ik dan ook constateren, dat
degenen die zo vurig de vrijheid van meningsuiting bepleiten, nooit betogen dat
verantwoording onlosmakelijk met die vrijheid verbonden is. Of: dat argumentatie
een uiting pas tot een mening maakt, zoals de Verlichting ons leert.
Ook cartoons waarin de spot met iemand of iets gedreven wordt en in het algemeen
de satire reken ik tot gevoelsuitingen. Ik denk aan de cartoons van Kurt Westergaard
die Mohammed afbeeldde met een bom in zijn tulband, de Vara-cartoon waarin de
TROS-presentator Ron Boszhard afgebeeld werd als Mladic, de cartoon van het
Rotterdams Dagblad die Neelie Kroes als een prostituee presenteerde, de column
van Metro-journalist Luuk Koelman die Gretta Duisenberg neerzette als een groupie
op zoek naar intiem contact met Yasser Arafat of een Amsterdamse poster waarop
premier Balkenende te zien was met een onbekende vrouw in een compromitterende
pose (NRC Handelsblad 15 juni 2011). Kenmerk van spot of satire is juist, dat de
lezer of luisteraar niet meer overtuigd hoeft te worden, maar in zijn gelijk bevestigd
wordt, zodat hij eens hartelijk kan lachen of gniffelen en met voldoening constateren
dat de vijand mooi is weggezet, terwijl de aangesprokene zelf door de aard van de
tekstsoort niet in staat gesteld wordt, zich met redelijke argumenten te verweren. Dit
verklaart, waarom iemand voor de satire kiest: hij hoeft zijn standpunt niet te
verdedigen, richt zich onmiddellijk op het gevoel van zowel zijn mede- als van zijn
tegenstander en heeft zelf even heerlijk zijn gemoed gelucht door iemand in het hart
te raken. Ofwel, hij kiest voor de kortste weg.
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Volgt hieruit, dat bijvoorbeeld een cabaretier wel alles mag zeggen wat hij wil? Nee.
Mutatis mutandis geldt ook hier de uitspraak van de Bataafsche
volksvertegenwoordiger van 1796: enige beperking van de vrijheid van gevoelsuiting
hoeft in de wet niet vastgelegd te worden; is de gevoelsuiting beledigend, dan is die
altoos een voorwerp der wet.
In al het maatschappelijk leven leggen wij onszelf beperkingen op. Wanneer we
praten, hoeven we ons volgens de huidige pleiters van de vrijheid van meningsuiting
niet in acht te nemen. We zeggen wat we willen in plaats van rekening te houden
met het mogelijk effect van ons taalhandelen. Ik constateer, dat deze inachtneming
ook op ander terrein steeds minder beoefend wordt: luid scheldende mannen en
vrouwen wanneer een medeburger iets doet wat niet bevalt, opsteken van de
middelvinger om al dan niet terecht ongenoegen te uiten, een pak slaag wanneer een
opmerking gemaakt wordt die de aangesprokene onwelgevallig is. Wanneer ik dit
in openbare debatten aan de kaak stel, krijg ik algemeen bijval. Maar zodra het gaat
om vergelijkbaar gedrag in taalgebruik, spreken de verdedigers van vrijheid van
meningsuiting van zelfcensuur. Ik zou niet meer voor mijn mening durven uitkomen.
Zo wilde Wouter Bos in zijn pleidooi voor polarisatie, een debat op het scherpst van
de snede zoals hij het formuleerde, de neiging tot zelfcensuur veroordeeld en
ontmoedigd zien (Volkskrant van 4 maart 2009), zonder zich af te vragen waar de
zelfcensuur betrekking op had: op de mening als zodanig, op de formulering of op
het ontbreken van argumenten.
We zeggen wat we willen in plaats van rekening te houden met het
mogelijk effect van ons taalhandelen
Onbegrip komt onder beste politici voor, zoals het volgende citaat uit het eerder
geciteerd artikel van Mark Rutte en Atzo Nicolaï in NRC Handelsblad illustreert. De
lezer zal in de eerste twee zinnen het pleidooi van John Stuart Mill terugvinden, maar
zijn woorden zijn door de schrijvers niet helemaal begrepen, gezien wat ze daarop
laten volgen.
‘Vrijheid van meningsuiting is de basis waarop, of beter, de methode waarmee
we onze samenleving ontwikkelen. Om vooruit te komen, zullen ideeën voortdurend
moeten worden getest en beproefd. Er zijn op dit moment al columnisten en cabaretiers
die hebben aangegeven dat ze uit angst voor represailles niet alles zeggen wat ze
zouden willen.’
Wie bepleit dat iedereen kan zeggen wat hij wil, bepleit de opheffing van elke
beperking aan het (taal)gedrag van de burger. Misschien willen liberale politici als
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Rutte en Nicolaï zo ver gaan, maar zij kunnen zich met dit pleidooi per definitie niet
beroepen op de vrijheid van meningsuiting, zo nodig wel op de vrijheid van uiting
van het gevoel. De laatste vrijheid houdt in, dat de taalgebruiker zich niet hoeft te
verantwoorden voor het effect van zijn handelen. Een meningsuiting impliceert die
verantwoording wel.
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Gilles van der Loo
Dag, Bert
De schuifdeur van de kastenwand zit scheef. Het is die met de spiegel erin. Met mijn
blote knieën op het tapijt probeer ik hem terug op de rails te duwen; ik rammel, schud
en duw met alles wat ik heb, maar hij zit muurvast. Mijn zwarte pumps zijn zó dichtbij
dat ik het leer kan ruiken.
‘Kom op’, zeg ik, en zet mijn schouder tegen de rand van de deur. ‘Please.’
Een droge tik, als het oortje van een theekopje dat afbreekt, en een barst loopt
diagonaal over de spiegel. Mijn handen trillen. Niet huilen, nu. Niet huilen.
Ik laat me achteroverzakken, met mijn rug tegen het bed, en trek mijn benen op.
Staar naar de vrouw in de spiegel. De barst loopt schuin over haar hals, alsof iemand
er een mes langs gehaald heeft en het bloed zo uit de snee zal komen opwellen. Ze
probeert een glimlach, maar haar lippen zijn te dun, te rood.
Beneden, in de keuken, loeit de stofzuiger. Nadia.
Ze zal me niet horen, niet vanaf hier. Na een diepe zucht sta ik op. Ik sleep een
hand door mijn haar, dat als een dood grijs dier op mijn hoofd ligt, en loop de
slaapkamer uit. Op de overloop probeer ik niet te kijken naar de bleke rechthoek
waar de Corneille hing. Met mijn heupen tegen de balustrade leun ik voorover. De
zwartgranieten vloer van de hal glanst als het water op de bodem van een put.
‘Nadia’, roep ik. ‘Nadia!’
Het geluid van de stofzuiger gaat van een alt naar een bas en valt stil. Nadia's
passen galmen door het huis; even later verschijnt ze onder aan de trap. Ze draagt
een blauwe polo en een korte witte broek, de blote benen eronder zijn bruin en
massief. Oost-Europeanen hebben hun bouw niet mee.
‘Mevrouw?’
‘Kom je me even helpen, Nadia? Ik krijg de kast niet open.’
Ik ga haar voor naar de slaapkamer en wijs naar de spiegeldeur. Nadia blijft in de
deuropening staan, haar armen langs haar zij, en tuit haar lippen.
‘De spiegel...’, zegt ze.
‘Ja’, zeg ik.
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Nu staan we er allebei voor, zij aan de ene kant van de barst en ik aan de andere.
Nadia stopt haar handen in haar zakken en haalt ze er meteen weer uit. Ze doet een
stap naar voren, duwt tegen het paneel.
‘Dat heb ik al geprobeerd’, zeg ik. ‘Dat werkt niet.’
Ze kijkt van de rail aan het plafond naar de geleider in de vloer en weer terug. Dan
loopt ze de kamer uit. Een minuut later is ze er weer, met een grote schroevendraaier.
Ze hurkt en steekt de punt onder het paneel. Haar billen zetten de stof van haar broek
op spanning, waardoor de lijnen van haar slip te zien zijn. Terwijl ze met één hand
tegen de spiegel duwt, wrikt ze met de schroevendraaier het paneel omhoog, dat
vervaarlijk kraakt en tenslotte terugschiet op zijn plek. Met een zetje rolt de deur aan
de kant en daar, op planken en in dozen, precies waar ze altijd staan, zijn mijn
schoenen.
‘Goddank’, zeg ik.
Er zitten zweetplekken op de oksels van Nadia's polo. Haar geur is zwaar, bijna
mannelijk. Als ze opstaat is er opeens te weinig ruimte in de kamer.
‘Mijn broer’, zegt Nadia, ‘is timmerman.’
Nee toch. Snel kijk ik over haar schouder. ‘Is je broer hier?’
Ze schudt haar hoofd, knippert met haar ogen. ‘Ik begrijp niet wat u bedoelt,
mevrouw.’
Ik wijs naar de schroevendraaier.
‘O’, zegt ze. ‘Nee, die is van u.’
Nadia legt de schroevendraaier in mijn hand. Hij is zwaarder dan ik had verwacht.
Ze loopt naar het raam en opent de gordijnen. Honderden witte haartjes op haar wang
kleuren goud in het zonlicht.
‘Dank je’, zeg ik. ‘Je bent een reddende engel.’
Ze geeft me een voorzichtige glimlach en kijkt naar de grond. Haar hoofd is groot,
en het moet zwaar zijn om het de hele dag overeind te houden.
‘Bulgarije, was het toch’, zeg ik, ‘waar je vandaan komt?’
Waarom vraag ik dit? Wat doet dit meisje nog in mijn slaapkamer, zo dicht bij
mijn bed? De lakens liggen op een hoop aan het voeteneind en een lange grijze haar
slingert over mijn platgeslapen kussen; dat ernaast is bol, strak, smetteloos.
‘Mijn moeder komt uit Bulgarije’, zegt Nadia. ‘Ik ben hier geboren.’
‘O. Ik dacht...’
Ze knikt. ‘Dat denken veel mensen.’
‘Maar je bent er wel geweest?’
Mijn god. Ik sta te wauwelen tegen de Bulgaarse schoonmaakster van twintig, die
niet eens Bulgaars is. En ik ga te laat komen. Nadia zegt: ‘Van de zomer ga ik voor
het eerst mee. We logeren bij mijn tante...’
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Hoe meer ze praat hoe meisjesachtiger het wordt. Dat is het: haar lichaam, de
verhoudingen zijn die van een mollig kind. De grote borsten lijken opeens een bizarre
toevoeging. Haar wangen kleuren, ze heeft gezien dat ik naar haar borsten keek.
‘Kun je de ramen opendoen en de luifels neerlaten’, vraag ik.
‘Ja, mevrouw.’
Ik leg de schroevendraaier op het kastje aan het voeteneind en trek de bovenste
lade open; zoek een paar kousen uit. Terwijl ik de zijde over mijn kuiten rol stapt
Nadia op haar doffe witte klompjes van raam naar raam. Ik ga voor de spiegel zitten,
veeg het rood van mijn lippen en stift ze met de Chanel, de rouge 58, die bijna op
is.
‘Beter’, besluit ik terwijl ik mijn sjaaltje omknoop. ‘Veel, veel beter.’
‘Mevrouw?’
‘O, ik had het niet tegen jou, Nadia.’
‘Dan ga ik nu verder met stofzuigen in de keuken?’
‘Nadia?’
Ze moet terugkomen van de overloop. ‘Ja, mevrouw?’
‘Welke schoenmaat heb jij?’
Weer die kinderlijke uitdrukking. Wie beschermde haar op school? Tijdens de
gymles? ‘Achtendertig, mevrouw.’
Ik sta op en loop naar de kast. De bruine doos, linksachter. Julie Dressen. Als ik
me, met de doos in mijn handen, omdraai gaapt ze me nog steeds aan.
‘Kom’, zeg ik. ‘Waar wacht je op?’
‘Mevrouw?’
‘Hup, doe die klompen eens uit.’ Ze gehoorzaamt, duidelijk zonder te begrijpen
wat er aan de hand is. ‘Je sokken ook.’
Ik haal de deksel van de doos, vouw het papier opzij. Daar liggen ze, de schoenen
waarvan ik alleen maar kon dromen toen ik twintig was. De schoenen waarvoor ik
te oud ben: rode Dressens met een bandje. Nadia's mond valt open.
‘Nou?’, zeg ik, en houd er een voor haar op. ‘Kom op dan. Ga eens zitten.’
Ik zet haar op het bed, de Dressens aan weerszijden van haar voeten.
‘Dat is niet mijn maat’, zegt ze.
‘Achtendertig, toch?’
‘Jawel, maar daar pas ik toch nooit in?’
Ik zet mijn handen in mijn zij. ‘Er is maar één manier om daar achter te komen.’
Nadia's hoofd lijkt nog groter te worden, maar haar kuiten, die verrassend zacht
en haarloos zijn, eindigen in dunne enkels en smalle voeten. De Dressens
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passen als gegoten. Terwijl ik de bandjes dichtmaak rijdt buiten de taxi het grindpad
op. Volgens de wekker is het elf uur.
‘Voor jou’, zeg ik. Zonder een antwoord af te wachten pak ik mijn zwarte pumps
uit de kast. Met de schoenen in mijn handen laat ik haar achter in de slaapkamer, op
mijn bed. Als ik vanaf de overloop omkijk zit ze daar nog steeds, naar haar voeten
starend alsof ze ze voor het eerst ziet.
De jongen achter de balie groet me beleefd. Hij zoekt in de computer naar mijn
afspraak en vraagt of ik in de wachtkamer plaats wil nemen.
‘Loopt de notaris uit’, vraag ik.
‘Er staat een espressomachine aan uw linkerhand. Voor cappuccino hoeft u alleen
maar op de C te drukken.’
‘Dat vroeg ik niet, jongeman. Ik vroeg of de notaris uitloopt.’
Hij kijkt op het scherm en rommelt met een paar velletjes die op zijn bureau liggen.
‘Volgens mij niet, mevrouw.’
Met mijn polsen op de balie leun ik voorover, het hout is koel en glad. ‘Mijn
afspraak is samen met meneer Lely. Weet u of hij er al is?’
Weer dat geschuif met die blaadjes. En een glimlach, gevolgd door een blik op de
klok. ‘Nee, mevrouw. U bent de eerste.’
De twee comfortabel ogende leren banken zijn leeg, maar ik kies de enige nog
vrije stoel aan de grote glazen tafel. Er zitten overwegend mannen in kostuum, en
een jong stel dat hand in hand wacht tot ze aan de beurt zijn. Hij ziet eruit als iemand
die zo wordt opgeroepen voor een wortelkanaalbehandeling, zij alsof ze niet geslapen
heeft.
Huwelijkse voorwaarden.
Ik blader in een Elle Wonen en erger me aan de huizen die erin staan. Om de paar
seconden kijk ik naar de deur. Het is half twaalf precies als Bert binnenkomt. Zonder
om zich heen te kijken ploft hij neer op een van de banken. Hij pakt een tijdschrift
uit het rek en slaat het open, maar kijkt uit het raam.
De blaadjes van de grote eik in de binnentuin bewegen in de wind, en hoewel de
zon schijnt vallen er een paar druppels tegen de ruit. Bert legt zijn tijdschrift naast
zich op de bank en staat op. Met zijn handen in zijn zakken loopt hij naar het raam.
Die spijkerbroek is nieuw, en zijn polo ken ik ook niet. Berts haar is lang, tot over
zijn kraag, wat me doet denken aan samen zeilen. Aan de Laser die hij had toen we
nog studeerden.
‘Bert...’, zeg ik.
De man naast me kijkt op. Ik schud mijn hoofd. Nee, niet jij.
Bert blijft uit het raam staren, doof voor alles wat buiten zijn aandacht valt.
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Dat had hij altijd al. Het nieuwe is dat ik daar ook toe hoor, tot de dingen die buiten
zijn aandacht vallen.
Een blonde vrouw van een jaar of dertig komt de wachtkamer in. Ze draagt een
donkerblauw mantelpakje en een witte blouse die tot helemaal bovenaan
dichtgeknoopt is. Alleen een kandidaat zou zich zo notarisachtig kleden.
‘Mevrouw... Kessebeek en meneer Lely?’
Pas als ik opsta ziet hij me, maar het is alsof hij nog steeds naar de binnentuin
kijkt: de zon in zijn ogen, de groene eikeblaadjes en de druppels op het raam.
‘Machteld’, zegt hij, en glimlacht als iemand die op het heetst van de dag zijn
zonnebril af moet zetten. Nu pas valt me op dat zijn snor verdwenen is.
De kandidaat-notaris lijkt goddank ongevoelig voor het ongemak van anderen en
geeft ons stralend een hand. De glazen in haar goudgemontuurde bril lijken nauwelijks
te versterken, en ik vraag me af of ze hem draagt om ouder te lijken. Ze zegt haar
naam, die ik meteen weer vergeet, en leidt ons haar kamer in. Aan onze kant van het
bureau staan twee stoelen. Bert en ik gaan naast elkaar zitten.
Terwijl de kandidaat koffie voor Bert en thee voor mij haalt, staar ik naar een
magnetische papercliphouder, waaruit een ladder van clips omhoog lijkt te komen.
De bovenste clip eindigt in het niets. Opeens pakt Bert mijn hand.
‘Machteld?’
‘Ik wil niet dat je me aanraakt.’
‘Gaat het wel?’
Het witte schrijfblad van het bureau wordt in paarse, gele en rode vlakken verdeeld
door het zonlicht, dat door een glas-in-loden bovenraam binnenvalt.
‘Laat me los’, zeg ik. ‘Het gaat.’
De kandidaat komt binnen en ik krijg mijn thee. Het is Betjeman & Barton, een
klein wonder.
‘Nou’, zegt ze, en opent de blauwe hangmap die op haar bureau ligt. ‘Zo te zien
is alles uitstekend voorbereid. Vandaag is het mijn taak om u de stukken voor te
lezen en te zorgen dat u beiden begrijpt wat er staat...’
‘Sorry’, zegt Bert. Hij steekt zijn wijsvinger op. ‘Maar kunt u ons nog één moment
geven?’
De wenkbrauwen van de kandidaat gaan omhoog. Ze schuift de bril naar haar
voorhoofd en kijkt op haar horloge. ‘Het is wél zo dat er na u een andere afspraak
staat...’
‘Dat begrijp ik’, zegt Bert, ‘maar mijn... Ik wil graag nog één minuutje met
Machteld overleggen.’
De kandidaat staat op, glimlacht. ‘Natuurlijk krijgt u een minuut van me.’
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Zo gauw ze weg is komt Bert overeind. Hij gaat achter me staan en legt een hand op
mijn schouder, die ik er meteen onder vandaan trek.
‘Machteld...’
‘Wat valt er nog te overleggen?’, zeg ik. ‘We zijn toch hier om te tekenen?’
‘Luister nou... Het is voor jou toch ook beter als hier een einde aan komt? Als je
door kan?’
Er kriebelt iets in mijn keel, in mijn borst. Ik adem diep in en ga verzitten, hopend
dat het op zal houden. ‘Jij bent degene die door wilt.’
‘Dat weet ik’, zegt Bert. ‘En ik vind het kut.’
‘Nee, Bert. Dat vind je niet.’
De kriebel breidt zich uit. Mijn ogen prikken. Op tafel, naast de paperclipladder,
staat een doos Kleenex. Ik pak de doos en trek er een tissue uit, en nog een en nog
een en nog een.
‘Het spijt me’, zegt Bert, ‘dat het zo moest lopen.’
‘Het spijt jou tot aan de deur van dit kantoor. Tot je dat kind ophaalt bij de
lunchroom op de hoek. Zit ze daar te wachten, met haar koffie verkeerd? Gaan jullie
vanmiddag samen de stad in, om nóg zo'n belachelijke spijkerbroek voor je uit te
zoeken?’
Bert loopt om me heen en gaat op het bureau zitten. Hij zucht, inspecteert zijn
nagels. Ik gooi de doos naar zijn hoofd, maar hij vangt hem en zet hem terug naast
de paperclips. Vroeger maakten we ruzie. We maakten ruzie en daarna moesten we
altijd heel hard lachen. Ik weet niet wat het eerste verdween, maar ik denk de ruzie.
‘Zeg dan wat, man!’ schreeuw ik. ‘Dweil! Slappe, laffe kleine jongen.’
Hij wil me niet aankijken, volgt de geelgestikte naden van zijn spijkerbroek met
de toppen van zijn wijsvingers. Zit hij nou te lachen?
‘Er valt niks te zeggen’, zegt hij. ‘Je hebt gelijk.’
‘Het spijt je tot aan de deur?’
Hij haalt zijn schouders op, kucht. Kijkt me aan en knikt. Zijn ogen glanzen en
een van zijn mondhoeken trekt.
‘Is dat alles?’
Door zijn tanden: ‘Nee.’
‘Ze zit echt om de hoek te wachten?’
Berts hoofd wordt rood. ‘Hm-hm.’
‘Met een koffie verkeerd?’
Er loopt een traan over zijn wang. Dan is er een ingehouden grinnik. Zijn schouders
schokken. ‘Godverdomme’, sist hij.
‘En die spijkerbroek?’
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Er wordt geklopt. De deur gaat open en Bert gaat snel weer naast me zitten.
‘Het spijt me’, zegt de kandidaat, ‘maar er is niet veel tijd meer.’ Ze loopt naar
haar stoel en gaat zitten, schuift ons allebei een exemplaar van de akte toe. ‘Ik begrijp
dat dit heel moeilijk voor u is...’
Die grote ogen achter dat gouden montuur. Dat gladgestreken hoofd.
Ik elleboog Bert nog in zijn ribben, maar het is al te laat. Gierend klapt hij voorover
en begint zich op zijn knieën te meppen. En ik wil het niet, ik wil het helemaal niet,
maar dan hinnik ik op die vreselijke manier van me waardoor het allemaal alleen
maar erger wordt en ik wil nog iets zeggen tegen de kandidaat maar ik krijg al geen
lucht meer en dan kan ik alleen nog op en neer wippen in mijn stoel, met mijn handen
wapperend voor mijn gezicht.
Terwijl haar echtscheiding van half twaalf huilend van het lachen tegenover haar
zit, controleert de kandidaat of alle knoopjes van haar blouse nog dicht zijn. Ze kijkt
op haar horloge, en tenslotte uit het raam.
Pas minuten later kom ik weer op adem. Bert pakt een tissue uit mijn hand en snuit
zijn neus. Tussen de ramen, op een notenhouten dressoir, staat een antieken klok:
het is tien voor twaalf. Ik snuit mijn neus en maak een bal van de rest van de tissues;
leg hem op het bureau, naast mijn exemplaar van de akte.
‘Sorry’, zeg ik. ‘We zijn er klaar voor.’
‘Weet je het zeker’, vraagt Bert.
‘Ja’, zeg ik. ‘Heel zeker.’
De grote houten deur valt achter ons in het slot. Samen dalen we de treetjes af en
daar, op de stoep, staan we dan. Er is geen wolkje aan de lucht. Een lichte nevel stijgt
op van de stoeptegels. Bert klapt de paraplu die hij net heeft opgestoken weer dicht.
‘Nou...’, zegt hij.
Ik kijk op naar zijn grote, vriendelijke gezicht. Als vanzelf, omdat mijn vingers
niet beter weten, gaat mijn hand naar zijn wang. Ik leun naar voren en geef hem een
kus op zijn mond, die hij een beetje aarzelend beantwoordt. Mijn neus begint te
kriebelen en ik pers mijn lippen nog op elkaar, maar daar komen de tranen alweer.
‘Wil je misschien nog wat drinken’, vraagt Bert, en schrikt er zelf van.
‘Ja’, zeg ik. ‘Lijkt me gezellig.’
Het duurt een paar seconden voor hij me doorheeft. Zijn hoofd wordt rood.
‘Sukkel’, zeg ik.
Hij kijkt om, in de richting van de lunchroom. Dan weer naar mij. ‘Zal ik met je
op de taxi wachten?’
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‘Ga maar’, zeg ik. ‘Dag, Bert.’
‘Machteld, luister...’
Maar ik luister niet meer. Het is genoeg geweest. Ik wil lopen. Over de markt,
door het park en langs de Vondellaan. Tussen die mooie hoge bomen door.
Misschien loop ik naar het station en neem ik de eerste trein naar Parijs. Of ga ik
bij Renée en Michel langs, in de Loire. Misschien ga ik naar de Thorbeckestraat en
neem ik een taartje en een thee bij café Belem. Of een aardbeienijsje bij Mezzini.
Nee. Ik weet het.
Ik ga naar Palazzina. Schoenen, ga ik kopen. Rode Dressens met een bandje.
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Tjarda Eskes
Gedichten
1
helena heette zij
die op de rampenwerke, parapets van troje wachtliep
van hector snoepte, paris' tepels hardde
erotiek ik ken je niet
zoals zij van badlakens de speld ontpinde
en mijn beteutering
op het trage vijfde uur
in het kleine schrijvershuis met rieten dak
wahnfried, de macht der dingen
zat hij met poes op schoot
geneverkelk op taboeret of schoorsteenmantel
a.r. holst
in het dorp h. gorter
in knickerbocker op de fiets
drop your knickers madam
gebreide wollen trui, leren pet
daguerrotype van piet moeskops hoog in de bocht
op de houten wielerbaan van versailles
van fausto coppi's ketting lik ik stof
in het aangezicht van dood, verderf
haarspeldbochten op de mont ventoux
of was het mont victoire
de steenslaghelling
laatste rustplaats van cézanne
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dit is mijn wereld, wereldvangewonemensen
geschiedenis, tijd, mijn wereld, aardbol
windstreken, wind en golven
ontkiemend graan van nieuwe generaties
wereldsteden ook mijn wereld
ik ver daar buiten reizend
onophoudelijk door werkelijkheid en geest
zij vulde vroeg mijn broodtrommel
in de verweerde aktentas onder zelfbinders zelfgebonden
voor in de middagpauze
gebarsten rubber, liflaf, omafiets, vetvrij papier
met reumavingers tederlijk
de dode blaadjes uit de plantenbak gevist
geen krokodillen hier
klimop een gesloten jas van veiligheid
om mijn kleine huis nog peppels staan
reisjes op de rijn naar drachenfels en lorelei
germania nog steeds non cantat
ben aangezegd bij doodkistman, begraafgemeente
lepel doodleuk soep onder vliegenstrip
in de werkplaats houtboor en zaag al hoorbaar
geen hoop in duistere dagen van verval
de litanie
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5
mijn lichaamspijn
als treurnis in de mist
bomen waaien dicht de einder
in eerste restjes winterkou
naasten sneven in het kreupelhout
met dichtgegroeide tenen
najaarsdonderkoppen
weggedompeld in al dikbevroren vijvers
de verdronken schaatser
glazig onder bellenblazend ijs
visjes zwemmend in de oogbol
en wat nou, een elfstedentocht
in de schrale leegte van het universum
plak ik kauwgom
onder het verweerde schoolbankblad
wie staart dit aan
deze nieuwe spertijd, verbogen prikkeldraad
vlucht naar vrijheid
nog voor het vallen van de muur
greppels vol met oude lucht?
ik mis je
je verpleegstersschort
gesteven galgjes
de walm van stijfsellucht uit volle borst
je keel gesloten door het rode kruis
de lange leren jas
over schouders losjes
voor op de brommer in de wijk
en in de zijzak
nagelschaar, pincet en krammen
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zo waren duitse generaals
guderian, rommel en von moltke
(germania non cantat)
wie begrijpt het aangeslibde zitvlees
de hammen, dijen
en het gat er tussen?
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Sander Kollaard
Het spoor van de haas
's Avonds, op weg van de badkamer naar bed, keek ik vaak nog even naar buiten,
door het grote raam boven dat zicht gaf op de schuin naar de weg aflopende voortuin.
Door het licht van de straatlampen bij de weg was de tuin grotendeels te zien: de
oprit, de tot stuifduinen opgejaagde sneeuw, het silhouet van de esdoorns. Ik keek
ernaar met een huivering waarin genoegen school - warm en beschut wist ik mij
onbereikbaar voor de ijzige kou.
In het diepst van de winter, de laatste weken van januari, toen het keer op keer
sneeuwde en de temperatuur kelderde tot beneden de min twintig, zag ik geregeld
een haas. Hij of zij was niet groot, jong nog, en kwam vanuit de achtertuin, tussen
het huis en de garage door, naar de oprit, waardoor de op beweging reagerende
buitenlamp van de garage aanging. Het dier bleef doorgaans even op de oprit zitten,
maar holde dan verder, in korte sprints, de helling af naar de weg die hij meteen
overstak. Aan de overkant hield het dier stil, nooit langer dan een paar tellen maar
voldoende om een aarzeling te vermoeden, om vervolgens te verdwijnen in de
duisternis achter het licht van de straatlampen, een diepe, ondoordringbare duisternis,
waar ik kilometers veld wist, helemaal tot aan het bos bij Kila, waarvan de kerktoren
overdag nog net te zien was.
Ik dacht vaak aan het dier. Ik vroeg me af of het vaste routes volgde, zoals de
regelmaat waarmee het verscheen liet vermoeden. Was het een mannetje of een
vrouwtje? Wat at het? En vooral: waar school het voor de bittere kou?
Ik begon op de komst van de haas te rekenen. Soms wachtte ik bij het raam, al
was er niets te zien, en het gebeurde inderdaad enkele keren dat de haas na enige tijd
toch verscheen. In gedachten sprak ik het soms toe. Zo, ben je daar weer?... Heb je
het niet koud?... Waar ga je toch naar toe?... Op avonden dat ik de haas niet zag
voelde ik een zekere onrust, iets ongemakkelijks waarmee ik me geen raad wist.
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Het werd februari. Op een woensdagmiddag maakte ik na de lunch een wandeling.
Het was ijskoud, de wind voerde zo nu en dan wat sneeuw mee. Hoewel ik van dit
rauwe weer genoot, voelde ik ook het gevaar dat er in school, dat genadeloze ervan,
en zag ik uit naar de veilige warmte van het huis. Bij terugkomst stuitte ik op de
sporen van de haas, een kluitje afdrukken in de berm waar de haas altijd even wachtte.
De sporen vervolgden in het veld, in de richting van Kila. Wat moest het dier toch
in die onbarmhartige vlakte? Ik aarzelde even, net zoals de haas dat altijd leek te
doen, maar stapte toen beslist het veld in om het spoor een eindje te volgen, in de
hoop een schuilplaats te vinden: het zou me geruststellen te weten dat er een plek
was waar het dier terecht kon, misschien de luwte van een helling, tussen de wortels
van een esdoorn, of een met droog gras bekleed hol diep in de sneeuw, beschut tegen
de wind.
Door de sneeuw vorderde ik moeizaam. Zo nu en dan stond ik stil. Voor mij strekte
zich de witte vlakte, begrensd door de donkere rand van het bos bij Kila, nog altijd
ver weg. Bij reliëf in het veld werd de sneeuw tot verstuivingen opgejaagd, als kleine
duinen. Boven de vlakte hing een donkere lucht waarin het metaalblauw van een
sneeuwbui zichtbaar was.
Het spoor kronkelde. Soms liep het in een lus. Ik liep een kwartier zonder een
schuilplaats te vinden. Ik begreep dat er slechts een kleine kans was dat ik een
schuilplaats zou vinden, maar toch kon ik niet besluiten om terug te gaan.
Het begon heviger te sneeuwen. Ik versnelde in het besef dat het spoor door de
sneeuw zou worden uitgewist, maar veel harder schoot ik niet op. Binnen enkele
minuten verdichtte de sneeuw tot een jacht die me dwong mijn ogen tot spleetjes te
knijpen. De bosrand bij Kila verdween in de schemer van de jagende neerslag. Toen
ik omkeek waren ook de weg en het huis uit zicht verdwenen.
Ik begon te zweten. Een paar keer zakte ik dieper weg waardoor ik mijn evenwicht
verloor en viel. De ijskoude lucht die ik hijgend inademde schrijnde in mijn borst.
Het spoor werd vager. Ik liep nog een tijdje door maar gaf toen op en knielde bij
het spoor neer. Voor het eerst bekeek ik het met aandacht: voorop de afdrukken van
de achterpoten, naast elkaar en wijkend als de voeten van een ballerina; meteen
daarachter de afdrukken van de kleinere voorpoten, min of meer in elkaars verlengde.
Het spoor was een kunststukje en verried de pas: een danser was het, mijn haas, of
een danseres. Was het dier in de buurt? Ik keek om mij heen maar de jagende sneeuw
was nu zo dicht dat ik niet verder dan vijf, zes meter kon zien.
Het spoor werd voor mijn ogen gewist. Ik moest terug. Om tijd te winnen probeerde
ik een rechte lijn te volgen door de wind, die ik op de heenweg min of meer
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in het gezicht had gehad, zoveel mogelijk in de rug te houden, al was dat lastig omdat
hij soms van alle kanten leek te komen. Voorzover ik om me heen kon zien was er
een ongeschonden wit dek waar een dun laagje sneeuw als stuifzand door de wind
overheen werd geblazen, in merkwaardige, kronkelende patronen.
Toen ik na een half uur nog altijd niet bij de weg was, begreep ik dat ik de verkeerde
kant op was gelopen. Mijn eigen sporen had ik nergens meer gezien. Ik knielde neer
en tastte in mijn jaszak naar mijn mobieltje.
‘Hoi, met mij...’
‘Hoi... Waar ben je, wat is dat voor geluid?’
‘De wind... Ik ben verdwaald, ergens in de velden voor het huis...’
‘Wat?’
‘Verdwaald... Ik heb het spoor van de haas gevolgd maar toen begon het te
sneeuwen en nu sneeuwt het nog steeds en ik zie niets en heb geen idee waar ik ben
en het is stervenskoud...’
‘Oj då... En nu?’
‘Daarom bel ik je. Ik weet niet wat ik moet doen... Moet ik me ingraven in de
sneeuw of zo? Of moet ik juist blijven lopen?’
‘Geen idee...’
‘Maar jij bent toch Zweeds?’
‘Ik ben ruim twaalf jaar weggeweest, weet ik veel...’
‘Misschien moet ik de politie bellen?’
‘Ja, misschien... Maar wat kan de politie doen? Een zoektocht organiseren?...’
‘God kolere... Hollander doodgevroren in sneeuwstorm... Ik zie de koppen al...’
‘Wacht, ik kijk even naar de weersverwachting...’
‘Ja, doe dat... Zonnig, temperaturen van rond de vijftien graden, nauwelijks wind,
kortom, een heerlijke lentedag...’
‘Hier... Op de site van SMHI hebben ze zo'n neerslagradar. Zo te zien blijft het
niet lang sneeuwen. Ik denk dat je het beste kunt blijven lopen, zodat je warm blijft,
en als het opklaart zie je vanzelf waar je bent... Je kunt onmogelijk echt verdwalen
want er zijn aan alle kanten wegen...’
‘En het bos van Kila...’
‘Ja, maar dan ben je dus in Kila.’
‘Blijven lopen dus?...’
‘Ja, dat denk ik, dan komt het wel goed...’
‘Godverdomme... Ik ging alleen maar even een wandelingetje maken... Altijd die
omwegen...’
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‘Dan kom je nog eens ergens... Bel maar als je weer thuis bent...’
‘Of als ik doodvries... Vaarwel...’
‘Vaarwel schat...’
Ik stond op en begon weer te lopen. Opnieuw hield ik de wind zoveel mogelijk in
de rug, nu om aan de ergste kou te ontkomen. Tot twee keer toe dacht ik de haas te
zien, maar de eerste keer was het een paaltje dat boven de sneeuw uitstak en de
tweede keer een bosje riet. Toen de sneeuwbui na een klein uur luwde en het zicht
opklaarde, bleek ik niet meer dan enkele honderden meters van de weg te zijn.
Ik heb de haas nooit meer gezien. Elin veronderstelde dat het dier was gepakt door
een vos of misschien een grote uil. Hoewel iets dergelijks in de rede lag, hoopte ik
dat ze zich vergiste. Nog weken bleef ik naar het dier uitkijken, vaak wel een uur
lang, verkleumend in de handdoek waarin ik me na het douchen had gewikkeld.
Hoewel ik de onzinnigheid ervan begreep kon ik mij niet losmaken van de gedachte
dat ik iets te maken had met de plotselinge verdwijning van het dier, dat het mijn
schuld was, omdat ik er niet in was geslaagd het spoor tot aan het einde te volgen.
De kou hield lang aan, tot in maart. Toen zette de dooi in. De sneeuw smolt stukje
bij beetje weg. De kinderen hielpen een beetje door met schoppen de ijskorsten op
de oprit weg te hakken. Halverwege de maand zagen we het eerste klein hoefblad,
in de berm van de weg voor het huis, ongeveer op de plek waar de haas al die weken
een paar tellen had geaarzeld voordat het in het veld verdween. Terwijl ik naar de
kinderen keek die opgewonden rond de gele bloemen knielden, eindelijk weer eens
zonder mutsen en wanten, vond ik een zekere troost in de gedachte dat de warmte
van de hazenpoten, hoe miniem ook, deze bloemen een kleine voorsprong had
gegeven, en dat ze daarom als eerste waren verschenen.
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Merijn de Boer
De bril van Jan Campert
In Tirade 429 stond een bijdrage van de in 2007 overleden Enno Endt, bezorgd door
Lieneke Frerichs. Het stuk was getiteld ‘Het duel’ en ging over een wonderlijk gevecht
dat hij ooit voerde met zijn oude studievriend J.J. Voskuil - op instigatie van die
laatste. Het vond plaats in de Bosjes van Poot in Den Haag en werd ook beschreven
in Voskuils postume roman Binnen de huid, zij het dat Voskuil daar Maarten Koning
heet en Endt David Grobben.
Twee literatoren die elkaar omringd door struikgewas in de haren vliegen: het
deed denken aan een eerder duel uit de Nederlandse letteren. Eind jaren dertig gingen
Jan Campert (1902-1943) en Jacques Gans (1907-1972) midden in de winter met
elkaar op de vuist in het Vondelpark. Net als Maarten en David in Binnen de huid
streden ze vanwege een vrouw en net als Voskuil en Endt hebben Gans en Campert
allebei opgeschreven hoe dat gevecht volgens hen verliep.
Gans deed in zijn jongere jaren hardnekkig zijn best om te leven zoals
de Franse dichters en schrijvers uit de negentiende eeuw
Voor Gans was zo'n gevecht niets ongebruikelijks. Gans deed in zijn jongere jaren
hardnekkig zijn best om te leven zoals de Franse dichters en schrijvers uit de
negentiende eeuw en bovendien vocht hij regelmatig - zij het vooral op latere leeftijd.
Toen hij in 1955 stukjes ging schrijven voor De Telegraaf raakte hij in ongenade bij
het linkse journaille, dat hem een overloper noemde en een hypocriet. Het was nog
betrekkelijk kortgeleden dat die krant zich had onderworpen aan het ‘foute’ bewind
en bovendien had Gans zich altijd geprofileerd als een communist die zich verzette
tegen het kapitaal en het grote publiek. De eerste tekenen van zijn nieuwe lot, namelijk
dat van paria, dienden zich al aan toen hij begin jaren vijftig voor de Haagse Post
ging schrijven, eigendom van G.B.J. Hiltermann, die niet lang daarvoor nog door
Gans door de mangel werd gehaald in zijn éénmanstijdschrift Het Pam-
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flet en wiens naam door Gans werd verdraaid tot ‘Hitlermann’. Het lot werd bezegeld
met een ‘Mandarijn’ van Hermans: ‘De Haage Posthume Gans’, verschenen in
Podium. Over de periode daarna schrijft Gans in zijn memoires: ‘Het was niet gering
wat ik in die dagen moest afknokken, en het resultaat was blauwe plekken en
gescheurde pakken en overhemden. Ook de brillenrekening bij de opticien nam een
catastrofale omvang aan.’ Deze laatste opmerking over Gans' opticien en zijn
brillenrekeningen vind je, steeds net anders opgeschreven, regelmatig terug in zijn
stukken. De charme van het duel zag hij in en hij deed het, ook blijkens de
beschrijvingen van anderen (zoals Henk Hofland met wie hij vocht in de bar van het
Schiller Hotel), vol overgave - zij het enigszins onhandig. Dat Gans over zijn opticien
en zijn brillenrekeningen schreef was niet zonder betekenis, want bij al dat
straatrumoer moest wel duidelijk blijven dat het hier ging om een intellectueel die
vocht. Hij duelleerde ook niet om prozaïsche zaken maar om de hogere idealen: de
Liefde, de Literatuur. Volgens zijn biograaf Willem Maas vocht hij eens met schrijver
en advocaat François Pauwels om de eer wie het meest van Paul Léautaud wist.
Want bij al dat straatrumoer moest wel duidelijk blijven dat het hier
ging om een intellectueel die vocht
Het duel tussen Gans en Campert in het Vondelpark werd behalve door henzelf
beschreven door hun beide biografen - en door Remco Campert in Over mijn vader.
Gans was de eerste die er verslag van deed; in zijn roman Liefde en goudvissen (1940)
staat zijn versie van het verhaal. Een jaar later verscheen Slordig beheer van Campert.
Opvallend is dat het gebeuren tamelijk identiek beschreven wordt. Het zal dus
inderdaad wel ongeveer zo zijn gegaan. Maar in één opmerkelijk opzicht weerspreken
ze elkaar. Het is een detail en bij alle overeenkomsten valt het niet erg op.
Campert en Gans streden, net als Maarten en David in Binnen de huid, om een
vrouw. Gans' huwelijk met zijn ‘Mette’ was niet meer te redden en daar kon Gans
zich niet bij neerleggen. Hij stelde alles in het werk om haar terug te krijgen, tot hij
er tot overmaat van ramp achterkwam dat zij een verhouding was begonnen met Jan
Campert - ‘Lemstra’ in Liefde en goudvissen. Hij zocht hem op en bedreigde hem,
wat door Campert nogal luchtig werd opgevat. In Slordig beheer schreef hij: ‘Het
zonderlinge is dat ik mij onmogelijk tot een staat van woede kon opwerken. Eigenlijk
mocht ik dien zonderlingen, eenzelvigen zwerver langs den rand der literatuur - een
onzer laatste bohémiens ongetwijfeld - altijd wel een beetje.’ Uit het vervolg wordt
duidelijk dat hij uiteindelijk min of meer ‘voor Gans’ akkoord ging met diens voorstel
om te duelleren (zoals ook David in Bin-
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nen de huid min of meer ‘voor Maarten’ het gevecht aanging). Gans in Liefde en
goudvissen: ‘Wij komen bij een rustige plek en houden stil. Ik doe mijn jas uit en
zet mijn bril af. Lemstra zet eveneens zijn bril af.’ Dan vraagt er eerst een
voorbijganger naar de dichtstbijzijnde uitgang van het Vondelpark, waardoor het
gevecht nog even moet worden uitgesteld. Vlak daarna rollen ze door de sneeuw,
om even plotseling als het gevecht begonnen was, weer te stoppen. ‘“Je ligt op mijn
bril!” zegt Lemstra plotseling. Dit ontnuchtert mij volkomen. Een bril is een bril en
zonder bril staat men hulpeloos in de wereld.’
Campert in Slordig beheer: ‘Hij legde behoedzaam zijn bril in de sneeuw, trok
winterjas en colbert uit en stond voor mij in een lichtblauwe trui. [...] Misschien
duurde het gevecht twee minuten. Ik had niet de moeite genomen dezelfde
voorbereidingen te treffen, hield mijn jas aan, legde mijn bril niet af.’
Had Gans een mooi einde van zijn relaas over het gevecht nodig, en verzon hij
daarom die in de sneeuw liggende bril van Campert? Wilde hij maar weer eens
benadrukken dat het twee intellectuelen waren die met elkaar op de vuist gingen?
Het voordeel van deze versie was bovendien dat Campert reddeloos en Gans
grootmoedig in de slotakte naar voren komt. Campert op zijn beurt vermeldde
natuurlijk dat hij zijn bril gewoon ophield, om duidelijk te maken dat hij in dezen
de stoerste van de twee was: hij trof geen enkele voorbereidingen, terwijl Gans, die
volgens Campert ‘vocht als een meid’, ‘behoedzaam’ zijn jas uittrok en zijn bril
neerlegde.
Hield Campert zijn bril nou wel of niet op? Die verdwaalde voorbijganger die de
weg vroeg...
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Isaak Babel
De oude Sjloime
Vertaling Froukje Slofstra
Hoewel ons stadje niet groot is, de inwoners snel geteld zijn en Sjloime het stadje
zestig jaar niet had verlaten, zou haast niemand kunnen zeggen wie Sjloime was of
wat voor man hij was. Dat is omdat hij gewoon was vergeten, zoals je een nutteloos,
onopvallend ding vergeet. Zo'n ding was de oude Sjloime. Hij was zesentachtig. Zijn
ogen traanden; zijn gezicht, zijn kleine, vuile, gerimpelde gezicht, ging schuil achter
een gelige, nooit gekamde baard en vervilte slierten warrig haar. Sjloime waste zich
haast nooit, verschoonde zelden zijn kleren en hij rook kwalijk. Zijn zoon en zijn
schoondochter, bij wie hij inwoonde, lieten hem begaan, ze hadden hem in een warm
hoekje weggestopt en waren hem vergeten. Een warm hoekje en eten, dat was wat
Sjloime restte, en daarmee leek hij tevreden. Zijn oude, kapotte botten warmen, een
goed stuk vet, mals vlees eten was voor hem het opperste genot. Hij kwam als eerste
aan tafel zitten; gretig volgde hij elke hap zonder te knipperen, met zijn lange, knokige
vingers propte hij het eten gejaagd in zijn mond en at, at, at tot ze weigerden hem
nog meer te geven, al was het nog maar één klein stukje. Sjloime bood een
weerzinwekkende aanblik als hij at: zijn hele schriele lijfje beefde, zijn vingers dropen
van het vet, zijn gezicht was zo meelijwekkend, zo vervuld van de vreselijke angst
te worden gekwetst, te worden vergeten. Soms plaagde zijn schoondochter hem en
deed alsof ze Sjloime aan tafel per ongeluk oversloeg. De oude man werd onrustig,
keek hulpeloos om zich heen, probeerde te glimlachen met zijn scheve, tandeloze
mond; hij wilde bewijzen dat voedsel voor hem niet belangrijk was, dat hij best
zonder kon, maar diep in zijn ogen, in de plooi van zijn mond, in zijn uitgestrekte
vragende handen lag zo'n smeekbede, zijn met zoveel moeite geforceerde glimlach
was zo meelijwekkend dat alle grapjes vergeten werden en de oude Sjloime zijn
portie kreeg.
Zo leefde hij in zijn hoekje - hij at en hij sliep, en 's zomers koesterde hij zich in
het zonnetje. Zijn begripsvermogen leek hij allang kwijt. De zaken van zijn zoon of
de huiselijke beslommeringen interesseerden hem niet. Hij sloeg alles
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wat gebeurde onbewogen gade, slechts beroerd door de vrees dat zijn kleinzoon zou
zien dat hij een uitgedroogd stuk honingkoek onder zijn kussen had verstopt. Niemand
praatte ooit met Sjloime, niemand vroeg zijn raad, niemand vroeg hem om hulp. En
het stemde Sjloime zeer tevreden toen zijn zoon op een dag na het avondeten naar
hem toe kwam en luid in zijn oor schreeuwde: ‘Papa, we worden het huis uitgezet,
hoort u, we worden eruit gegooid!’ De stem van zijn zoon trilde, zijn gezicht vertrok
alsof hij pijn had. Sjloime sloeg langzaam zijn verschoten ogen op, keek om zich
heen, liet moeizaam iets tot zich doordringen, sloeg zijn smerige huisjas dicht,
antwoordde niet en schuifelde naar bed.
Vanaf die dag begon Sjloime onraad te bespeuren in huis. Zijn zoon was ontstemd,
verwaarloosde zijn zaken, huilde soms en wierp steelse blikken op zijn kauwende
vader. Zijn kleinzoon ging niet langer naar het gymnasium. Zijn schoondochter krijste
schel, wrong de handen, drukte haar jongen tegen zich aan en huilde bitter, met lange
uithalen.
Sjloime had nu een bezigheid - hij keek en probeerde te begrijpen. Vage gedachten
roerden zich in zijn sinds lang werkeloze hersens. Ze werden eruit gegooid! Sjloime
wist waarom ze eruit gegooid werden. Maar hij kon toch niet weggaan. Hij was
zesentachtig; hij wilde zich warmen. Op de binnenplaats was het koud, vochtig...
Nee, Sjloime ging nergens heen. Hij kon nergens heen, helemaal nergens. Sjloime
kroop weg in zijn hoekje en wilde het houten, gammele bed omarmen, de kachel
aaien, de lieve, warme kachel, net zo oud als hij. Hij was hier opgegroeid, had hier
zijn arme, kille leven doorgebracht, en wilde dat zijn oude botten zouden rusten op
het kleine vertrouwde kerkhof. Als hij zulke gedachten had raakte Sjloime onnatuurlijk
geagiteerd, hij liep naar zijn zoon, wilde uitvoerig en hartstochtelijk met hem praten,
hem raad geven, maar... hij had al zo lang met niemand meer gepraat, niemand meer
raad gegeven. En de woorden stolden in zijn tandeloze mond, zijn opgeheven arm
viel krachteloos neer. Helemaal ineengekrompen, alsof hij zich schaamde voor zijn
opwelling, trok Sjloime zich somber terug en luisterde naar wat zijn zoon en zijn
schoondochter bespraken. Hij hoorde slecht, maar hij bespeurde iets, iets wat hem
met angst en ontzetting vervulde. Op zulke momenten voelde de zoon de zware en
krankzinnige blik van de seniel geworden oude man op zich gericht, en de twee
kleine oogjes met de vervloekte vraag leken voortdurend iets te vermoeden, iets te
raden. Eén keer werd er een woord te luid gezegd: de schoondochter was vergeten
dat Sjloime nog niet gestorven was. En meteen daarna klonk een zacht, haast
gesmoord gejank. Dat was de oude Sjloime. Met onvaste passen, vuil en verwilderd,
strompelde hij langzaam op zijn zoon af, greep hem bij zijn handen, streelde ze, kuste
ze, zonder zijn ontstoken blik van zijn zoon af te wenden schudde hij een paar keer
zijn hoofd en
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voor het eerst in lange, lange jaren stroomden de tranen uit zijn ogen. Verder zei hij
niets. Met moeite kwam hij van zijn knieën overeind, met zijn knokige hand veegde
hij zijn tranen af, om een of andere reden klopte hij het stof van zijn huisjas en
schuifelde terug naar zijn hoek, waar de warme kachel stond... Sjloime wilde warm
worden. Hij had het koud gekregen.
Vanaf dat moment dacht Sjloime aan niets anders meer. Eén ding wist hij: zijn
zoon wilde zijn volk verlaten, een nieuwe God aannemen. Het oude, vergeten geloof
ontvlamde in hem. Sjloime was nooit gelovig geweest, hij bad zelden en gold vroeger
zelfs als een goddeloze. Maar zijn God verlaten, zijn God helemaal, voorgoed verlaten,
de God van een vernederd en lijdend volk - daar kon hij niet bij. Zwaar wentelden
de gedachten zich in zijn hoofd, moeizaam probeerde hij iets te begrijpen, maar deze
woorden stonden onveranderlijk, hard en dreigend voor hem: dat mag niet, dat mag
niet! En toen Sjloime begreep dat het onheil onafwendbaar was, dat zijn zoon zou
bezwijken, zei hij tegen zichzelf: Sjloime, oude Sjloime, wat staatje nu te doen?
Hulpeloos keek de oude man om zich heen, trok een klaaglijke, kinderlijke pruilmond
en wilde in bittere oudemannentranen uitbarsten. Maar de opluchtende tranen kwamen
niet. En op dat moment, toen zijn hart begon te bloeden, toen zijn verstand de
grenzeloosheid van het ongeluk bevatte, keek Sjloime voor de laatste keer liefdevol
zijn warme hoekje rond en besloot dat hij zich niet zou laten verjagen, nooit. De oude
Sjloime kreeg niet de kans het uitgedroogde stuk honigkoek op te eten dat onder zijn
kussen lag. Wat dan nog? Sjloime zou God vertellen hoe ze hem hadden gekwetst,
er was immers een God, God zou hem opnemen. Sjloime was er zeker van.
's Nachts, rillend van de kou, stond hij op uit bed. Zachtjes, om niemand wakker
te maken, stak hij een petroleumlampje aan. Langzaam, steunend en ineengedoken
als een oude man, begon hij zijn vuile kleren aan te trekken. Toen pakte hij het krukje
en het touw die hij de vorige avond had klaargelegd, en wankelend op zijn benen,
steun zoekend bij de muur, liep hij naar buiten. Meteen kreeg hij het zo koud... Zijn
hele lijf rilde. Sjloime maakte snel het touw vast aan de haak, ging naast de deur
staan, zette het krukje neer, klom er moeizaam op, wond het touw om zijn magere
bibberende hals, schopte met zijn laatste krachten het krukje weg, liet zijn uitdovende
ogen nog één keer over het stadje gaan dat hij zestig jaar niet had verlaten, en hing
zich op.
Er stond een sterke wind, en algauw begon het schriele lichaam van de oude
Sjloime te schommelen voor de deur van het huis waarin hij zijn warme kachel en
de beduimelde Thora van zijn vader had achtergelaten.
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Kroniek van de roman
Carel Peeters
Een zojuist gekraakte schatkist
In het hoofdstuk ‘Stoelendans’ in Stephan Enters roman Spel leren we hoofdpersoon
Norbert Vijgh kennen in zijn gedaante van blakende scholier. Hij zegt in een jaar
tijd flink gegroeid te zijn, ‘met een ruk’, zodat hij niet meer tot de kleineren behoort.
Hij barst van de energie: ‘Het was of de wereld scherper tot me doordrong en ik
greep ook naar de hele wereld; ik strekte mijn armen uit, ik haalde alles wat te ervaren
viel met handenvol naar me toe.’
Norbert Vijgh moet naaste familie zijn van Paul, de hoofdpersonen van Enters
roman Grip. Die neemt ook alles extra scherp waar, die heeft ook zintuigen die voor
hem uitlopen. Wanneer hij een landschap van bergen ziet als ‘voortrollende golven
met witte kammen’ verlangt hij iets of iemand dankbaar te kunnen zijn ‘voor het
zicht op de wereld als een zojuist gekraakte schatkist’.
Norbert Vijgh moet naaste familie zijn van Paul, de hoofdpersonen
van Enters roman Grip
Er speelt zich in deze Paul een spectaculair zintuiglijk leven af dat hem duidelijk
onderscheidt van zijn vroegere reisgenoten en medebergbeklimmers Vincent, Martin
en Lotte. Die weten daar niet veel van af. Hij is, hoewel uitermate makkelijk en
onbevangen in de omgang, niet erg mededeelzaam over hoe hij alles ondergaat.
Stephan Enter als de tolk van dit sensitivisme des te meer.
Grip is een klimmersroman, een roman over vrienden die na lange tijd weer bij
elkaar komen, en een roman over hun fragiele onderlinge verhoudingen. Ze weten
maar tot op zekere hoogte wat er in de ander omgaat, ook al zijn ze voortdurend
bezig elkaar al dan niet stilzwijgend te duiden. Dat deden ze ook toen ze een kleine
twee decennia geleden rond de twintig waren en samen bergen beklommen in de
Dolomieten, de Zwitserse Alpen en Noorwegen. Vincent en Paul doen het in
gedachten weer nu het groepje op het punt staat elkaar weer terug te zien op initiatief
van Martin die samen met Lotte aan de rotskust van Wales woont.
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Paul en Vincent zijn het grootste deel van de roman met de trein op weg naar het
huis van Martin en Lotte. Heden en verleden wisselen elkaar af in de stroom van hun
gedachten. Dat brengt de roman in een voortdurende beweging, er wordt steeds weer
iets toegevoegd aan wat ze samen hebben beleefd. Ze herinneren zich voorvallen en
gesprekken, ze zien zich klimmen en aan elkaar ergeren. Ze worden weer ontroerd,
voelen weer de onvermijdelijke pijn, storen zich aan elkaars eigenaardigheden. Hun
geluksgevoel komt weer boven, en de net niet fatale valpartijen.
Het samen beklimmen van bergen, het op elkaars lip zitten, het in wisselende
combinaties optrekken, vraagt erom elkaar te leren kennen. Ze willen greep op elkaar
krijgen, maar merken dat het vaak slechts tasten is. Toen, en nu nog steeds. Toch is
Grip een roman over mensen met uitgesproken eigenschappen, werkelijke of
toegedichte. Ook al zijn die eigenschappen niet allemaal eenduidig, de vier vrienden
krijgen zonder meer reliëf. We krijgen ze ook van verschillende kanten te zien, omdat
in de vier hoofdstukken het perspectief van de een naar de ander gaat. Alleen de visie
van Lotte ontbreekt. Maar zij beheerst dan ook het gedachteleven van de anderen.
Dat Lotte het gedachteleven van Vincent en Paul beheerst, ligt niet aan de
oppervlakte van de roman. Het is subtiel meegeweven in het patroon van de geschetste
onderlinge verhoudingen. Soms krijgt het een extra accent (‘Hij vond haar geweldig
- hij vond haar onuitstaanbaar’) zodat duidelijk wordt dat hier sprake moet zijn van
verdrongen verliefdheid. Die dringt zich weer op met het weerzien in het vooruitzicht,
ook al hebben Vincent en Paul het er niet openlijk over. Het behoort tot hun geheime
agenda. Ze zijn rond de veertig en beiden vrijgezel.
Lotte werd twintig jaar geleden een ‘stoer meisje’ genoemd, maar
tegelijk had ze voor Paul ‘iets wankels, net een veulen’
Enter maakt van de klimmersvrienden weliswaar mensen met uitgesproken
eigenschappen, maar die worden ook weer zo genuanceerd dat het allerminst
eendimensionaal uitpakt. Lotte werd twintig jaar geleden een ‘stoer meisje’ genoemd,
maar tegelijk had ze voor Paul ‘iets wankels, net een veulen’. Martin was de man
van orde en overzichtelijkheid die iedereen ‘catalogiserend’ bekeek. Hij werd door
de anderen niet helemaal serieus genomen (‘hij gebruikte after shave’) omdat zijn
vader een ‘carrosseriebedrijf’ had, wat niet helemaal in hun milieu paste. Daardoor
kreeg Martin het idee dat hij eigenlijk van ‘een andere planeet’ kwam. Vincents
aanwezigheid zorgde in de ogen van Paul alleen al voor iets drukkends, terwijl de
anderen (ten onrechte) een geheime
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verstandhouding tussen Paul en Vincent vermoedden. Vincent was een combinatie
van zelfspot en zelfgenoegzaamheid. Lotte noemt Paul ‘een schaamteloze estheet’.
Martin vindt hem ‘onkwetsbaar’. Door zijn nauwkeurige observaties maakt Enter
van deze afwisselende kijk op elkaar een spiegelspel waardoor ze elk afzonderlijk
iets eenzaams krijgen. Omdat Vincent tijdens de treinreis een gesprek over vroeger
met Paul ontwijkt, dringt het tot Paul door dat ze ‘als ijsschotsen waren losgeraakt’.
Enter en zijn protegé Paul zijn observators. De anderen voelen zich vaak door hem
bekeken. Het gaat Enter om hun speciale karakters en alle nuances in de onderlinge
verhoudingen. Dat moet de reden zijn dat hij min of meer in het midden laat wat de
vier in het dagelijks leven uitvoeren. Dat komt alleen terloops ter sprake, als bijzaak.
Paul beheert het ‘trustfund’ van zijn familie, Vincent en Martin doen iets in de wisen natuurkunde. Lotte is kunstenaar geworden, want ze heeft een atelier. Vincent
heeft in Japan gewerkt, is een ‘wetenschapsnomade’ en noemt zich ‘briljant mislukt’.
Martin heeft in Amerika gewoond en staat op het punt hoogleraar te worden. Voor
Paul doet het er niet echt toe. Hem gaat het in het leven om gewaarwordingen die
zich voorgoed vastzetten in het geheugen van lichaam en geest. Hij is een verzamelaar
van ‘het hart van de dingen’, die soms in de kleinste details kunnen zitten. In een
blik, een lach, een meisje dat op haar fiets stapt, waarbij hij graag denkt dat ze naar
haar geliefde gaat.
Enter laat een gebeurtenis uit het verleden tijdens een klimtocht in Noorwegen
steeds terugkeren in de grillige stroom van Pauls gedachten. Dat is het ongeluk
waarbij Lotte haar arm brak. Ze was iets te voortvarend te werk gegaan en werd door
Paul op het nippertje gered van een diepe val. ‘Ik heb haar omarmd. Ik omklemde
haar als een drenkeling een balk,’ denkt hij later, daarmee onthullend hoe ook hij in
het verborgene over haar dacht. Op die tocht maakt Vincent ook een misstap en valt
daardoor onverwacht in de armen van Lotte. De omhelzing die daaruit voorvloeit
onthult de geheime gevoelens van Lotte voor Vincent (die elkaar al van de middelbare
school kennen). Maar Vincent heeft die gevoelens niet. Hij heet ‘serieel monogaam’,
wat betekent dat hij het nooit langer dan een paar maanden met een vrouw uithoudt.
Volgens Lotte maakt hij door haar af te wijzen ‘de liefde van zijn leven kapot’.
Vincents geheime agenda bij de reünie is dat hij nu hoopt op een ‘tweede kans’.
Hij heet ‘serieel monogaam’, wat betekent dat hij het nooit langer dan
een paar maanden met een vrouw uithoudt
In de treinreis van Vincent en Paul heeft Enter een spanning verwerkt die bij aankomst
op hun bestemming wel tot ontlading moet komen. Het is die twee-
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de kans in het hoofd van Vincent die dan zorgt voor de apotheose van de roman,
passend aan het eind. Wanneer Martin de twee vrienden met zijn dochtertje van de
trein heeft gehaald stelt hij voor het laatste stuk naar zijn huis langs de kust te lopen.
Op het strand, geflankeerd door rotsen, dwaalt Vincent van zijn koffer en de anderen
weg. Tot hij plotseling ziet dat het water onverwacht snel stijgt en merkt dat zijn
koffer verdwenen is. Hij verwijt Martin dat die niet heeft opgelet, hij weet toch dat
dit snelle stijgen van het water hier kan gebeuren. Vincent vermoedt opzet en maakt
van de gelegenheid gebruik zijn altijd verzwegen verwijten naar buiten te laten
komen: ‘een norse vastberadenheid kwam over hem, hij wilde er nu vanaf - van de
hele geschiedenis’. Hij zegt zelfs tegen Martin dat hij tweede keus was voor Lotte,
ze was immers verliefd op hem. Wanneer de koffer door het sterke vloedwater toch
nog terugkomt, heeft Vincent er genoeg van en wil hij niet verder over het strand
lopen. Hij laat Martin en Paul alleen en gaat de rots beklimmen.
Enter slaagt er perfect in om situaties en stemmingen met fijnzinnige observaties
op te roepen. Pauls vitale sensitivisme duikt steeds op wanneer Enter iets regelmatig
terug laat keren dat vanaf de eerste pagina aanwezig is: de krant waarmee Vincent
rondloopt waarin een artikel staat dat het niet meer zo lang zal duren voor de
wetenschap heeft uitgevonden hoe mensen onsterfelijk kunnen worden. Bij Vincent
roept dat louter scepsis op, maar Paul kijkt graag uit naar de dag dat het zo ver is:
‘dit leven,’ denkt hij, ‘de plek waar je je bevond, en al je zintuigen - god, als het erin
zat dat dit kon blijven, zette je toch zeker alles op alles?’
Een personage als Paul kom je in de Nederlandse literatuur niet gauw tegen. Hij
staat onomwonden voor zintuiglijkheid en vitaliteit. Geen ostentatieve, maar een
introverte vitaliteit, een van alerte, op scherp staande zintuigen. Hij ziet, ruikt, hoort
en voelt alles. Hij is een gretige verzamelaar van gewaarwordingen - niets van de
gekraakte schatkist mag verloren gaan. Dat hij in alles iets ziet, dat is, zegt hij,
misschien wel zijn enige talent: ‘Zelfs daar, op zo'n dood betonnen station, stroomde
wanneer je maar durfde binnen de kortste keren alles over van pure schoonheid.’
‘Het deed er niet toe waar je was, je voelde hoe elke plek in beweging kwam zodra
je echt keek, zodra je aandacht zich boog als over een mierenhoop - hoe de wereld
zoemde en ritselde en onophoudelijk werd aangeraakt.’
Een personage als Paul kom je in de Nederlandse literatuur niet gauw
tegen
Zo zag je de wereld wanneer je het ‘verlammende geloof in je sterfelijkheid losliet’.
Echt nodig had Paul de wetenschap van de onsterfelijkheid niet, want hij leefde toch
al alsof hij ‘voor alles eeuwig de tijd had’. Tegen Vincent zegt hij dat
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het een wonder is dat je je ogen en oren kan gebruiken: ‘Misschien was Vincent
immuum voor dit soort zintuiglijkheden - bestond zijn wereld uit ideeën en grote
lijnen en zag hij niet dat ideeën alleen maar bestaan omdat er nog iets anders boven
ze bestaat. Ja, dacht hij met een gevoel of hem een handig argument werd aangereikt:
als iemand van alles een grijpbaar en afgerond beeld heeft, is het wel Vincent.’
Enter schrikt er ook niet voor terug om de sensitieve Paul het laatste woord te
geven. Hij is immers zijn plaatsvervanger. In Pauls geheime agenda stond dat hij
van Lotte wilde weten wat er zich in die zomer in Noorwegen nu precies heeft
afgespeeld tussen hen. Maar hij laat het rusten. Wanneer Vincent kwaad en met heel
weinig grip over de rots probeert te klimmen, loopt Paul alleen door: ‘hij keek rond.
Hij was helemaal alleen, het gevoel van eenzaamheid was volkomen. Hij voelde hoe
alle zwaarte verdween uit zijn lichaam, tot hij alleen nog bestond uit zintuigen die
slechts de afnemende gloed van de zon en het geraas van de kiezels tegen de blauwe
stilte van de avond registreerde en hij dacht: dit is het leven dat ik altijd heb gewild.
Dit is het.’ Nietzsche zou wel weten hoe je deze blik ‘op een juist gekraakte schatkist’
moest noemen: Lebensbejahung.

Tirade. Jaargang 56 (nrs. 442-446)

92

Medewerkers aan dit nummer
Isaak Emmanoeïlovitsj Babel (1894-1940) is de schrijver van een klein maar
uitgelezen oeuvre. Hij is volgens velen de grootste Russische schrijver van korte
verhalen sinds Tsjechov. ‘De oude Sjloime’ is het verhaal waarmee hij in 1913
debuteerde.
Thomas Bernhard (1931-1989) was een Oostenrijks schrijver. Het wintersprookje
‘Victor Halfnar’ schreef hij in 1965, voor een bundel verhalen voor kinderen. Het is
nooit eerder in het Nederlands vertaald.
Merijn de Boer (1982) is redacteur van Tirade en uitgeverij Van Oorschot. In 2011
verscheen zijn verhalenbundel Nestvlieders.
W.I.M. van Calcar (1937) is taalkundige. Hij publiceerde artikelen over totalitair
taalgebruik en de taalbeschouwing van een taalgebruiker. Daarnaast schreef hij
verhalen in onder andere Deus ex Machina en Digther. Op www.tirade.nu is de
literatuurlijst behorend bij zijn bijdrage te vinden.
Jan Emmens (1924-1971) was dichter en kunsthistoricus. In 1980 en 1981 verscheen
zijn vierdelige Verzameld werk, waarvan het deel Gedichten en aforismen nog altijd
te bestellen is. In mei verschijnt in de Turingreeks een door Wim Brands gemaakte
bloemlezing uit zijn werk: Overkomst dringend gewenst.
Tjarda Eskes (1942) is na gewerkt te hebben als arts-psychiater stil gaan wonen op
de rand van de Veluwe. Hij debuteerde in het Gelderse poëzietijdschrift Poëziepuntgl,
publiceerde daarna enkele malen in de Poëziekrant en levert bijdragen aan
verzamelbundels.
Mees Hartog (1939) was na een studie aan de Vrije Universiteit geschiedenisleraar
aan het Hermann Wesselink College te Amstelveen.
Daan Heerma van Voss (1986) is schrijver, interviewer en historicus (ja lezer, in die
volgorde). Hij debuteerde in 2009 met Een zondagsman. Januari 2012 verscheen zijn
tweede roman, Zonder tijd te verliezen.
Arnold Heumakers (1950) is als literair criticus werkzaam voor NRC Handelsblad.
Hij publiceerde diverse essaybundels, onder andere Schoten in de concertzaal (1993),
De fatale cirkel (1997) en De schaduw van de Vooruitgang (2003).
Jeroen van Kan (1968) is redacteur van Tirade en De avonden. Hij publiceerde
verhalen en artikelen in verschillende literaire tijdschriften.
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Sander Kollaard (1961) is geboren in Amstelveen en studeerde geschiedenis in
Amsterdam. Hij woont en werkt op het Zweedse platteland, in een voormalige
pastorie. Hij debuteerde in Tirade, deze maand verschijnt zijn verhalenbundel
Onmiddellijke terugkeer van uw geliefde.
Anton Korteweg (1944) is dichter. Hij debuteerde in 1971 met Niks geen Romantic
Agony. Vorig jaar verscheen zijn bloemlezing Voor mannen is 't niet erg. Veertig
jaar dichterschap in veertig kwatrijnen.
Gilles van der Loo (1973) debuteerde in Tirade, deze maand verschijnt zijn
verhalenbundel Hier sneeuwt het nooit.
Lieke Marsman (1990) is dichteres en vertaalster. Ze debuteerde in Tirade en
publiceerde de bundel Wat ik mijzelf graag voorhoud, waarmee ze de Lucy B. en
C.W. van der Hoogt-prijs, de C. Buddingh'-prijs en de Debuutprijs Het Liegend
Konijn won.
Hanz Mirck (1970) schreef vier dichtbundels. Zijn debuut Het geluk weet niets van
mijn werd genomineerd voor de C. Buddingh'-prijs en zijn tweede bundel werd
bekroond met de J.C. Bloemprijs. Ook schreef hij gedichten en verhalen voor kinderen
en een roman. Hij is werkzaam als docent Nederlands en creatief schrijven. Komend
voorjaar verschijnt zijn vijfde bundel.
Willem Otterspeer (1950) is hoogleraar geschiedenis in Leiden en werkt aan de
biografie van W.F. Hermans.
Carel Peeters (1944) is als criticus en essayist verbonden aan Vrij Nederland. Zijn
laatste bundel essays is Genieten voor miljoenen. Over populaire cultuur. Wekelijks
schrijft hij in Vrij Nederland een Literaire Kroniek en op maandag en vrijdag op de
website vn.nl/Boeken.
Ester Naomi Perquin (1980) is dichter en redacteur van Tirade. Daarnaast schrijft
zij wekelijkse bijdragen voor De Groene Amsterdammer en radioverhalen voor het
VPRO-programma De Avonden. In maart zal haar nieuwe bundel Celinspecties
verschijnen.
Froukje Slofstra (1977) vertaalde Leven en lot van Vasili Grossman waarvoor zij in
2009 de Aleida Schot Prijs kreeg. Ze vertaalt uit het Russisch, Frans, Duits en Engels,
onder meer werk van Michael Ignatieff, Viktor Pelevin en Stéphane Audeguy. Eind
dit jaar verschijnt haar vertaling van de verhalen van Isaak Babel bij Van Oorschot.
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[Tirade mei 2012]
Jeroen van Kan
Dichters rijden niet
‘Iemand zou toch eens uit moeten zoeken hoe dat zit,’ zei Judith Herzberg. Ze had
net aan Wim Brands gevraagd of hij met de auto naar Den Haag was gekomen, waar
we bijeen waren voor een literair festival. ‘Nee, ik rij niet,’ had Wim geantwoord.
‘Nee, ik ook niet,’ had Judith Herzberg gezegd. ‘Dichters rijden niet.’
Die iemand werd ik vanaf die avond. Het was al de derde keer dat het onderwerp
op mijn pad kwam en misschien werd het inderdaad eens tijd om het aan een nader
onderzoek te onderwerpen. Ik besloot tot het opstellen van een enquête die ik
vervolgens aan zo veel mogelijk dichters zou opsturen.
De eerste vraag waar ik graag een antwoord op wilde vinden was: waar komt de
mythe dat dichters niet geschikt zouden zijn voor het autorijden vandaan? Dat bleek
al snel een onmogelijke vraag te zijn, hoewel ik het verhaal wel tot een taalgebied
kon herleiden. In geen enkele Franse of Duitse bron is er iets over te vinden, maar
in Engelse bronnen daarentegen komen meerdere verwijzingen voor. Dichteres Jo
Shapcott beweert dat je dichters kunt herkennen aan hun hypochondrie en hun
onvermogen een auto te besturen. En de van oorsprong Amerikaanse, maar in Londen
wonende dichteres Tamar Yoseloff schrijft: ‘And famously, they can't drive, because
driving requires linear logic, which poets don't have (they are always thinking about
the road not taken).’ Nadenken over de weg die niet wordt ingeslagen. Dat zou nog
vaak terugkeren in de enquêteresultaten.
Waar komt de mythe dat dichters niet geschikt zouden zijn voor het
autorijden vandaan?
‘Famously’, staat er. We hebben dus van doen met een wijdverbreide mythe, voor
zover het de Angelsaksische wereld betreft. Bewijs daarvoor is misschien ook te
vinden in het bestaan van een bumpersticker met de volgende tekst: ‘WARNING! A
poet is driving this car. Proceed with commas!!’
Overigens komt ook een vooroordeel dat uit het vooroordeel voortkomt vaker
terug in de enquêteresultaten. Martin Amis laat in zijn roman The Information een
personage het volgende zeggen: ‘Poets don't drive. Never trust a poet who can drive.
Never trust a poet at the wheel. If he can drive, distrust the poems.’
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Wantrouw niet alleen de rijdende dichter, maar wantrouw vooral ook zijn of haar
poëzie.
Van alle enquêteformulieren die ik opstuurde kreeg ik er vijftig retour met
antwoorden. De resultaten zijn dan ook gebaseerd op die steekproef. ‘Vreemd genoeg
is het een kwestie die mij al jaren bezig houdt,’ zegt Menno Wigman. ‘Ik hoorde
ooit een uitgever zeggen dat iemand een proefschrift over dit vraagstuk aan het
schrijven is.’ De wetenschapper in kwestie heb ik helaas niet kunnen achterhalen.
Meerdere dichters die wel rijden vertellen over hoe ze na afloop van poëziefestivals
met een auto vol dichters huiswaarts keren, zoals Marieke Barnas: ‘De meeste dichters
rijden niet, is mijn ervaring. En kijken ervan op dat ik een auto heb. Ik heb gemerkt
dat als ik ergens moet voorlezen in een uithoek van het land, ik meestal de enige ben
met een auto en als ik niet oppas iedereen thuis moet brengen.’ Voor Vrouwkje
Tuinman was dat zelfs reden haar rijbewijs te halen: ‘Ik had genoeg van de
afhankelijkheid van het feit dat ik, als ik op vrijdagavond laat in Nieuw-Beijerland
moest optreden, waar de laatste bus om 19:00 uur vertrekt, of op zondag ergens op
de bible belt, vrienden met een auto moest inschakelen onder het mom van “een
leuke avond”.’
‘U snijdt hiermee een onderwerp aan dat ook onder dichters zelf vaak genoeg tot
levendige gesprekken en discussies leidt,’ laat Thomas Möhlmann weten. ‘Hoe meer
u over dit onderwerp te weten kunt komen, hoe beter. Ik ben trouwens ook bijzonder
geïnteresseerd in de oogst van uw onderzoek, dus wanneer het mogelijk is om me
t.z.t. deelgenoot te maken van de resultaten van deze enquête en het eventuele vervolg
erop: grote dank!’ Het onderzoek wordt overigens niet door alle dichters serieus
genomen. ‘Ja, het is inderdaad opvallend hoeveel dichters er geen rijbewijs hebben,’
schrijft Quirien van Haelen. ‘Wat mij betreft mogen die best ergens geregistreerd
worden. www.dichterzonderrijbewijs.nl ofzoiets. Een nationale schandpaal, een site
waarop je kunt kijken of er dichters zonder rijbewijs in je wijk wonen.’ Gevraagd
naar het nut van de enquête antwoordt Dephine Lecompte met: ‘Natuurlijk heeft het
zin, maar wat ik mij afvraag is hoe vaak dichters bonen in blik stelen van hun moeders,
en hoeveel dichters opgezette zilvermeeuwen verzamelen? En hoeveel procent van
alle Nederlandstalige dichters eczeem aan hun rechterelleboog hebben?’ Stuk voor
stuk intrigerende onderzoeksvragen.
Het meest bondig wordt het nut van mijn onderzoek samengevat door Jos Versteeg:
‘Het is van een aandoenlijke zinloosheid, net als dichten.’
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Behalve een enquête behelsde het project ook een twaalfdelige radiorubriek,
uitgezonden bij De Avonden van de VPRO. Twaalf weken lang reed ik met twee
dichters door het land. Met Job Degenaar door Friesland, met Elly de Waard door
het Noord-Hollandse duinlandschap, met Pieter Boskma naar het strand, met Anton
Korteweg door Leiden, met Tsead Bruinja door Groningen, met Ester Naomi Perquin
door Rotterdam... Bij vrijwel alle ritten keerde de kinderschoenvraag terug. Een
dichteres reed ooit op de snelweg, zag langs de kant een kinderschoentje liggen en
had daarna de grootste moeite nog op het verkeer te letten. Het was niet zozeer het
verontrustende beeld dat alle concentratie meteen weg deed vloeien, maar eerder het
veelvoud aan verhalen dat achter het schoentje schuilging. Iemand had na de dood
van zijn ouders het ouderlijk huis opgeruimd en daar het kinderschoentje gevonden
van zijn vroeg overleden broertje dat zijn moeder kennelijk altijd bewaard had. Van
hem was nauwelijks iets bewaard. Op de weg terug naar huis gooide hij het schoentje
naar buiten. Of had een kind het schoentje zelf stiekem door het raam gewrongen
omdat het knelde? En waar was het andere schoentje? Hoe lang lag het er al? En
waar was het kindje nu?
Voor de hand ligt de conclusie dat een te grote verbeelding een gevaar is voor de
verkeersveiligheid. Judith Herzberg protesteerde meteen tegen die veronderstelling.
Dat zou immers impliceren dat mensen met een rijbewijs over minder verbeelding
beschikken, en dat leek haar onwaarschijnlijk. Maar je zou wel kunnen beweren dat
de dichters die wel rijden beschikken over een verbeelding die zich eenvoudiger laat
beteugelen dan die van de niet-rijdende dichters.
Voor de hand ligt de conclusie dat een te grote verbeelding een gevaar
is voor de verkeersveiligheid.
‘Als dichter heb je jezelf aangewend om oog te hebben voor alles wat niet gebeurt.
Je kunt wel trachten je te concentreren op de werkelijkheid zoals die is, maar je hele
hoofd is er op ingericht om je te concentreren op wat er nog meer zou kunnen
gebeuren, op alle kleine mogelijkheden en onmogelijkheden,’ zegt Ester Naomi
Perquin. ‘Dichten heeft toch meer met divergeren dan concentreren te maken.’ Wim
Brands voegt daar aan toe: ‘Dichters zijn mensen die onverwachte combinaties
kunnen maken, in het ongerijmde verbanden zien. Ze beschikken over een soort
concentratie die afleiding toestaat. Dat betekent dat je op een heel andere manier
kijkt naar de wereld die je omringt, en dat is achter een stuur geen handige
eigenschap.’
Met Mark Boog reed ik door Nieuwegein. Op een bord langs de weg stond
‘Modelwoning open!’ gevolgd door de mededeling dat het binnenkort open huizendag
zou zijn. ‘Als ik dat lees kan ik daar heel lang over na blijven denken.’ Ook
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in zijn geval sluit zo'n waarneming de weg naar overige prikkels voor een deel af.
Vandaar ook misschien dat in de gesprekken en op de formulieren zo vaak de
fietsanekdote terugkeerde: je komt aan op de plaats van bestemming, maar hebt geen
herinnering aan de afgelegde route, alleen aan de keten van associaties die door je
hoofd slingerde tijdens de rit.
Ook voor Judith Herzberg valt de wereld in een bovengemiddelde hoeveelheid
mogelijkheden uiteen. ‘Als iemand te laat komt voor een afspraak bijvoorbeeld, dan
heb ik al honderd versies van wat er gebeurd zou kunnen zijn uitgedacht.’ Tamar
Yoseloff zit er dus niet ver naast met haar opmerking dat dichters altijd denken aan
de weg die niet is ingeslagen.
Het personage van Martin Amis had Menno Wigman kunnen heten: ‘Vanaf het
moment dat ik hoor dat een dichter een rijbewijs heeft, word ik achterdochtig, krijg
ik het gevoel dat hij een valsspeler is. Volstrekt onzinnig natuurlijk, maar ik ken
inmiddels genoeg dichters om te weten dat zij die het echt in hun vingers hebben
geen heer en meester over het stuur zijn.’ De poëzie van de rijdende dichter moet
met wantrouwen worden bejegend, een vooroordeel dat uitsluitend werd aangetroffen
aan de kant van de niet-rijdende dichters.
Al snel bleek bij zowel de rijdende als de niet-rijdende dichter een behoefte tot
cultiveren te bestaan. Zo schrijft Thomas Möhlmann: ‘Sinds een jaar of twee denk
ik zelfs dat dichters met een rijbewijs bétere dichters zijn.’ Die verandering van
inzicht vond uiteraard plaats toen hij twee jaar geleden zijn rijbewijs haalde. ‘Allerlei
vaardigheden die in de dichterlijke praktijk van belang zijn, zijn dat bij het autorijden
ook.’ Pieter Boskma, naar eigen zeggen behorende ‘tot de top der vaderlandse
dichtcoureurs’, doet er nog een schep bovenop: ‘Elke echte dichter is een echte
coureur en houdt van scherp en vol gas rijden, krek zoals hij dicht. Dat zijn de beste,
sterker nog: de enige. Dichters zonder rijbewijs zijn neurotici, angsthazen, watjes
en/of bosneukers, waarschijnlijk dus ook in hun werk.’ Elly de Waard reageert zelfs
met enige verontwaardiging op het onderzoek: ‘Bij de VPRO schijnen ze te denken
dat dichters niet kunnen rijden. Wat een achterhaald idee! Dichters zijn gek op auto's,
hoe sneller hoe liever. Swingen maar! Dichters kunnen ook heel goed dansen. Ze
hebben immers “versvoeten”, daar bestaan ze van (...). Ik krijg in mijn auto altijd
heel veel invallen, juist door de beweging. Pen en papier heb ik steeds bij de hand
en bij een stoplicht maak ik dan een snelle krabbel.’
Job Degenaar bleek ook door Nederland te rijden met een notitieboekje naast de
versnellingspook, en ook hij had met verbazing kennisgenomen van het onderzoek:
‘Wat een heerlijke literaire kulkoek, dat kennelijk serieuze vermoe-
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den dat dichters niet kunnen autorijden (...). Hoe bouw je een mythe om je heen?
Dichters lijken wereldvreemde autisten die het liefst hun eigen werkelijkheid creëren
en zijn eigenlijk best enge mensen.’ Zijn verklaring voor het geringe aantal rijdende
dichters is de meest praktische in de serie: dichters wonen veelal in steden, waar je
je beter met een fiets kunt verplaatsen, en bovendien beschikken ze zelden over een
inkomen dat zorgeloos autobezit mogelijk maakt.
‘Dichters met een rijbewijs zijn zelfs betere dichters,’ vindt Quirien van Haelen.
‘De enige reden dat er dichters zonder rijbewijs zijn, is omdat het ontbreken van een
rijbewijs een goede reden is om je dag in dag uit vol te gieten met drank en anderen
voor je te laten opdraven. Dichters zonder rijbewijs zijn lui en drinken in de regel te
veel. Het zijn bovendien ook nog meestal dichters die niet rijmen. Dat is hun natuurlijk
ook te veel werk.’
‘Dichters met een rijbewijs zijn zelfs betere dichters’
Bas Belleman schrijft: ‘Sommige dichters zijn goed, ondanks dat ze geen rijbewijs
hebben. Dat is het werkelijke raadsel. Wie in staat is tot het allerhoogste, zou ook in
staat moeten zijn om een rijbewijs te halen. Wie om zich heen kan kijken, kan ook
rijden.’ Belleman, zelf een rijdende dichter, haalt het voorbeeld aan van zijn vader,
die zich liet voorstaan op zijn onvermogen een videorecorder te bedienen. Een zekere
ongeschiktheid voor het verrichten van praktische handelingen hoort nu eenmaal bij
een bepaald soort status. Een classicus stuukt geen plafonds, iemand die is
gepromoveerd op de rol die het leesteken speelt in het oeuvre van Heidegger, sleutelt
in het weekend niet aan zijn opgevoerde Ford Mustang. Je geeft jezelf vorm in het
publieke domein en conformeert je aan het beeld dat je omgeving heeft van een
dichter. En een dichter, ja, die rijdt niet.
Niet rijden als conformisme. Dat maakt van de rijdende dichter meteen een
vrijbuiter, een non-conformist in hart en nieren. De theorie kwam niet geheel toevallig
uit de koker van een rijdende dichter. Beide kampen preekten vooral voor eigen
parochie. Iedereen levert een zelfportret, zoals Pim te Bokkel bijvoorbeeld, die wel
beschikt over een tractorrijbewijs maar geen auto rijdt: ‘Mensen die op jonge leeftijd
verliefd worden op een auto en daarin de materialisering van hun vrijheidsverlangen
zien zijn ongeschikt voor de poëzie.’ Het vriendelijkste commentaar van een
niet-rijdende dichter op de rijdende dichter komt van Jan Baeke: ‘Als ik denk aan
dichters die ik ken waarvan ik weet dat ze een rijbewijs hebben, dan geloof ik niet
dat het hebben van een rijbewijs een dichterlijke handicap betekent; denk maar aan
Tonnus Oosterhoff, Martin Reints, Thomas Möhlmann, Erik Lindner, Willem van
Toorn, Hester Knibbe, Jan Willem Anker, Rob Anker, to name a few.’ Chrétien
Breukers, ook niet-rijdend, schrijft: ‘Het lijkt mij
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geen bezwaar om een rijbewijs hebben. Er zijn meer valse poëtica's dan slechte
automerken. Ik bedoel, stel nu eens dat Jacques Hamelink geen rijbewijs heeft... dan
maakt hem dat niet meteen tot een goede dichter.’
De meeste deemoed wordt aan de dag gelegd door Bianca Boer, die zowel korte
verhalen als gedichten schrijft. ‘Volgens mij is het talent om te associëren, om details
te zien en om woorden te bekijken alsof ze meer zijn dan middelen om je uit te
drukken, niet goed verenigbaar met overzicht houden, logische verbanden zien en
fysiek reactievermogen. Ik denk dan ook dat een dichter met een rijbewijs geen goede
dichter kan zijn.’ En dat terwijl ze zelf beschikt over zowel een motor- als een
autorijbewijs. ‘Pijnlijk. Ik probeer mezelf nog te redden door aan te voeren dat deze
twee uitersten misschien wel in de verschillende hersenhelften liggen, waarop ik dan
zou kunnen beweren dat ik een “totaal” hoofd heb. Geschikt voor alles, als het ware.
Maar ik vrees dat ik daar niet mee wegkom.’
Opnieuw verwoordt Jos Versteeg het het meest beknopt: ‘Een goede dichter kijkt
in zichzelf of naar de wereld om hem heen. Heeft hij zijn handen aan het stuur, dan
lukt geen van beide.’
‘Ik heb tweemaal rijexamen gedaan, in 1976. Beide keren met blikschade,’ schrijft
Arie van den Berg. ‘Ik bleek dodelijk, en zal dat denkelijk nog altijd zijn.’ Van alle
ervaringen met het halen van een rijbewijs die op de enquêteformulieren werden
beschreven, is die van hem wel het meest extreem. Hij reed bij zijn tweede examen
een kinderwagen van de weg, die gelukkig gevuld bleek met boodschappen.
‘Rampzalig!’ noemt Delphine Lecompte haar pogingen een rijbewijs te halen. ‘De
rijinstructeur (een kale norse ex-windhondenfokker met een tatoeage van een schele
zeemeermin tussen zijn schouderbladen) trok voortdurend haartjes van zijn
linkerhandrug, en daarna strooide hij die haartjes in mijn schoot, maar het was
(gelukkig?) niet seksueel. Achteraf zei hij dat ik te dromerig en te traag was om
chauffeur te worden... Liever zit ik in de passagierszetel Raymond Chandler te lezen
terwijl mijn chauffeur gemoedelijk kletst over de nieuwe kruisbogen die hij heeft
aangekocht, en over de schrikbarende kaakoperatie van zijn schoondochter.’
Daniël Dee beschrijft zijn ervaring als volgt: ‘Het voelde alsof ik in een arena was
geworpen met hongerige leeuwen. Ik kon daarbij niet omgaan met de
verantwoordelijkheid van zo'n dodelijk wapen onder mijn kont. Na een x-aantal keer
gezakt te zijn en bakken met geld over de balk te hebben gesmeten heb ik er dan ook
voorgoed de brui aan gegeven. Tot groot verdriet van mijn vrouw, want zij wil niet
altijd de enige zijn die ons naar onze vakantiebestemming brengt.’
Liesbeth Lagemaat schrijft: ‘Ik heb alles bij elkaar ongeveer twee jaar rijles
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gehad, in drie afzonderlijke periodes. Het ging erg slecht, ondanks mijn
vastbeslotenheid ooit zelf een auto te kunnen besturen. (Mijn bijzonder meelevende
geliefde gaf me nog clandestien bijles ook, op het parkeerterrein van de Gamma, op
zondagochtend, met als resultaat dat ik de auto - zijn, onze auto! - op een haar na in
de etalage parkeerde, tussen de reclames voor doe 't zelf-klussende huisvaders en de
schuifdeuren. Een keer daarop bracht een boom in het belendende bos de auto tot
stilstand. In de veronderstelling dat 't Doornse Gat een veiliger plek was om bedreven
te raken in de kunst van het chaufferen, heb ik mijn geliefde en mijzelf bijna
doodgereden op een in de weg staande honderdjarige eik.) Ik denk, kortom, met
schaamte aan mijn pogingen een auto te besturen, mijn gebrek aan zelfkennis - zie
de lange periode van lessen! - en het enorme bedrag aan geld dat over de balk is
gesmeten met het uitentreuren proberen te beheersen van iets waarvan je in je
achterhoofd wist dat je 't nooit en te nimmer zou leren. Zelfs de lessen die ik kreeg
in een zogenoemde “automaat”, verliepen rampzalig. Ook had ik met ettelijke
rijinstructeurs ruzie, en zij met mij, omdat ik het met de verkeersregels niet eens was.
Nu ja, met sommige wel, maar met vele andere ook niet.’
Het meest uitgebreide verslag levert Sasja Janssen, die op haar 36-ste alsnog haar
rijbewijs haalde, maar desondanks nooit rijdt. ‘Ik heb drie rijscholen bezocht. De
eerste rijinstructeur was een jonge jongen die me drie lessen achtereen op een
parkeerplaats rondjes liet rijden, en me aan de praat hield over zijn scheiding, zijn
kindje, en zijn ideeën over blonde vrouwen en seks en auto's. We lachten wat af. Ik
heb opgezegd, omdat ik verwachtte in de toekomst ook wel eens van een parkeerplaats
af te moeten kunnen rijden.
De tweede rijleraar had een adem die naar poep stonk. Een vader met vier jonge
kinderen die net als zijn vrouw allemaal in de maand december jarig waren. Als ik
iets fout deed (motor die afsloeg bij hellingproef) snauwde hij “ik heb je dit al honderd
keer verteld”, waarop ik met verstikte stem uitbracht dat ik hem daar toch voor
betaalde. Ik hield mijn tranen in, want ik was toch geen overgevoelige vrouw die
niet tegen een botte rijleraar kon wiens gezin godbetert in een dure, drukke feestmaand
verjaarde. Na tien lessen heb ik gebeld dat ik niet meer zou komen. Alweer werd hij
kwaad, maar zijn adem bleef mij bespaard.
Uiteindelijk belandde ik bij een tengere man van in de zeventig met kleine ogen,
zo klein dat ik vreesde dat hij de weg niet meer goed zag. Hij was aangeraden door
een vriendin die beweerde dat hij vooral vrouwen uit de kunstsector aan het rijden
kreeg, ook haar, al had zij vier keer examen gedaan. Hij sprak veel en zacht, over
zijn vrouw die op jonge leeftijd aan kanker was overleden, hoe hij en zijn zoon verder
leefden, dat hij nooit meer een vrouw had gehad, dat het autorijden hem van de straat
hield, en als we op de terugweg door de Gerrit van der
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Veenstraat reden sprak hij over de martelingen in de kelders van het hoofdkwartier
van de Sicherheitsdienst, waar nu de kluisjes van middelbare scholieren zijn,
waaronder die van mijn zoon.’
‘Helft van Nederlandse dichters rijdt niet!’
Het uiteindelijk resultaat verbaasde me toch. Ik had verwacht dat het aandeel
niet-rijdende dichters veel groter zou zijn. Van alle Nederlandsers die er voor in
aanmerking komen heeft bijna negentig procent een rijbewijs. Onder dichters bleek
dat aantal aanmerkelijk lager. Precies de helft van de geënquêteerden bleek over een
rijbewijs te beschikken. ‘Helft van Nederlandse dichters rijdt niet!’ had de
chocoladeletterkop boven dit stuk kunnen zijn als het wel of niet rijden van dichters
enige nieuwswaarde had gehad.
Ook al lijkt het spel, het is het niet. De vierentwintig autoritten die ik maakte en
de vijftig enquêteformulieren die ik las gaven alleen ogenschijnlijk meer inzichten
in de rijvaardigheid van de dichters. Uiteindelijk ging het onderzoek over dichten en
onder welke omstandigheden dat het beste lukt en onder welke niet. Het ging over
het aanmeten van de eigenschappen die horen bij de dichter, over de vooroordelen
die gekoesterd worden en welke rol die spelen. Het ging over het meervoudig
werkelijkheidssyndroom en over soorten concentratie. Zoals de beste dingen in dit
leven ging het dus eigenlijk over alles.
Ik besluit graag met de stichtelijke woorden van Willem Jan Otten, die op zijn
formulier bekende jaloers te zijn op de terloopse manier waarop Robert Anker zijn
auto weet te besturen. ‘In een goede dichter gaat een elegant gebarende, zonder
handen rijdende chauffeur verscholen; of het verlangen naar kunnen chaufferen in
hem of haar wordt gewekt is een kwestie van genade.’
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Vrouwkje Tuinman
LifeHammer
Belangrijker is de instructie die niet bijgeleverd wordt.
Het klittenband lijkt aantrekkelijk, maar laat uiteindelijk los.
Dan valt het ding nog voor jij zelf verongelukt.
Neem dus de schroeven, draai ze links of boven in.
De man op het plaatje glimlacht zoet voor hij zijn hand opheft en slaat.
Er staat niet bij dat je nooit de voorruit nemen moet
want die heeft extra lagen. Heeft iemand je dat uitgelegd?
Vermoedelijk niet. Ik kocht een hamer en ben te laat.
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Geerten Meijsing
Eerste rit
Ter begrafenis van mijn onlosmakelijke zuster was mij door de familie een
spreekverbod opgelegd, als ik al iets had kunnen zeggen aangezien ik de dag van
haar dood mijn spraakvermogen tijdelijk was kwijtgeraakt, vermoedelijk ten gevolge
van een lichte hersenbloeding.
Mijn moeder zaliger heeft mij bij leven vaak verteld hoe Doeschka, die bijna vier
jaar was toen ik werd geboren, na mijn Eintritt ins Leben een jaar lang geweigerd
heeft te spreken. Het zou een geval voor de kinderpsychiater zijn geweest, maar daar
deden mijn ouders niet aan: ‘Je wordt niet gek als je het zelf niet wilt,’ placht mijn
vader te zeggen; of ook wel: ‘Als je ziek bent, gaat het vanzelf over, of je gaat eraan
dood.’
Daar waren andere sprekers genoeg, zes of zeven in totaal, enkelen van wie je je
kunt afvragen waarom ze überhaupt het woord namen. Tussendoor muziekjes,
machinaal dus niet live, terwijl ik nog dacht bij het Chanson russe van Stravinsky,
ooit door mijn zuster aan mij cadeau gedaan op een langspeelplaat van Vera Beths,
die dit uit de opera Mavra voor viool & piano getransponeerde duet acht of tien keer
achtereen speelt maar telkens met een andere sourdine, dat mijn andere zuster en ik
dit lied heel goed live ten gehore hadden kunnen brengen, want het behoorde tot ons
repertoire. Geen tijd om te oefenen, misschien, want ik was de avond tevoren pas
ingevlogen, bijkans sprakeloos zoals gezegd. Wel hield mijn kleine zusje, die al
tientallen jaren geen blokpiano meer heeft aangeraakt, de beste toespraak - en dat
terwijl die twee, mijn zusjes dus, nooit zo veel met elkaar op hadden, had ik tot aan
hun definitieve scheiding gedacht.
Van de laatste spreker, Chris van der Heijden, wist ik evenmin dat hij een band
met mijn beroemde zuster had: hij beperkte zich, wellicht gedwongen omdat de tijd
die ons wordt toegemeten voor begrafenissen, kaal of kerkelijk, met de chronometer
naast het kasboek bijgehouden wordt - ‘er zijn nog zoveel wachtenden
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na u’ - tot het voorlezen van de aanzet voor een verhalenbundel die mijn te vroeg
gestorven zuster kennelijk met vakantie in zijn buitenlandse bijwoning was begonnen
onder de toepasselijke titel Het kauwgumkind.
Die titel is afkomstig, zeg ik er maar bij voor de jongere lezertjes, van een gedicht
van wijlen mevrouw Schmidt (Annie M.G.), wier aartslelijke grafmonument dezelfde
begraafplaats Zorgvlied, eertijds een laatste rustplaats voor zigeuners en
circusdirecteuren, op heden voor ‘beroemde Amsterdammers’ zoals de vroegere
eigenaar van het transgressieve danslokaal IT, in mijn ogen ontsiert.
Geheel afzijdig van de Nederlandse literatuur levend, was ik er allerminst van op
de hoogte dat uitgeverij Querido de nimmer geschreven verhalenbundel van mijn
zuster reeds enkele malen, onder genoemde titel, op de aanbieding had geplaatst,
enigszins voorbarig zoals we nu helaas moeten constateren. Wel trof mij die titel als
toepasselijk, want ook ik heb over Doeschka altijd gedacht als ‘het kauwgumkind’.
De gedichten van mevrouw Schmidt (Annie M.G.) waren niet de enige die we uit
het hoofd konden opzeggen.
Hier is geboden de belangrijkste daad van contramine te noemen uit de middelbare
schooltijd van mijn zuster: wanneer je in die tijd uit de klas werd gezet, wegens
brutaliteit of ander intolerabel gedrag, diende je je bij de conrector te melden, en de
vaakst toegepaste straf bestond eruit, pedagogisch gezien heel juist, een gedicht uit
het hoofd te leren, zoals de merkwaardige uitdrukking luidt, waarna je weer tot het
bijzonder onderricht werd toegelaten als je dat gedicht in de klas had voorgedragen.
Welnu, mijn zuster, die wel en niet van de straat was, had het bij kenners van de
Vijftigers befaamde gedicht van Jan Hanlo genomen: ‘De mus’, bestaande uit
welgeteld negentien keer het woord ‘tjielp’. Ze had een goede voordracht destijds,
mijn zuster, maar men begrijpt dat haar keuze door de betreffende leraar niet in dank
werd afgenomen.
Ik herinner mij de slaapkamer van de meisjes in ons hoekhuis tegenover de molen
van de Schoterveense Polder, waar wij het belangrijkste gedeelte van onze jeugd
hebben gewoond. Buiten het raam van die balkonkamer stond een straatlantaarn, die
in mijn wellicht geromantiseerde herinnering nog door een man met een ladder werd
ontstoken, een gaslantaarn kortom, bij het licht waarvan je 's nachts heel goed een
boek kon lezen. Vanuit dat raam, zo kan ik mij herinneren, hebben wij kinderen vaak
half opgewonden half angstig een kolonne legervoertuigen waargenomen en
gadegeslagen, al of niet in NATO-verband, geparkeerd in een straatje overigens van
automobielen vrij, afgezien van de Ford Zephyr van de achterbuurman, de
Amerikaanse Willys van een zakenman verderop, en de Traction Avant, later Renault
Frégate, van de andere buurman. De auto's van ons vader, eerst een knalrode Skoda
cabriolet Tudor, daarna een Fiat 1400B, en vervol-
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gens een BMW 502 super V8, stonden slechts langs de stoep wanneer wij moesten
cleanen & waxen voor de jaarlijkse vakantiereis over de Alpen, en bleven doorgaans

Onze BMW

geparkeerd in de door mijn vader samen met een vriend getimmerde garage achter
in de tuin. Want zijn leven lang ging hij op de fiets naar zijn werk. ‘Harder poetsen!’
maande ons vader aan, hoed op, zonder zelf een hand uit te steken.
Die legervoertuigen in onze straat, niet veraf van de Ripperda Kazerne, het grootste
gebouw door mij met ontzag waargenomen in mijn jongensjaren, werden door ons
kinderen geidentificeerd met de Amerikaanse bevrijders, over wie mijn moeder placht
te spreken uit de tijd dat Eindhoven werd ingenomen, gebombardeerd, weer
terugveroverd door de Duitsers, om uiteindelijk, eind 1944, definitief te vallen in
geallieerde handen. In die kolonnes legervoertuigen zaten Amerikaanse negers aan
het stuur, van wie je in het donker slechts de witte tanden en het oogwit had kunnen
zien - wij hoorden haar verhalen aan met eenzelfde huivering die zij destijds, amper
gehuwd, ervaren had. Mijn vader werd gezocht tijdens de oorlog; mijn moeder had
als half-Duitse te kampen met een gedeelde loyaliteit.
Hoe dat ook zij: voor ons hadden de Amerikaanse bevrijders drie belangrijke
vernieuwingen meegebracht. Honkbal (de Harlem Nichols behoorden in de zestiger
jaren tot de topclubs van Europa), jazzmuziek, en kauwgum, van het merk Bazooka
Joe. (Amerikaanse auto's hebben in het naoorlogse Europa nauwelijks een rol
gespeeld, behalve in Zwitserland en in de autokeuzes van mijn onvergetelijke broer.)
De kinderen van ons gezin werden verstandig, streng of ouderwets, opgevoed, hoe
je het noemen wil. En daar hoorde bij: geen snoep, nooit, en zeker geen kauwgum.
Eén keer 's jaars een ijsje tussen twee wafels, en één keer per jaar één kauwgum,
geen Bazooka, per kind, de derde dag van de vakantiereis wanneer we de Alpen
overstaken, tegen de oorpijn vanwege het hoogteverschil. Mijn zuster heeft van die
ene kauwgum, die ze overigens wekenlang wist te bewaren, weinig plezier gehad,
omdat ze in de haarspeldbochten en langs de afgronden van de Lukmanier en de
Kleine Sint-Bernard, kotsend uit het portierraam hing van de angst.
In die tijd van onze jeugd was in het Kleverpark te Haarlem, een wijk die gro-
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tendeels de Schoterveense Polder ingekapseld had, één Soda Jerk naar Amerikaans
model geopend, ‘de IJsbreker’ genaamd, achter de protestantse Noorderkerk, in de
Judith Leysterstraat als ik mij wel herinner, waar ze Bazooka Joekauwgums
verkochten. Geen sprake van dat wij daar mochten komen, en bovendien: wat hadden
we daar moeten doen? Zakgeld was nog iets van de toekomst. Mijn dooie zuster
wilde niet onderdoen in moderniteit met haar rivaliserende vriendinnen:
BB-ruitjesblouses werden door mijn moeder genaaid; petticoats door de in naaien
(ook van mijn vader) bekwamere vriendin mijner moeder. En de kauwgum? Wel,
die plukte ze van de straat, wanneer ze er een verdroogd, platgetrapt uitwerpsel van
tegenkwam. ('t Is gek om te zeggen maar wel waar: ons kinderen uit die tijd bewogen
zich de lange looptocht naar en uit school met de ogen op de stoeptegels en
straatputten gericht - wellicht indachtig het schrikwekkend voorbeeld uit Der
Struwwelpeter, dat mijn moeder ons vaak voorgelezen had, over het jongetje dat op
weg naar school keek naar de vogels in de lucht, en uiteindelijk belandde in het water
van de sloot; het laatste plaatje liet alleen nog zijn drijvende schooltasje zien, terwijl
de drager reeds verzopen was.)
Mijn oudere zuster bestond het die platgetrapte kauwgums van de stoep te wrikken
en in haar mond te steken om ze weerom zacht te krijgen, waarna wij van haar gulle
gaven mochten meegenieten. Vandaar: wanneer ik aan mijn zuster denk, is het in
eerste associatie aan ‘het kauwgumkind’. Een kauwgum gold onder ons pas als
genietbaar, wanneer er alle smaak was uitgekauwd: één kauwgum ging gerust twee
weken mee, mits je die goed verborgen houden kon; voor etenstijd werden ze uit de
mond gesmokkeld en onder de tafelrand geplakt.
Het kost mij nu, gevorderd van leeftijd als ik ben, enige tijd en ruimte om ter zake
te komen, al denk ik voorlopig niet uitgesproken te raken over mijn zuster en onze
ingewikkelde band. Welnu, het fragment van, of de aanzet tot het verhaal dat Chris
van der Heijden op zes februari jongstleden voordroeg, onder de titel van ‘Het
kauwgumkind’, ging over, hoe kan het anders, mijn zuster en mijn moeder, die vanaf
het balkon van reeds genoemde meisjeskamer de verhuiswagen afwachtten, we
schrijven 1951 of 1952, die vanuit Eindhoven bij onze nieuwe woning in Haarlem
moest arriveren. En mijn verscheiden zuster heeft beschreven in dat fragment hoe
haar kleine en onwelkome, doch innig door haar geliefde broertje van amper twee
jaar net zo veel tantrums (dat woord leerden wij later uit Winnie the Pooh) had
gemaakt tot hij mocht meerijden, als enige van het gezin, met de verhuizers in de
verhuiswagen, tussen bestuurder en bijrijder - gordels bestonden godzijdank nog niet
destijds, tenzij om de zijden kousen van de vrouwen op te houden, een ingewikkelde
maar ook opwindende constructie.
Mijn zuster kon liegen als de beste, of ze zoog alles uit haar duim, hoe je het
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stellen wilt. Dat zag je aan haar ogen. Ook ik heb dat gezien, als kleine jongen reeds:
mijn grote zuster zei iets, maar ik zag haar ogen liegen. Zelf was ik heilig: ik dronk
stiekem van het wijwater, droeg op zolder stille missen op, bediende voor dag &
dauw mijn Heeroom in onze parochiekerk bij zijn dagelijks verplichte vlugmisjes
wanneer hij op de oude Norton van mijn vader ter bezoek kwam vanuit Palestina,
zong in het knapenkoor, wilde aartspaap, bisschop of paus worden, nee, liegen kon
ik niet. Mijn zuster echter loog om niks, ook als het niet nodig was. Maar tegelijkertijd,
en achteraf bezien, had zij een precies geheugen voor de kleinste details van het
verleden, hoe langer geleden des te scherper (want in haar laatste jaren was het heden
helaas in een waas van beneveling gehuld), door haar wahrhaft weergegeven in haar
schrijfsels - een precisie van herinnering waar ik jaloers op ben en die ik, misschien
als enige, herken en terug kan voeren tot de bron, hetgeen mij bij het lezen van haar
boeken altijd schokjes van ons voorbij geluk heeft bezorgd. Mijn stoute zuster en ik
konden het namelijk goed met elkaar vinden, zo was dat namelijk, zegt de oude man
die ik geworden ben, die zijn roeping lang geleden heeft afgelegd en helaas nooit tot
het hoogste ambt op aarde is beroepen. Het moet niet zijn: zoete meisjes & stoute
jongens, heb ik later van Guépin geleerd; met meer recht kan men spreken van stoute
meisjes & brave jongens. Daar heb ik mijn leven lang van genoten, derhalve ook van
mijn zuster die nooit braaf of zoet is geweest. Dat moet hier vermeld worden, in
weerwil van de communis opinio die ons als aartsvijanden blijft beschouwen, vanwege
een vermeende jalousie de métier.
Op de leeftijd van vijf jaar heb ik geworsteld met Zuster Edeltruda, in herhaalde
pogingen te ontsnappen aan de Montessori-Kleuterschool Het Heilig Hart. De eerste
schoolgang betekende voor mij niets minder dan het verliezen van les paradis verts
van mijn gouden kindertijd: onze langwerpige tuin achter het kleine hoekhuis
tegenover de molen, de vijver met de eenden onder de treurwilg, het aflopende
grasveld in de vorm van een halve cirkel met de bosjes en de hoge populieren,
speelgrond van onze avonturen samen.
In datzelfde jaar 1955 was het onze Fiat 1400B die mij, voor eens en altijd, de
toekomstige paradijzen van het land over de Alpen ontsloot: das Land wo die Zitronen
blühen, dahin, dahin! Die eerste auto's en de nog primitieve wegen zorgden voor tal
van problemen, zodat wij als kinderen sterk betrokken waren bij de opgevoerde
snelheden (mijn vader tegen mijn angstige moeder: ‘Hoe wil je nou dat ik langzamer
bergaf ga in zijn vier?’), het opgeruimde en soms opvliegende karakter van mijn
vader (altijd een slecht teken wanneer hij met zijn zakdoek de transpiratie uit zijn
nek en van het stuur begon te vegen), en de volgende panne die ons allemaal te
wachten stond. De grote ronde, roodgeverfde telefoonboxen
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langs de weg met S.O.S. erop, de waarschuwingsborden caduta massi en de
gebodsborden voor de haarspeldbochten om te toeteren, verhoogden het spannende
gevoel van gevaar, evenals de dubbele claxons van de Post-Pullmans, die in
Zwitserland altijd voorrang hadden, plus de eeuwige verwarring over de vraag of
opgaand of nu juist afgaand verkeer voorrang had. Wat mijn vader betrof: die heeft
zijn hele leven gemeend dat hij zelf altijd voorrang had, en hij kon zich geweldig
druk maken over de idiote Franse verkeersborden met: Vous n'avez pas la priorité.
‘Dat maak ik zelf wel uit,’ zei hij dan, die zelf ambtenaar was; ‘aan ambtelijke taal
heb ik geen boodschap.’
Kortom wij leefden intens mee met de perikelen van onze auto's: na de Fiats een
zwarte, zware BMW, een geile, lichtblauwe Lancia Flavia waarin ik heb leren rijden
(de eerste Italiaanse auto met voorwielaandrijving), en daarna de klassieke Peugeot
404. De laatste auto van mijn vader waarmee ik met hem naar het zuiden ben gereden
was een racegroene Triumph 2500TC. Gloednieuw, want er waren betere tijden
aangebroken sinds Toxopeus de ambtenarensalarissen had bijgesteld. We kwamen
niet verder dan de Brug bij Bommel, waarop het machtige machien voorgoed tot
stilstand kwam met een verbrande motor; kennelijk had de dealer vergeten, bij het
noodzakelijke verversen van de tijdelijke fabrieksolie, de sluitschroef onder het carter
dicht te draaien. Daarna was mijn vader elke belangstelling voor interessante mobielen
verloren.
Voor mij was die net begonnen, met de tweedehands DS (‘van eerste eigenaar’,
zou men er nu in advertenties bij zetten), die ik van een vroege bewonderaar ten
geschenke had gekregen. Dit keer zal ik mij inhouden en u een uitleg besparen van
mijn nimmer verflauwde voorliefde voor de grote Citroëns uit die tijd: de DS, de SM
en de CX, al zou ik niet weten wat ik zonder moest.
Mijn zuster heeft overigens als enige van ons een vrijwel autoloos leven gesleten;
zij wilde naar Amsterdam en is daar gebleven. Dat was haar wereld, het centrum van
alles. En daarin verschillen wij het meest: nooit heeft zij mijn immer toenemende
afkeer van de grachtengordel begrepen. Niet alleen zou ik absoluut verruilen waar
ik ben getogen voor een andere zee, nieuwe verschieten en meer vertrouwde
taalgebieden, voor mij begon de wereld pas buiten de benauwende landsgrenzen, zo
heb ik geweten vanaf die eerste tocht over de Alpen: in de Grote Landen is geschreven
wat mij beter bevalt en daar is op heden het verleden nog aanwezig dat mij vanaf de
schoolbanken heeft aangetrokken.
Misschien heb ik in mijn hart ons ouderlijk huis nooit voorgoed kunnen verlaten,
had de noodzaak daarvan überhaupt door mijn hoofd gespeeld, terwijl mijn zuster
levenslang, op een afstand van twintig kilometers, is blijven worstelen om onder
mijn moeders rokken vandaan te komen. De avontuurlijkste van ons bei-
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den heeft het minst avontuurlijke leven geleid. En dat geldt, om mijn gevoel van
verraad door de onverbiddelijke breuk van haar ontijdige dood nog groter te maken,
mutatis mutandis, ook voor de wijze waarop wij de taal naar onze hand en gevoelens
probeerden te zetten.
Maar wel ben ik die wereld van mijn verbeelding en mijn geluk blijven bereizen
en tracht ik nog steeds haar mij eigen te maken. Ontegenzeggelijk hebben mijn auto's
een dergelijk zwerversbestaan vergemakkelijkt - er moesten altijd veel boeken mee,
de muziekinstrumenten ook, en een schemerlamp om overal goed bij te lezen en
werken. Zodat - en dit is mijn punt - alle momenten van mijn bestaan zijn verbonden
met wegen, vertrekken en arriveren, nergens echt thuis, liefst overal, met een liefje
in elke haven. Eerlijk gezegd kan ik het best gedijen waar niemand mij kent, en waar
ik geen vakbroeders of landelijke kunstluizen tegen kan komen. Nog sterker gezegd:
al mijn gedachten en geluksmomenten zitten geklonken aan de details van nieuwe
landschappen en andere weersomstandigheden, en ik voel mij slechts kalm en veilig
aan het stuur van mijn auto, schild voor mijn ego en bergplaats voor mijn schamele
bezittingen. Vanuit die optiek is de hydraulisch verende auto een metoniem voor
mijn bestaan. Mijn auto's zijn de zeilschepen van vroeger, waarop ik als jongetje
reeds weg wilde varen uit Haarlem, de wind in mijn haren en ogen (het linker
portierraam half geopend), en de turende blik begerig naar voren, waarin het oude
steeds nieuw wordt, de zekerheid ingeruild voor het ongewisse, altijd op weg naar
een toekomst doorheen lagen van verdwenen culturen, de memoires waaraan ik
herken uit de boeken welke niet in het Nederlands zijn gesteld, een geaccidenteerd
terrein kortom in ruil voor de vlakte, want nooit heb ik mij vast willen leggen op een
plaats of een enkele taal in de polder.
Dit leven ben ik mijn auto's verschuldigd.
Niet dat ik de schat aan de eerste herinneringen heb achtergelaten, dat nooit; in
mijn hart draag ik ze mee als les amies d'antan. In dat naar het soms lijkt afgelegde
verleden (‘Anders kom je nooit een stap verder!’ zou de door ons gedeelde psychiater,
die veel tweedracht gezaaid heeft, gezegd kunnen hebben) was mijn zuster veel beter,
immer slijpend aan de diamanten onzer gemeenschappelijke jeugd, die voor haar
gigantische en veelbeduidende proporties had aangenomen. Zij bleef altijd verliefd
op haar broertje en kon tegelijk nooit vergeven zijn inbreuk op haar bestaan.
Voor eeuwig dan maar het kleinere broertje, heb ik helaas nooit zelf een Bazooka
Joe weten te vinden, laat staan ooit zo'n vervloekte kauwgum van mijn schoenzool
gepeuterd om in mijn mond te steken, maar nog postuum heeft mijn zuster het
veelzeggend embleem van de vergeten, maar plotseling weer haar-
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scherp voor ogen gestelde, absoluut eerste herinnering uit mijn leven aan mij terug
geschonken, zeg maar in plaats van die kauwgum, in de op Zorgvlied door Chris van
der Heijden voorgedragen aanzet tot Het kauwgumkind: het angstige en tegelijk
gelukzalige moment dat ik, anderhalf jaar oud, omhoog werd getild naar de knalrode
cabine van een trillend gevaarte met lopende motor, onze verhuiswagen, mijn eerste
auto.
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Sylvia Hubers
Tribolide
De auto en de fles
Ik nam de fles, Hugelbarf stelde zich tevreden met de auto. Zo was de boedel verdeeld.
Hugelbarf reed weg. Ik dronk. Het was eigenlijk niet anders dan toen we nog bij
elkaar waren. Maar dan voor de laatste keer. De allerlaatste keer. Hugelbarf toeterde
nog even. Ik proostte, stak mijn arm met de fles uit naar de auto. Hugelbarf reed
terug. Stopte. Ik stapte in de auto. Hugelbarf nam de fles. Ik nam het stuur en de
pook en het gas en het contactsleuteltje. Hugelbarf dronk en ik parkeerde de auto.
Ik wist dat het nooit zou lukken, dat het geen van ons zou lukken de fles noch de
auto te verlaten.
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Slagbomen
Het gaat niet om dichtslaande autoportieren.
Waarom het gaat.
Slagbomen.
Welvingen van mevrouwen binnenskamers.
Liefdevolle ambtenaren.
Ontluikende oogleden.
De benen die al dan niet tegen elkaar.
Indien men met rijk verleden een kamer betreedt
zal men een calculatie moeten maken
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Stad zat
Ik was de stad zat
de stad reed langs in mijn gedachten
in mijn gedachten was de stad
een lange saaie man
en ook een kleine drukke kerel.
Wat maakte die kerel een lawaai
de man reed langs in allerijl
rondstotende bolides.
In mijn hart woont een dorp
in het dorp is alleen een pomp
een pomp waarvan ik drink
en drink en drink en droom
waarna ik terugbrom naar de stad
de strijd aanbind
met stank, drank
de rijdende man en de vele
opstaande akkoorden
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Joop Goudsblom
Autootje kopen
Zeven of acht jaar zal ik geweest zijn, en ik had een hele verzameling autootjes tootsy toys en dinky toys, gekregen op verjaardagen en met Sinterklaas. Ik kon er
uren mee spelen, op het zeil en het karpet. De meeste autootjes waren personenauto's;
er was ook een ziekenauto bij, en een paar vrachtauto's, uitgevoerd in hetzelfde
formaat als de personenauto's. Pas later ontdekte ik dat vrachtauto's in het echt een
stuk groter zijn.
Wat ik niet had was een truck met oplegger. In de etalage van een winkel op weg
naar school stond er een. Vier keer per dag kwam ik erlangs, en elke keer bleef ik
voor het raam staan om hem te zien. Tot ik op een middag de winkel binnenstapte,
de auto aanwees en zei dat ik hem wilde kopen. Geld had ik niet bij me, maar toen
ik zei hoe ik heette en waar ik woonde, werd hij voor me ingepakt. Trots liep ik
ermee naar huis, en liet hem aan mijn moeder zien. Die was helemaal niet blij verrast
maar boos - op mij, en misschien nog wel meer op de mevrouw in de winkel die me
de auto had meegegeven. Ik mocht er geen moment mee spelen; ik moest onmiddellijk
met mijn moeder mee om hem terug te brengen.
Ik was teleurgesteld maar troostte mezelf met de gedachte dat mijn ouders nu in
elk geval wel hadden begrepen hoe graag ik zo'n truck met aanhangwagen wilde
hebben; ze zouden me er vast wel een voor mijn verjaardag geven. Maar nee, ik heb
nog heel wat autootjes gekregen, maar nooit een truck met oplegger. Voor straf? Dat
was de vraag die me toen bezighield. Wat mij nu vooral interesseert is waarom ik
dat stukje speelgoed zo dolgraag wou hebben. Waar kwam die begeerte vandaan?
Nodig had ik die auto natuurlijk niet. Als ik Epicurus toen al gekend had, zou ik
geweten hebben dat ik leed aan een behoefte die noodzakelijk noch natuurlijk was.
Maar die me niet losliet.
Speelde afgunst een rol? Was ik jaloers op jongens die wel een dinky toy truck
met oplegger hadden? Ik kan me daar niets van herinneren. Er waren zeker dingen,
waar ik andere jongens om benijdde. De jongens Nordemann reden op blin-
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kend nieuwe echte jongensfietsen, terwijl ik een tweedehands grotemensenfiets had,
met houten blokken op de trappers. Ik had liever ook zo'n nieuwe fiets op mijn eigen
formaat gehad, maar dat hield me toch niet zo bezig. Dick Cohen had een elektrische
trein, waar hij 's zomers soms mee buiten speelde, in de voortuin. Ik had alleen maar
een opwindtrein, waarvoor mijn vader de rails op houten blokken had geschroefd en
waarvoor hij ook nog een grote spoorbrug had getimmerd. Een elektrische trein was
natuurlijk mooier, maar ik was met mijn trein toch ook tevreden. Rolschaatsen, net
zo iets. Andere jongens hadden ze, ik niet. Daar viel mee te leven.
Die truck met oplegger was een ander geval. Die moest en zou ik hebben. De
begeerte ging zo ver dat ik de winkel binnen ging en het ding ‘kocht’. Toen ik met
het pakje in de hand naar huis liep, voelde ik me alleen maar trots en blij met mijn
nieuwe bezit. Pas na de boze reactie van mijn moeder begon er iets van schuldgevoel
te dagen, trad er een ‘geweten’ in werking.
Het geweten houdt de begeerte in toom, kan haar zelfs doven. De vraag blijft:
waar kwam die begeerte oorspronkelijk vandaan?
Wat ik deed (en dacht), en waarom ik dat deed (en dacht) - daar gaat het om. Wat
ik deed kan ik nog wel in grote trekken reconstrueren. Het waarom ontging me toen,
en interesseerde me ook niet. Nu interesseert het me wel, en het ontgaat me nog
steeds.
Volgens de sociologische ideeën waar ik nu op vertrouw zou mijn begeerte een
sociale oorsprong moeten hebben. Ik zou de ‘sociogenese’ ervan moeten kunnen
opsporen. Wilde ik net zo zijn als andere jongens, net zulke mooie dingen hebben
als zij? Of, sterker nog, wilde ik me juist van hen onderscheiden, hen overtreffen
met een nog mooiere auto dan één van hen had? Maar hoe ik ook graaf in mijn
geheugen, ik kan me niets herinneren dat op een dergelijk motief wijst. Mijn fixatie
op die auto was, voor zover ik kan nagaan, sociaal onschuldig; ze kwam spontaan
‘uit mezelf’, het was een ‘authentieke’ begeerte.
Ging het dan om een ‘bezitsinstinct’? Al zou je het zo kunnen noemen, dan nog
verheldert dat maar weinig, want waarom ging mijn begeerte juist naar dit ding uit?
De etalage stond vol speelgoed, maar ik had mijn zinnen gezet op deze ene auto: die
moest ik hebben, als die eenmaal van mij was dacht ik tevreden te zullen zijn.
Het gaat eigenlijk om twee dingen: het heftige begeren in het algemeen, en de
fixatie van de begeerte op dat ene voorwerp. Op beide niveaus waren er fantasieen
in het spel. Ik voelde onrust in mezelf, er leek iets te ontbreken aan mijn welbevinden,
aan mijn geluk. In de truck met oplegger lokte de belofte dat die onrust kon worden
opgeheven. Hij pronkte in de etalage als een ‘stille verleider’: koop
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mij en je zult rust vinden. Het sprookje van de ring die alle verlangens in vervulling
doet gaan. De illusie dat ‘alles sal reg kom’.
Misschien ook was ik bevangen door een almachtsfantasie. Ik had al zo veel
autootjes, daar kon er best nog één bij, ja, ik had recht op deze uitbreiding van mijn
wagenpark. Ik hoefde alleen maar de winkel in te gaan, mijn wens kenbaar te maken,
en kijk, de auto werd voor me ingepakt. Mijn moeder zou me feliciteren met mijn
aanwinst.
Het houdt allebei iets mysterieus: de herkomst van mijn begeerte, en de zekerheid
waarmee ze juist op deze ene auto gericht was. De winkelier had de etalage opgesteld
om kooplust te wekken, dat is duidelijk. Maar hij had onmogelijk kunnen voorzien
dat deze ene dinky toy een zo sterke aantrekkingskracht zou uitoefenen op één
bepaalde jongen - en dat terwijl er dagelijks tientallen jongens de etalage passeerden,
en er bovendien nog zo veel meer moois stond uitgestald.
In mijn leven heeft het zich nog menigmaal herhaald: de fixatie op een ding, dat
in een etalage mijn aandacht had getrokken, of waarvan ik alleen maar de afbeelding
in een advertentie had gezien. Ik kon het niet laten de advertentie nog eens op te
slaan, de etalage opnieuw te bekijken, de winkel binnen te stappen. Soms kwam het
tot een aankoop, soms ook niet. In beide gevallen verloor de obsessie na enige tijd
haar kracht. ‘It fizzled out’, als spuitwater, als een verliefdheid.
Maar er bleef, net als bij verliefdheid, een residu van verlangen, klaar om zich te
hechten aan een nieuw object.
(De vreugde om de nieuwe aanwinst, daar gaat het om. Het bezit als zodanig went
al gauw en het aanvankelijke plezier slijt weg. Het heeft te maken met wat Nico
Frijda de wet van de hedonische asymmetrie in de emoties heeft genoemd: prettige,
‘positieve’ gevoelens hebben telkens nieuwe prikkels nodig, negatieve gevoelens
zeuren vanzelf door.1 Het is, zoals de meeste psychologische ‘wetten’, een
ontnuchterend inzicht.)

1

Nico H. Frijda, De wetten van het gevoel. Deventer 1987, pp. 10-12.
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Delphine Lecompte
Autogedichten
Op weg naar de hengelsportwinkel word ik door een imker verkracht in
een droom op de achterbank
Achter het stuur zit mijn norse muze
Ik lig op de achterbank te slapen
Dus heb ik geen last van zijn norsheid
Ik droom dat ik op de achterbank
Van een taxi wordt verkracht door een imker.
Ik weet dat mijn verkrachter een imker is
Omdat we vóór mijn verkrachting kaasfondue hebben gegeten
En toen heeft hij zijn bijen uit de doeken gedaan
De taxi heeft geen chauffeur
De taxi heeft een dode chauffeur.
In mijn droom heeft de imker
De taxichauffeur vermoord met een blok
Een blok waarop een geringde meeuw hooghartig kijkt
Het klopt natuurlijk niet
Er bestaan geen hooghartige zeevogels.
Ik word wakker wanneer we nog niet aangekomen zijn
Mijn muze heeft zijn norsheid afgeworpen
Hij vraagt of ik gelukkig ben
Ik antwoord: ‘Gelukkiger dan eergisteren.’
Eergisteren heb ik een man zien doodgaan
Hij droeg meer kleren dan ik.
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We komen aan
Maar de hengelsportwinkel bestaat niet meer
Wat een bittere teleurstelling
Gelukkig wordt het donker
Een vleermuis krijst alsof hij schubben wil.
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In de auto is de imker zijn honing zat
Ik ben blij in de auto
Op mijn schoot ligt een kat in een handdoek
De chauffeur is zwijgzaam
Hij heet Judas
En hij heeft een kat vermoord.
De kat op mijn schoot is niet vermoord
Ze is gestikt in een insect
In de angel van een insect
Judas is 's nachts imker.
Morgen mag ik opnieuw honing eten
Alles is symbolisch en/of clichématig
Wanneer Judas het raam opent
Vliegt er geen bij naar binnen
Maar wel een promotiefolder.
Het is de promotiefolder van een paasfeest
Dat nooit meer terugkeert
Het communielam oogt oliedom
Judas zegt dat hij misselijk is.
Op de parking van een deerniswekkende kustdiscotheek
Begraven we de kat
Zonder handdoek ziet ze er verontwaardigd uit
Twee jaar geleden ben ik in slaap gevallen
Op deze handdoek met vlaggen van Zuid-Amerikaanse hoofdsteden
Toen ik wakker werd was Judas verliefd op een betere vrouw.
De betere vrouw was mijn moeder
We hebben zopas haar kat begraven
Ze hield niet van Judas
Geen enkele dag heeft ze om hem gegeven
Nochtans heeft hij haar gevoerd
Honing en naar haar dermatoloog.

Tirade. Jaargang 56 (nrs. 442-446)

29

Een leeg aquarium voor een afgeblazen huwelijk
Het gevulde aquarium klotst op de achterbank
Telkens we een opgedoekte speelgoedfabriek passeren
Zegt mijn chauffeur: ‘Ik ben te oud om in bomen te klimmen!’
Ik ben te jong om zijn passagier te zijn, denk ik soms
In mijn geboortedorp onder een wassende maan.
We hebben twee goudvissen gekocht voor zijn dochter
En een afgeprijsd communielam
‘Gelukkig is Pasen zonder incidenten verlopen,’
Zeg ik wanneer mijn chauffeur een clochard omverrijdt
Die lijkt op de Petrus van mijn eerste geïllustreerde kinderbijbel.
Ik ben te weinig vergeten van het Nieuwe testament
En ook de voornaam van de illustratrice heb ik onthouden
Het is een drielettergrepige voornaam
Etymologisch verwant met het Griekse woord voor honger
De illustratrice is gestorven nog vóór ik geboren werd.
De dochter van mijn chauffeur is niet thuis
We laten het aquarium op haar drempel staan
Terug in de auto eten we het communielam
Halfnaakt op de achterbank
Het begint te regenen.
Mijn chauffeur zet zijn hoed op
En neemt opnieuw plaats achter het stuur
Ik blijf zitten op de achterbank
Wanneer mijn chauffeur een gedoemde schoenenfabriek passeert
Gilt hij: ‘De vissen, de vissen, de vissen!!!’
's Avonds word ik opgebeld door zijn dochter
We praten ongemakkelijk over mijn rol in haar vaders badkamer,
En over haar brief aan mijn moeders schuldbemiddelaar
Ze zegt niets over het overgelopen aquarium
Noch over het trouwfeest dat in het water is gevallen.
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Menno Hartman
De crash, vier keer
Op 25 augustus 1991 reed ik met een staalblauwe Nissan pick-up op de Pan American
Highway in Nicaragua - tussen Léon en de hoofdstad Managua - met 100 kilometer
per uur op een veestapel in. De klap die dat gaf heeft zich als herinnering tot in mijn
cellen vastgelegd. Een crash is misschien vaker iets wat je je goed of althans
nauwkeurig kunt herinneren, alles wat eraan voorafgaat wordt betekenisvol.
Bijvoorbeeld dat mijn broer - die reed - een drietal lifters achter in de pick-up had.
Of dat mijn rechterarm op een niet volledig neergedraaid portierraampje lag. Het
landschap was droog en redelijk woest. Een film van warmte lag op het wegdek
waarover we huiswaarts raasden. Telefoonpalen aan beide zijden. In de verte lichte
heuvels, een vulkaan.
Kleine struikbegroeiing gaf een wat groenige pastel over het okergele land. Hoewel
naar later bleek de regelgeving aangaande ‘kuddes over de snelweg jagen’ redelijk
dichtgetimmerd was, moet er een moment zijn geweest waarop wij nog - ja, over
koetjes en kalfjes spraken - en de boer besloot het erop te wagen. In mijn
herinneringen zijn het zo'n vijftig, zestig, redelijk doorvoede bruine runderen. En in
mijn geheugen vertraagt de auto sterk op het moment dat de koeien in het vizier zijn
gekomen en ik zie zelfs de flits van het besluit dat de automobilist moet nemen, stel
ik me voor, namelijk welke zijde van de pick-up met gillende remmen koewaarts
gaat. Mijn zijde.

De eerste autoverkeersdode viel in Engeland in 1869, het betrof de wetenschapster Mary Ward, ze
viel uit de stoomauto van haar neef en werd overreden.

Vorige week sprak ik een man van 97 jaar. Geboren in 1915, diensttijd
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1933/1934, in 1940 onder aan de Grebbenberg, 25 mensen van zijn bataljon verloren.
In de oorlog nog even krijgsgevangene. Na de oorlog in de zaak van vader,
aardappelhandel. Zijn levensgeschiedenis besprak hij zelf in termen van ontwikkeling
van de automobiel: de eerste T-Fords in zijn dorp, de legervrachtwagens, de overgang
van een niet doorlopende- naar een doorlopende asverbinding, waardoor het fenomeen
van de gebroken as opeens vrijwel verdwijnt.
Op 22 december 1940 vonden Nathanael West (1903-1940) en zijn vrouw
Eileen McKenney de dood toen zij naar Los Angeles terugkeerden van een
jacht in Mexico. Mogelijk radeloos geworden na het vernemen van de
dood van zijn vriend F. Scott Fitzgerald (Fitzgerald stierf op 21 december,
zijn dood werd de volgende dag bekend gemaakt), negeerde West een
stopbord in El Centro, Californië.
De Poolse schrijver Pawel Huelle maakte bijzonder efficiënt van dit gegeven gebruik
om zijn familiegeschiedenis op te tekenen. In Mercedes-Benz. Uit de brieven aan
Hrabal, een lange, open brief aan Bohumil Hrabal, de schrijver van het verhaal ‘De
avondrijles’ stapt de hoofdpersoon op bladzijde 1 bij juffrouw Ciwle in de auto voor
een rijles, en vertelt door het hele boek hartstochtelijk en onstuitbaar het relaas van
zijn familie, opgehangen aan hun omgang met auto's.
Mercedes-Benz. Uit de brieven aan Hrabal begint ook met een crash. ‘En weet u,
toen mijn oma Maria in 1925 in een Citroën autorijles nam, heeft ze ooit iets dergelijks
meegemaakt, alleen bleef in haar geval die Citroën midden op de spoorwegovergang
staan en kwam om de bocht van rechts, daar waar haar instructeur, meneer Czarzasty
zat, reeds de sneltrein Wilno-Baranowicze-Lwòw aangereden en zei meneer Czarzasty
na een bliksemsnelle inschatting van de situatie: ‘Juffrouw Maria, óf we springen
nu onmiddellijk uit de auto, óf we zijn er geweest’: ‘dus sprongen ze uit de auto’ zo
ging ik verder met mijn verhaal, ‘maar ook al remde de sneltrein, terwijl hele
vonkenregens van onder de wielen omhoog spoten, toch verpletterde hij die
schitterende auto, dus stonden daar naast de overweg in het veld: mijn oma Maria
en meneer Czarzasty, de instructeur, starend naar de enorme steeds groter wordende
ogen van de machinist die in deze hele hoop blik, nikkel, chroom, pluche, imitatieleer
en versplinterd glas op een of andere manier maar geen verbrijzeld hoofd, afgehakte
benen, chauffeurspetje of desnoods een druppeltje bloed kon ontdekken en pas toen
hij iets verderop keek zag hoe mijn oma Maria en meneer Czarzasty, de instructeur,
vriendschappelijk naar hem stonden te wuiven.’
De crash is in Huelles beschrijving - in vertaling van Karol Lesman - een waterval
van klaterend vertelplezier, dit gaat vier vijf pagina's door zonder punt, om
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de vaart van de nieuwe tijd waarin locomotieven en auto's hun overdonderende
intrede doen adequaat op tempo te brengen. In de trein bevindt zich een Engelse
journalist die de crash wereldkundig maakt, waarmee het verhaal en de geschiedenis
van Huelles familie, en bij uitbreiding Polen als geheel pas echt op stoom raakt.
De Engelse spoorwegen zijn zo verbijsterd over het feit dat er geen krasje op de
locomotief van Poolse makelij te bekennen is dat ze er tien, of bij uitbreiding tientallen
van bestellen; de machinist krijgt een lintje en een puik bedragje, Maria krijgt van
de directeur van Citroën een geheel nieuwe wagen als ze in de krant vertelt hoe
verdomd snel die portieren van Citroëns opengaan als dat nodig is. Huelle kneedt
uit deze crash een toekomst, misschien zijn toekomst.
Italo Svevo (1861-1928) rookte zijn gehele leven, het was een belangrijk
thema in zijn belangrijkste werk. Maar hij stierf aan de gevolgen van een
auto-ongeluk in 1928. Na het ongeluk werd hij overgebracht naar het
ziekenhuis in Motta di Livenza, waar zijn toestand snel verslechterde. Toen
zijn dood naderde, vroeg hij verschillende van zijn bezoekers om een
sigaret en vertelde steeds dat dan de laatste zou zijn (het verzoek werd
steeds afgewezen).
In de Amerikaanse roman Een sterfgeval in de familie van James Agee staat een
fataal auto-ongeluk in 1916 eveneens centraal. De vader van de kleine Rufus raakt
in zijn pas gekochte T-Ford van de weg als hij terugkomt van het ziekbed van zijn
vader, waar hij wat voorbarig naartoe geroepen werd. Het auto-ongeluk is in deze
roman de daverende klap waar naartoe geschreven wordt, en waar de gezinsleden
ieder op hun eigen manier mee trachten om te gaan. Maar de aanleiding is
vermoedelijk klein en technisch: ‘Welnu, die borgpen die het stuurmechaniek bij
elkaar hield, onder in de auto, die was eruit gevallen. Ze hebben die nergens kunnen
vinden, ofschoon ze de directe omgeving helemaal hebben afgezocht en nog een paar
honderd meter weg hebben uitgekamd. Dus ze denken dat die pen al vrij ver daarvoor
moet zijn losgeraakt en verdwenen - wie weet kilometers eerder, maar niet zo heel
ver terug waarschijnlijk. Want ze lieten me zien,’ weer hield hij haar zijn vuisten
voor, ‘dat die twee onderdelen ook zonder die pen nog wel even kunnen blijven
zitten.’ En wat volgt is de pijnlijk nauwkeurige beschrijving van alle feitelijkheden
die een drama maken. De lange weg, die op een bepaald moment net wat bobbelig
wordt, waarna opeens een te scherpe bocht volgt. En dan heel nauwkeurig traceerbaar
waar het harde materiaal van de auto, de mens raakt: ‘Ze denken dat daardoor meteen
het stuur uit zijn handen moet zijn geschoten en dat hij met grote kracht naar voren
moet zijn geslingerd zodat zijn kin tegen het stuur sloeg. Een keiharde klap. En die
moet fataal zijn geweest.’
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De T-Ford van Jay is bijkans een der hoofdfiguren in dit boek. Ze maken tochtjes
met de hele familie als dat bijzonder statusverhogend apparaat net in het gezinsleven
zijn intrede deed. Op de ochtend dat Jay vroeg naar zijn vader vertrekt zijn er wat
startproblemen. In het boek wordt daar pagina's lang ruimte aan gegeven, als is het
een gedicht van Paul van Ostaijen:
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Het is een passage waar de vertaalster van dit boek, Nele Ysebaert nog een heel
serieuze correspondentie met twee Amerikaanse Ford-clubs over gevoerd heeft.
Zoiets kan je niet zomaar overnemen, en juist in deze roman moet de lezer ervan
opaan kunnen dat er niets bijzonders met de auto aan de hand was. Er was met de
motor van deze T-Ford, 1916, niets bijzonders aan de hand.
Op 25 februari 1980 werd Roland Barthes (1915-1980) aangereden door
een wasserijbestelbus tijdens een wandeling naar huis door de straten van
Parijs. Een maand later is hij aan de verwondingen overleden.

De volgende auto die naar de bliksem moet is een Healey 3000, waarin Willem
Frederik Hermans begin maart 1964 ‘het slachtoffer is geworden van [zijn]
toenemende hartstocht van steeds snellere auto's en met 160 over de kop geslagen.
Auto in wrak veranderd, ikzelf erafgekomen met drie blauwe plekken, dus het was
toch een heel goede auto. [...] Toen ik uit mijn gesneuvelde lieveling kroop, was ik
voornamelijk kwaad op de boerenlul, Wieger Pyksma genaamd uit Warswerd, waar
dat is weet ik niet, maar natuurlijk in Friesland, die, door met zijn Fyffesvrachtauto
naar links uit te wijken, toen ik bezig was hem te passeren, mij dit heeft aangedaan.’
Hermans schrijft dit in een brief aan Rudy Kousbroek opgenomen in de bundeling
brieven die Kousbroek en Hermans Machines en emoties, waarin Hermans en
Kousbroek een boek voorbereiden dat later voor een deel Kousbroeks De archeologie
van de auto zou worden.
Albert Camus (1913-1960) stierf op 4 januari 1960 op 46-jarige leeftijd
tijdens een auto-ongeluk in de buurt van Sens, in Le Grand Fossard in het
kleine stadje Villeblevin. In zijn jaszak vond men een ongebruikt
treinkaartje. Hij was van plan om met zijn vrouw en kinderen met de trein
te reizen, maar op het laatste moment aanvaardde hij de uitnodiging van
zijn uitgever om met hem mee te rijden.
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De chauffeur van de Facel Vega auto (foto rechts), Michel Gallimard, zijn uitgever en goede vriend,
stierf eveneens.

De Nissan pick-up draaide in 1991 met mijn zijde naar de stapel koeien toe. De
klap werd vijf van hen fataal. De boer werd - hoewel schuldig - ruim gecompenseerd
voor zijn verlies. Maar wie compenseert de koeien? Ik hoop dat een verzameling
kapotte auto's uit de wereldliteratuur althans enige genoegdoening kan bieden in een
eenzaam kalverhart.
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Sylvie Marie
Automijmeringen
- Over de dood
altijd verzin ik zinnen die beginnen met je zal maar.
je zal maar schoenen kopen en meteen over te lange veters struikelen.
je zal maar muizenvallen plaatsen en 's avonds kaas in je bed aantreffen.
je zal maar vogelkastjes bouwen en dan eieren naar je hoofd krijgen.
nu in deze wagen en wij door de bergen waar de wegen vaak
vervaarlijk naar de afgrond hellen, is het: je zal maar
je hoofd uitsteken en zo de donder op je nek halen.
wat weet ik over de dood?
is het een afgrijselijke man die ons komt halen
en waar neemt hij ons mee naartoe?
ik ken hem niet dus ik weet niet hoe ik hem moet verschalken.
ik zal hem zelfs niet kennen als hij mijn liefste eerst meeneemt.
ik mag nog op een slagveld staan, erger dan de bergen.
pas als de dood voor mij komt,
zal hij zich tonen, misschien
als iemand van op oude foto's.
je zal maar tot het besef komen dat de dood
dat stille klasgenootje was.
maar dan vliegt elke gier
al heel laag hier.
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- Over het leven
ik heb er een en ik vermoed van anderen hetzelfde
al ben ik dat nooit helemaal zeker.
hoe kan ik het zijn?
een tegenligger steekt zijn middelvinger op,
jij lost mijn pols en
schakelt een versnelling hoger.
het leven is alles tegelijk, beschrijf maar eens
wat je voorgeschoteld krijgt als je alleen
een vork hebt om te prikken en geen mes
om te snijden.
kan ik aan iemand vragen van wie ik
nooit zeker weet of hij werkelijk leeft,
me te helpen het te begrijpen?
plots merk ik modderspatten op
op het raam waarvan ik dacht
dat het vogels waren
die ons volgden.
ik draai het open
zodat de wind ons vindt.
zijn alle anderen modderspatten?
sterven en inzien dat het leven gewoon echt
deze auto, deze berg,
dat dal was.
er is een handrem die knipoogt.
je zal er maar aan trekken.
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Thomas Heerma van Voss
De erotische massagesalon
1.
Sinds drie maanden woon ik schuin tegenover een erotische massagesalon. Het is
een smal gebouw met vier verdiepingen. De gordijnen zijn dag en nacht gesloten.
Het enige wat je van buiten kan zien, is het gangpad dat zich achter de glazen voordeur
bevindt. Daar staat altijd een jonge, verleidelijke vrouw. Ik weet dat er tientallen van
zulke vrouwen werken bij deze massagesalon, maar toch heb ik er nog nooit meer
dan één tegelijk gezien. Misschien omdat één vrouw aanlokkelijker oogt dan tien
vrouwen naast elkaar. Nu krijgt elke passant meteen het gevoel dat er iemand op
hem staat te wachten. Dat deze massagesalon er eigenlijk alleen voor hem is.
Boven de ingang van de bar staat: LOVE MASSAGE. De klanten komen in hun eentje
naar binnen en gaan een half uur later in hun eentje naar buiten. Daarbij kijken ze
meestal vluchtig om zich heen en ogen ze doorgaans vermoeid. Zo nu en dan zelfs
afgepeigerd. Eén klant zakte bij de uitgang meteen door zijn knieën. Hij hijgde
luidruchtig, het zweet liep over zijn voorhoofd. Een paar voorbijgangers keken hem
verwonderd aan, maar niemand nam de moeite om te vragen hoe het ging. Toen
kwam een van de vrouwen van de massagesalon naar buiten. ‘Can you please go
away now?’ Ze klonk niet bezorgd, alleen maar ongeduldig. ‘You need to get up.
You need to go.’ Langzaam strompelde de man overeind. Met haar hand gebaarde
de vrouw dat hij sneller moest bewegen. Volgens mij had het haar niets uitgemaakt
als de man in de volgende straat dood was neergevallen, zolang het maar niet vlak
voor de massagesalon gebeurde. Zoiets zou natuurlijk funest zijn voor de zaken.
Je moet aanbellen om binnen te komen. Hoe vriendelijk de vrouwen achter de deur
ook glimlachen, hoe lang je er ook naar staat te kijken: er gebeurt niets als
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je niet op de bel drukt. Ik denk dat dat is om de klant meer verantwoordelijkheid te
geven. Om hem meteen actief mee te laten doen met het spel. Want het is niets meer
dan een spel, dat begrijp ik inmiddels. Een spel van verleiding. En door de klant de
eerste zet te laten doen, krijgt hij het idee dat hij zelf aan het verleiden is en niet
verleid wordt.
Na het aanbellen komt de prijslijst tevoorschijn. Die haalt de vrouw tussen haar
borsten vandaan, op maandagen en dinsdagen ook weleens tussen haar benen. Een
geplastificeerd a4'tje met grote, roze letters. Zonder iets te zeggen drukt de vrouw
de lijst tegen de deur aan. Maar niet langer dan een paar seconden, dan stopt ze hem
weer terug en kijkt ze uitdagend naar de potentiële klant. Het heeft me dagen gekost
om de lijst geheel over te schrijven.
Massages + body 30 min €50
Massages + body 50 min €90
Massages + sex + body 30 min €75
Massages + Sex + body 50 min €125

Zeker dertig keer per dag worden deze vier opties tegen het glas gedrukt. En hoe
vaak ik de lijst ook zie, telkens kijk ik er weer uiterst geïntrigeerd naar. Is het
bijvoorbeeld de bedoeling dat er meerdere spaties ontbreken? Staat Sex bewust alleen
bij de duurste categorie met een hoofdletter? Is de maker zich ervan bewust dat 125
euro voor vijftig minuten niet voordeliger is dan 75 euro voor dertig minuten?
Waarschijnlijk ben ik de enige die over deze vragen nadenkt. De mannen die zo
dichtbij de deur komen, hebben ongetwijfeld andere dingen aan hun hoofd. Die kijken
naar de prijzen en bedenken of het de investering waard is. Daarom blijven ze ook
als de lijst weer is weggehaald vaak nog een tijdje staan: ze observeren de vrouw
achter de deur, gaan na of zij het bedrag waard is. De vrouw doet in de tussentijd
niets behalve glimlachen; ze legt de verantwoordelijkheid helemaal bij de man. Als
die zich omdraait, is er niets aan de hand, dan kan hij doorlopen en doen alsof hij
alleen maar even wilde kijken. Als hij echter blijft staan en ten slotte met zijn hand
naar de bel gaat, is het spel gespeeld. Hij kan nog een tijdje plichtmatig aarzelen,
overpeinzen welke van de vier menu's hij bestelt, een alibi verzinnen voor het
thuisfront. Maar zodra hij eenmaal bij de erotische massagesalon aanbelt, is het
duidelijk dat hij vroeg of laat zal betalen.
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2.
Niemand kan mij zien. Ik lig op bed en kijk naar buiten. Mijn lakens ruiken naar
zweet. Ik heb ze twee weken geleden nog laten wassen door mijn moeder, maar daar
merk ik nu al niets meer van. Ach, wat maakt het ook uit, als ik toch de enige ben
die het ruikt?
Op mijn schoot ligt een kladblok. LOVE MASSAGE staat er op. Behalve de prijslijst
noteer ik nog meer over de massagesalon. Het begon als onschuldig tijdverdrijf,
tijdens de eerste weken dat ik op mezelf woonde. Geen vrienden of familieleden in
de buurt, geen televisie, geen internet. Ik turfde hoeveel mensen er langs kwamen.
Tientallen per dag, soms meer dan vijftig. Daarna verzon ik bij elke klant de leeftijd
en het beroep. Ik keek toch al, waarom zou ik mezelf dan niet wat meer uitdagen?
En ten slotte begon ik er hele verhalen bij te verzinnen. Waar de klant vandaan kwam,
of hij een vriendin had, kinderen misschien, of hij vaker betaalde voor gezelschap.
Bij de meest in het oog springende klanten vulde ik meerdere pagina's. Over een
vijftiger met een cowboyhoed schreef ik: tweemaal gescheiden, wilde vroeger gitarist
worden, heeft tegenwoordig een kantoorbaan op de Zuidas. Geen kinderen, wel drie
vissen. Om een of andere reden bracht dat schrijven me rust. Al die levens, op papier
was ik er de baas over. Vroeger schreef ik wel eens liefdesbrieven, maar daarop
kwam nooit antwoord, en hoewel ik dat ook niet verwachtte, stelde het me toch
telkens enigszins teleur. Deze erotische massagesalon kan me niet teleurstellen of
misleiden. Ik zie alles wat er in de gang gebeurt, als enige, van 's ochtends vroeg tot
's avonds laat. En nog veel belangrijker: niemand ziet mij.
Vaste klanten heeft de massagesalon niet. Het zijn voornamelijk buitenlanders die
er binnengaan. Groepjes toeristen die elkaar uitdagen. ‘If you pay, I will have a
massage!’ Honderden keren heb ik zulke zinnen gehoord. Elke keer weer uitgesproken
alsof ze heel origineel waren, alsof niemand ooit zoiets had gezegd. Wat volgt is
altijd hetzelfde: treuzelen, lachen, nog meer treuzelen en uiteindelijk gaat één van
de toeristen naar binnen. Terwijl hij onder handen wordt genomen, wachten zijn
vrienden op straat. Na afloop vragen ze soms: ‘And, did you like it, was it worth the
money?’ - maar soms zeggen ze ook niets tegen elkaar en lopen alleen maar weg.
Er is één man die ik regelmatig zie bij de massagesalon en dat is de eigenaar. Een
kale veertiger op een brommer. Voor de tweede keer vanmiddag komt hij langs. Hij
heeft twee blauwe vuilniszakken bij zich, zoals iedere dag. Het is onduidelijk wat
erin zit, misschien kleren, misschien olie waarmee de klanten worden
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ingesmeerd. Het enige wat ik zie, is dat hij aanbelt en de vuilniszakken bij de deur
zet, zonder van zijn brommer af te stappen. Hij zegt niets. Hij kijkt niemand aan. Ik
heb hem honderden keren gezien en elke keer deed hij precies hetzelfde; ik ken al
zijn bewegingen, zijn hoge startsnelheid, zijn serieuze gezichtsuitdrukking.
Op mijn kladblok schrijf ik: 14:54, eigenaar brengt nieuwe vuilniszakken. Ik
herlees de woorden twee keer, dan leg ik het kladblok opzij. Ik moet opschieten. Om
drie uur begint mijn college. Waarschijnlijk kom ik een paar minuten te laat, op het
moment dat de leraar al wel praat maar zijn les nog niet is begonnen. Hij zal me een
vermanende blik toewerpen, maar niets zeggen. Ik zal achterin plaatsnemen. Ik zal
aantekeningen maken, ik zal ieder woord wat wordt uitgesproken opschrijven zodat
ik er niet naar hoef te luisteren. Daarna zal ik bij de Albert Heijn een
kant-en-klaar-maaltijd kopen en terug naar huis lopen. Maar misschien blijf ik de
rest van de dag toch gewoon thuis. Hier, veilig achter mijn raam.

3.
Tijdens de weekends is het het drukst bij de LOVE MASSAGE. Dan beschrijf ik vaak
tientallen bladzijdes op één dag. En 's nachts in bed lees ik die met groot plezier
terug. Ik zie alle gegevens die ik heb verzonnen, de tijden die ik bijhield, en het klinkt
heel raar, maar op zo'n moment voel ik me echt fantastisch. Vroeger dacht ik weleens
dat als ik eenmaal volwassen was, ik het leven vanzelf zou begrijpen. Nu ik ouder
ben, weet ik wel beter. Niemand begrijpt iets van het leven. Maar als ik diep in de
nacht mijn aantekeningen doorlees, hoef ik daar niet aan te denken. Even weet ik dat
de dingen gaan zoals ik ze me voorstel, dat er niets gebeurt buiten mijn blikveld om.
Mijn moeder snapt daar niets van. Eergisteren belde ze nog, met de vraag waarom
ik zo weinig bij haar langskom. ‘We zien je nooit meer,’ zei ze. ‘Gaat het wel goed,
daar in de grote stad? Eet je wel genoeg? Bevalt de studie eigenlijk? Je hoeft niet
alles te vertellen, hoor.’ Een paar seconden was het stil. ‘Maar een beetje informatie
zou ik natuurlijk wel leuk vinden.’
Ik kon haar natuurlijk uitleggen waar ik mijn tijd mee vulde, maar dat zou verspilde
moeite zijn. Om eerlijk te zijn heb ik liever dat ze me helemaal niet meer belt. Toen
ze gisteren aan de lijn hing, stonden er nota bene twee veelbelovende Engelse toeristen
voor de massagesalon. Ik zag ze naar binnen gaan, maar kon me niet op het
schouwspel concentreren, telkens praatte mijn moeder er doorheen. Dat bezorgde
me een kort, misselijk gevoel. Het hele verleidingsspel ging ineens langs me heen.
Een verloren avond.
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Nu is het negen uur, de eigenaar heeft net twee nieuwe vuilniszakken langsgebracht,
en voor de massagesalon staat een dunne, donkere man. Hoe oud zou hij zijn? 35,
40. Hij ziet eruit als iemand die al veel heeft meegemaakt. Ingevallen ogen, een
litteken op zijn wang. 21:06 Nieuwe potentiële klant. Geboren in Afrika, lang de
droom gekoesterd om topsporter te worden, uiteindelijk geëindigd als freelancer,
niet helemaal duidelijk in welke tak. Wisselt jaarlijks van woning. Ik zie hoe de man
een paar stappen naar de massagesalon toe zet. Langzaam, alsof iemand hem duwt.
Van achter de deur glimlacht een jonge vrouw hem toe. Ik heb haar vaker aan het
werk gezien, ik weet hoe ze haar klanten voor zich wint. Eerst onschuldig kijken,
dan geleidelijk beginnen te glimlachen. Stukje bij beetje trapt de donkere man in
haar val. Aan elk regel van het spel wordt voldaan: het treuzelen, het tevoorschijn
halen van de prijslijst, het vrijwel meteen weer wegstoppen van de prijslijst. Het
duurt bijna vijftien minuten voor de man eindelijk aanbelt, met het timbre van een
veroveraar, van iemand die op het punt staat een overwinning te behalen.
21:19 De man heeft aangebeld. Ik denk dat hij voor de uitvoerigste behandeling
gaat. Sex met een hoofdletter S dus.
Er is geen plaats waar ik nu liever zou willen zijn dan thuis op mijn bed.
Opgewonden bekijk ik mijn aantekeningen, mijn zojuist opgetekende biografie waar
niemand iets tegenin kan brengen. Als ik naar buiten ga, zal ik zien wat er allemaal
niet klopt, ik zal ontdekken hoeveel van mijn notities onzin zijn, maar zolang ik blijf
liggen, ben ik de enige maatstaf van mijn gedachten.
Even sluit ik mijn ogen. Ik hoor hoe de donkere man de deur van de massagesalon
opent. Soms fantaseer ik dat het mijn deur is. Dat alle klanten eigenlijk bij mij op
bezoek komen. Dan kijk ik naar mijn aantekeningen en denk ik: ja, al deze mensen
horen bij mij. De deur valt dicht. Gewoonlijk is dat het punt waarop betaald moet
worden. Waarschijnlijk staat de vrouw daar nu met een warme, opengesperde hand.
Ja, ik weet het bijna zeker, ik hoef mijn ogen niet open te doen om het te controleren.
De klant, tevreden maar ook angstig met zijn portemonnee in de hand, en
daartegenover de vrouw. Zoals al haar collega's weet zij precies hoe ze zich moet
gedragen. Hoe ze moet glimlachen. Hoe ze moet kijken. Zouden zij mij vanaf hun
plek eigenlijk ook weleens zien? En als ze me zouden zien, zouden ze me dan groeten?
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Kreek Daey Ouwens
Gedichten
Gisteren heb ik urenlang een dichtregel herhaald, hardop, die mij buitengewoon ontroerde. ‘Il avait les cheveux blancs.’ Ik zou niet weten aan wie ik
moet denken in dit verband, maar de tranen liepen me over de wangen.
*
Eerst was er het schreeuwen, en toen werd het schreeuwen iets anders, werd
taal. Woorden als voorbereiding; op het graf. Mevrouw Danie is van slag door
de dode vogel. Ze verwijt me van alles, ‘Je hebt de verkeerde citroenen meegebracht. Je moet de kleintjes nemen. Niet de grote. Die blijven minder lang
goed.’ Ze verwijt me dat ik niet luister, dat ik nooit luis ter naar wat ze zegt.
Ik doe mijn ogen dicht. Over een uur beginnen we aan een korte wandeling. Ik
kan me nog even uitstrekken, en rusten.
*
Ik zou een warme deken op uw bed willen leggen - beter nog - een wollen pyjama, de deken schopt u toch maar weg in uw slaap, dat doen jonge mensen.
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*
U zag er zo moe en bleek uit, ik wilde blijven staan om u aan te spreken, toch
ging ik gewoon aan u voorbij zonder zelfs mijn hoofd in uw richting te draaien.
Ik ging opnieuw naar het café. Ik koos een tafeltje dicht bij het raam. Ik keek
naar de vrouwen, die voorbijkwamen.
En daarna naar huis. Waar het warm was. Warmtegolven die je lichaam doen
kromtrekken, uiteenvallen. Dan schuifelen naar de wastafel. Een man van
mijn leeftijd!
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Oudere vrouwen zijn mooi.
Ze zijn niet dom.
Ze worden niet zo snel driftig als jonge vrouwen, Ze werken ook heel hard.
Wat is het leeg rond de kat.
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Joris van Casteren
Het glas van Casanova
In de namiddag van dinsdag 29 april 2008 reed ik met de auto naar Hoek van Holland.
Naast me zat mijn dochter, die anderhalve week later vier zou worden. Achterin lag
mijn fiets, een fietskar, een sporttas met kleding, slaapzakken en een tentje.
Ik tankte bij een benzinepomp langs de A4 en kocht een blikje cola. In de auto
schudde ik het blikje. Toen ik het opende spoot de cola door de auto. ‘Je moet niet
schudden met cola,’ zei mijn dochter. ‘Ik heb geen idee waarom ik dat deed,’ zei ik.
In Hoek van Holland zette ik met plakkerige handen mijn fiets in elkaar. Met mijn
dochter in het zitje en onze bagage, de slaapzakken en het tentje in de kar, fietste ik
tussen auto's, bussen en vrachtwagens de veerboot op.
We aten mosselen, garnalen en zalm in het restaurant toen de boot begon te varen.
Naast ons dineerden twee Britten. ‘I admire your courage,’ zei een van hen toen ik
vertelde wat het doel van mijn onderneming was.
W.G. Sebald maakte in augustus 1992 een wandeling langs de kust van het graafschap
Suffolk. Hij passeerde vergeten badplaatsen waar depressieve mensen in krottige
huisjes woonden. De wandeling zou centraal komen te staan in De ringen van Saturnus
(1995), een mengvorm van autobiografie, reportage en geschiedschrijving, dat op
mij - ook vanwege de curieuze, mijmerende manier van schrijven, waarbij volstrekt
op zichzelf staande verhaallijnen harmonieus vervlochten raken - een verpletterende
indruk maakte.
In het eerste deel van De ringen van Saturnus schrijft Sebald over de door hem
bewonderde zeventiende-eeuwse Britse arts en schrijver Thomas Browne. Diens
werk typeert hij als volgt: ‘Het is alsof je tegelijk door een omgekeerde verrekijker
en door een microscoop kijkt.’ Daarmee levert Sebald tevens een volmaakte
omschrijving van zijn eigen werk.
Volledig doordringen in Sebalds proza was mij nooit gelukt. Het lijkt totaal met
zichzelf verknoopt te zijn, waardoor het slechts binnen het boek kan be-
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staan. In gewone taal in de gewone wereld valt nauwelijks uit te leggen wat er tussen
de kaften precies gebeurt. Door locaties uit De ringen van Saturnus in het echt te
gaan bekijken hoopte ik Sebalds universum nader in kaart te brengen.
Daarnaast was er nog een persoonlijk motief. De verlammende angsten waar Sebald,
die in 2001 omkwam bij een auto-ongeluk, vaak over schreef, kwamen mij akelig
bekend voor. Bij die angsten, geactiveerd door ogenschijnlijk onbeduidende
voorvallen, ontstaat de vrees om voorgoed het verstand te verliezen, om langzaam
weg te zinken in een staat van totale paranoia.
In De ringen van Saturnus haalt Sebald Giacomo Casanova aan, die schreef dat
een mens slechts zelden krankzinnig wordt, maar dat het meestal niet veel scheelt.
‘Er is slechts een geringe verschuiving nodig en niets is meer wat het was.’ Casanova
vergelijkt het met een glas dat niet breekt als het niet gebroken wordt. ‘Maar hoe
gemakkelijk gaat het kapot. Een verkeerde beweging is genoeg.’
Af en toe brak bij mij dat glas ook, angst voor de angst was vrijwel permanent
aanwezig. Sebald raakte tijdens zijn omzwerving door Suffolk verschillende keren
in de hoogste staat van paniek. Ik hoopte op een helende werking als ik de plaatsen
zou aandoen waar zijn angsten zich hadden voorgedaan.
In de hut op de boot las ik mijn dochter voor. Ze viel in slaap en ik bekeek mijn
aantekeningen. Harwich ligt aan de monding van de rivieren Orwell en Stour. Aan
de overkant ligt Felixstowe, de grootste containerhaven van Engeland. Zo'n zestig
kilometer noordelijker, bij de badplaats Lowestoft, was Sebald aan zijn wandeling,
zuidwaarts richting Felixstowe, begonnen.
Het zou handig zijn om in Harwich de pont naar Felixstowe te nemen, dan zou ik
zijn tocht in tegengestelde richting kunnen overdoen. Maar die pont, had ik ontdekt,
voer al jaren niet meer. Om de Stour en de Orwell over te steken moest ik eerst in
westelijke richting naar Ipswich fietsen. Vanuit Ipswich zou ik, aan de overzijde van
de rivieren, oostwaarts richting Felixstowe kunnen gaan.
Ik twijfelde er niet aan dat ik Lowestoft zou halen. Daar zou ik met mijn dochter
in de dieselrailbus stappen, die pendelt tussen de badplaats en Norwich; de stad waar
Sebald woonde (althans, in de buurt ervan) en waar hij Europese literatuur doceerde.
Vanuit de dieselrailbus, is te lezen in het tweede deel van het boek, zag Sebald de
molens van Halvergate, die na de Eerste Wereldoorlog een voor een waren stilgelegd.
Hij stapte uit bij het station dat bij Somerleyton hoorde, het landgoed
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waar de opgewerkte metselaarsknecht Morton Peto een vorstelijk paleis liet bouwen
dat in 1913 afbrandde na een gasexplosie.
Op het landgoed moest nog een taxuslabyrinth zijn, daar zou ik kunnen ronddwalen
met mijn dochter. We zouden naar de lucht kijken en ik zou haar vertellen over de
geallieerde bommenwerpers die tijdens de Tweede Wereldoorlog naar Duitsland
vlogen, waar Sebald in 1944 in het Beierse Wertach im Allgau werd geboren.
In Lowestoft zelf hoopte ik hotel Victoria te vinden, waar Sebald, die altijd de
verkeerde etablissementen koos, een vis verorberde die ‘beslist al jaren in de
diepvrieskist begraven had gelegen’. Misschien kon ik ook het huis vinden waar
Sebalds vriend Frederick Farrar had gewoond, een oude man die zichzelf tijdens een
ochtendwandeling door de tuin in zijn kamerjas, per ongeluk met een aansteker, die
hij altijd op zak had, in brand stak.
Zuidelijk van Lowestoft zouden we de tentjes van de strandvissers vinden, en
wellicht het duin waar vanaf Sebald op het strand ‘een mensenpaar’ de liefde had
zien bedrijven. ‘Wanstaltig als een grote, aan land gesmeten mollusk lagen ze daar,
schijnbaar een lichaam.’
Ik zou mijn dochter vertellen over de lichtgevende eigenschappen van ontbindende
haringen, een verschijnsel dat was onderzocht door twee Engelse wetenschappers,
‘met de verbazend toepasselijke namen Herrington en Lightbown’, die uit de
lichtgevende stof een formule hoopten af te leiden ‘voor het opwekken van een
organische, zichzelf voortdurend automatisch regenererende lichtsubstantie’.
In de buurt van Benacre Broad, het brakwatermeer, zouden we het huis van majoor
Le Strange proberen te vinden. Le Strange was betrokken bij de bevrijding van Bergen
Belsen; na de oorlog wenste hij alleen nog in totaal stilzwijgen met zijn huishoudster
te dineren.
Ik moest de Sailors Reading Room van Southwold zien, een van de weinige plekken
waar Sebald zich op zijn gemak had gevoeld, en natuurlijk het in zee afbrokkelende
dorp Dunwich, waarvan de kerktoren om mysterieuze redenen nog lange tijd tussen
de golven overeind had gestaan.
Om half zeven 's ochtends fietsten we in het donker van de boot af. Mijn dochter
was vrolijk, ze zong liedjes. We hadden met de auto kunnen gaan. Maar per auto een
wandeling nareizen leek mij ongepast. Lopen was logischer geweest. Maar na hooguit
een paar honderd meter had ik mijn dochter dan moeten dragen. Vandaar het idee
om te gaan fietsen.
Eind april, begin mei kan dat prima in Engeland, had iemand tegen mij ge-
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zegd. Wie weet zouden we zelfs in het tentje slapen, ergens op het mysterieuze
schiereiland Orfordness, waar in de koude oorlog een geheim researchinstituut had
gestaan en waar Sebald ten prooi viel aan paniek en diepe melancholie.
We kwamen op het industrieterrein van Harwich terecht. Nergens was een fietspad,
vrachtwagens raasden ons voorbij. Toen ik voor de tweede keer langs dezelfde rotonde
kwam vroeg mijn dochter of ik was verdwaald.
Ik legde uit dat we eerst richting Colchester moesten, dan rechtsaf over een
ongetwijfeld zeer fraai kustweggetje in de richting van Ipswich. Eindelijk zag ik een
bord staan. Een kwartier lang zwoegde ik met de kar achter mij omhoog langs een
soort snelweg. ‘Hup papa,’ zei mijn dochter. Na een half uur bereikten we de kustweg.
Intussen was het donkerder in plaats van lichter geworden. Boven de weilanden
hing mist, de wind voelde ijskoud aan. Mijn dochter zei dat we beter met de auto
hadden kunnen gaan. Even later zei ze dat ze het koud had. Ik stopte bij een boerderij
om haar een extra trui aan te doen. Ik tilde haar uit het zitje en zei dat ze moest rennen
en springen om het warm te krijgen. ‘Ik wil niet rennen en springen,’ zei ze.
Tussen die boerderij en het eerstvolgende dorp lagen nog vijf of zes boerderijen.
Bij al die boerderijen stopten we. Ik trok mijn dochter steeds meer kleren aan. Het
begon te regenen. De regen was overgegaan in hagel toen we verkleumd aankwamen
in Manningtree, niet ver van dat dorp zou de brug over de Stour moeten zijn.
We dronken koffie en warme chocolademelk in een bakkerij. ‘Wij zijn avonturiers,’
zei ik tegen mijn dochter. ‘We zijn op zoek naar het land van de schrijver. We geven
niet op tot we er zijn.’ Mijn dochter zocht in de tas naar haar kleurboek, het kleurboek
was nat. De vrouw van de bakker zei dat het weer in Manningtree gewoonlijk prachtig
was.
Het hield op met regenen, we fietsten verder. ‘Nu heb ik het echt koud, papa,’ zei
mijn dochter. De brug over de Stour was nergens te bekennen. Het langsrazende
verkeer blies grijsbruin vocht over ons heen, de kar voelde aan als een ploeg.
We arriveerden in het gehucht Cattawade, dat aan de noordoever van de Stour lag.
‘Ik heb geen brug gezien, maar we zijn de rivier over,’ zei ik tegen mijn dochter, die
klappertandde.
Een kwartier later waren we in East Bergholt, een dorp westelijk van Cattawade,
terwijl ik dacht dat ik in noordelijke richting fietste. In East Bergholt begon
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het opnieuw te hagelen. Ik keek achterom naar mijn dochter. Ik zag een berg
bibberende kleren.
Ik hoorde iemand roepen. Het was een oudere vrouw op een fiets, ze gebaarde
haar te volgen. We stopten voor een Engels landhuis met bloemetjesgordijnen voor
de ramen, de tuin lag er goed onderhouden bij. ‘Dit is het huis van Natalie Finch,
hier kun je op adem komen.’
Natalie Finch verscheen in de deuropening. Ze leek op Miss Marple, het bekende
personage uit de boeken van Agatha Christie. ‘Oh my goodness,’ riep Natalie Finch
uit. ‘Look at that poor child! Shall I give her a hot bath?’
Mijn dochter ging in bad, ik trok droge kleren aan. Finch kookte eieren, terwijl ze
belde met vriendinnen om te vertellen over een Nederlander die met zijn verkleumde
dochter op een fiets met een kar bij haar is aangekomen.
Aan de uitbundige gedecoreerde eettafel vertelde Finch dat haar huis tevens een
Bed&Breakfast was, Rosemary's heette het. Na het overlijden van haar man was ze
ermee begonnen. Ze sprak over de tuin, die afgebeeld zou zijn in gezaghebbende
hoveniersbladen. Regelmatig kwamen belangstellende haar tuin bewonderen, tevens
werden er schildercursussen georganiseerd.
Ik vertelde dat ik onderweg was naar de kust van East Anglia, om de voettocht
van Sebald na te reizen. Finch kende Sebald niet. Ze zei dat ik het plan uit mijn hoofd
moest zetten: de weersvooruitzichten waren slecht, bovendien was de streek rond
East Bergholt vele malen boeiender.
East Bergholt bleek het geboortedorp te zijn van de Britse landschapsschilder John
Constable. ‘Je bent terechtgekomen in het arcadische Constable-country,’ zei Finch.
‘Mooier dan hier vind je het nergens.’ In East Bergholt en omstreken had Constable
zijn romantisch-realistische natuurtaferelen geschilderd.
Mijn dochter leefde op in Rosemary's. ‘We gaan niet meer fietsen, toch papa?’ zei
ze. Ze vond mevrouw Finch een lieve oma. De kamer was gerieflijk. Op het bed
lagen pluche kussens en een roze sprei. Aan de muur bij het hoofdeinde hing een
koord, met een bordje ernaast: ‘This is not a light, it's a bell. Please do not pull. To
summon assistance at night, please ring the bell.’
Met mijn dochter wandelde ik door East Bergholt. Gelukkig waren er paarden.
Gelukkig was er een kerk met een begraafplaats. Mijn dochter is dol op kerken en
begraafplaatsen. Opnieuw moest ik alles vertelen over ‘die jongen aan het kruis’.
Zolang ik vertelde, voelde ik mij goed. Als ik zweeg en nadacht welde de paniek
op. Er was één pub in East Bergholt, The Red Lion. Uren brachten we door in die
pub. 's Avonds aten we er gefrituurde kipstukjes in dinosaurusvorm.
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De dagen waren traag, de tijd leek achteruit te gaan. Op donderdag namen we de bus
naar Ipswich. We bezochten een museum met opgezette dieren. Ik merkte dat ik
mensen wilde aanspreken. Om ze te zeggen dat ik naar de kust van Suffolk moest,
maar dat John Constable-country mij gevangen hield.
Na het museum liepen we door een park. Het begon te regenen. We gingen een
ander museum binnen, dat volstond met Victoriaanse rommel. Ik bedacht me dat we
iets moesten eten. In de restauratie bestelde ik saucijzenbroodjes die koud waren van
binnen.
Voortdurend dacht ik aan het glas van Casanova. Naast mij was een deur, erachter
hoorde ik gemorrel. In een opwelling van behulpzaamheid besloot ik de deur te
openen, waarna een hond naar binnen stormde. Twee andere honden konden op het
nippertje door de verraste eigenaar worden vastgegrepen. De ene hond, kletsnat,
sprintte langs de tafels en maakt alles vies met zijn smerige vel. ‘How was I supposed
to know dogs were knocking the door,’ riep ik uit.
Na een lange, natte tocht vonden we het busstation terug. We stapten in de
dubbeldekker die naar East Bergholt reed. De zon scheen, het werd heet in de bus.
Op de smalle landweggetjes sloegen boomtakken tegen het dak. Ik hield rekening
met een fataal ongeluk.
Mevrouw Finch kreeg nieuwe gasten, we moesten vertrekken. In Holton St Mary,
een gehucht aan de andere zijde van de snelweg, was nog een Bed&Breakfast. Ik
tuigde de fiets op en reed erheen.
Dit Bed&Breakfast werd uitgebaat door een conservatieve familie. De vrouw des
huizes klaagde over de hoge belasting die ze jaarlijks moesten afdragen. ‘We krijgen
er nog geen lantaarnpaal voor terug.’
De kamer was zo mogelijk nog smettelozer dan die van mevrouw Finch. De muren
waren wit en grijs geverfd. Er was uitzicht op de snelweg. Ik ging voor het raam
staan, mijn dochter speelde op de grond.
Ik wilde iemand bellen. Net als bij Sebald, die tijdens een bezoek aan Wenen in
een verlammende stemming terechtkomt en wanhopig probeert bekenden aan de
telefoon te krijgen, nam niemand op. ‘Er ontstaat een bijzonder soort leegte wanneer
je in een vreemde stad tevergeefs telefoonnummers staat te draaien,’ schrijft hij.
Ik moest ook denken aan wat Sebald schreef over het Italiaanse reisdagboek van
de neurotische Oostenrijke schrijver Franz Grillparzer: ‘Net als hij kan ik nergens
van genieten, ben ik mateloos teleurgesteld in alle bezienswaardigheden en had ik,
zoals ik vaak denk, veel beter thuis kunnen blijven bij mijn landkaarten en
dienstregelingen.’
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De volgende dag fietste ik terug naar Harwich. Het was mooi weer. Onderweg stopten
we bij Flatford Mill, de molen die eigendom was geweest van Constable's vader, en
die stond afgebeeld op zijn beroemdste schilderij, The Haywain. Ik huurde een bootje
en we roeiden over de Stour.
Mijn dochter sliep in het zitje toen we aan het einde van de dag aankwamen in
Harwich. Maandag 5 mei arriveerden we in Hoek van Holland. Ik haalde de fiets uit
elkaar en legde de spullen in de auto. Het stuur voelde plakkerig aan. Pas in
Amsterdam besefte ik dat ik dieper dan ooit in Sebalds universum was doorgedrongen.
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Gerard van Hameren
Gedichten
Bo I
De avond brandt
rondom de schemerlamp
pianoman Brendel
(zeg maar Alfred)
is gekomen
om hoogstpersoonlijk
voor Bo
iets van Mozart te spelen
onder haar wimpers
wiegt ze zacht
heen en weer
haar zilveren lovertjesjurk
moet uit
vindt zij zelf
ze zit in iets onschuldigs
op de bank
en wiegt onder
haar wimpers heen
en weer
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Bo II
Ik heb voor Bo
een zeldzaam mooi avondrood besteld
en een limousine met chauffeur
Bo mag zeggen waar naartoe
ze mag zingen
alles zeggen wat ze wil
ze mag bijten
ze mag schreeuwen
ze mag fluisteren
we suizen onder platanen en
kastanjes door
over de laan
van noord naar zuid
ze heeft haar hand op
m'n been gelegd en zegt:
‘naar een hotel dat ergens in de bergen ligt’
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M.G. Jansen
De invariant
Daar is je plek, daar bij die gebroken tegel, vlak bij de klok. Je bent een minuut eerder
dan gister; verder is de ochtend hetzelfde. Het is donker en een lichte schemer in het
oosten kondigt het begin van de dag aan. De zelfde mensen hebben hun plek
ingenomen en zijn klaar voor wat komen gaat. De drie dikke vrouwen staan als
gewoonlijk in een kluwen bij elkaar. Ze spreken zacht maar je zou een enkel woord
wel kunnen verstaan als je dat zou willen, maar je wilt niet. Je ziet de vrouwen elke
ochtend en je groet ze nooit. Zij zien jou elke dag en ze groeten nooit. Ze glimlachen,
ze glimlachen elke dag en je glimlacht terug voor zover dat lukt op een koude, donkere
ochtend als deze.
De mensen staan als pionnen op hun plaats. De meesten staan gewoontegetrouw
te wachten onder de overkapping. Jij kiest, wanneer het niet regent, voor je plek in
de open lucht en kijkt naar de wachtende reizigers die vanaf hier wel staande
schaduwen lijken. Op gepaste afstand staan ze van elkaar vandaan, al wordt het steeds
drukker. Behalve het gemompel van de vrouwen en het tikken van hakken op de
tegels blijft het stil. De secondewijzer gaat geruisloos over de wijzerplaat van de
ronde stationsklok maar stopt na elke minuut even alsof er over het vervolg nagedacht
moet worden. De wijzer lijkt te twijfelen en na een onredelijk moment van stilstand
breekt de lange minutenwijzer de ban en springt een stap vooruit. Pas als deze trillend
tot stilstand is gekomen begint de secondewijzer gerustgesteld zijn ronde weer.
Je staat daar, je ziet de wijzers hun mechanisch ritueel opvoeren en je zucht. Je
zucht elke ochtend, je zucht elke ochtend op het perron één keer. De lucht wordt
koud, de herfst laat zich eindelijk voelen. Voel hoe de kou je longen inkomt. Het is
verfrissend. Nu kun je nog koude lucht ademen. De rest van de dag adem je
verwarmde lucht in en ben je je niet bewust dat je longen hebt. Pas laat in de middag
mag je weer een keer op een perron staan zuchten. Eerder niet. Kijk het spoor af dat
je straks weer volgen gaat. Er zijn nog drie, twee minuten te wachten. Kijk om je
heen. Kijk naar de bomen die hun bladeren nog hebben. Kijk omhoog, naar
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de lucht die vage strepen trekt voor de opkomende zon. Kijk naar de rails die
ongepoetst niet mooier glimlachen kan. Kijk naar de grote kiezels tussen de rails en
vraag je af waar die vandaan komen. Zijn het natuurstenen? Uit welke groeve, uit
welke rivierbedding hebben ze die tevoorschijn gehaald om hier met jou elke dag te
liggen wachten? Draai je hoofd. Je ziet de lichten van de trein, de naderende
locomotief. Tel de tegels. Ga zo staan dat als de trein tot stilstand komt, je bij een
deur staat zonder een stap te hoeven zetten. De wachtende pionnen op het perron
komen nu in beweging en beginnen naar voren te lopen. Laat ze maar passeren. Daar
komt de trein, blijf staan, laat je niet opjagen. De trein staat nu stil en je moet twee
stappen doen om bij een deur te komen. Er wordt nauwelijks geduwd of gedrongen.
De deuren gaan open en omdat niemand uitstapt staan ze achter je van ongeduld al
te dringen om naar binnen te gaan. Beheers je. Het heeft geen zin je op te winden,
je te ergeren. Stap in, er is plaats genoeg. Kies een vierzitter. Er zit nog niemand.
Neem plaats op de buitenste stoel. Plaats je tas op de lege stoel naast je. Schuin
tegenover je gaat een man zitten. Hij heeft een zwarte, lange jas aan. Zijn hoofd is
kaal en hij draagt een beginnende baard. Hij draait wat en zit dan stil. Bekijk hem
niet te lang, kijk naar buiten, met een hand op je tas. De deuren gaan dicht en de trein
zet zich langzaam in beweging. Zoals elke dag.
Dit is de startconfiguratie, deze coupé vol mensen met ogen die elkaar niet
aankijken. Dit is de toestand waarmee elke werkdag begint. Dit is het begin van de
herhaalde beweging, de lus, de loop - om het in computertermen te zeggen. Dit is
het begin van een cyclus die zich dagelijks herhaalt en herhaalt.
De mensen zitten op hun plaats. Er zijn nog lege plekken maar niet veel. Sommige
gezichten ken je, al weet je er geen namen bij. Sommigen zijn vreemd of juist zo
vertrouwd dat ze niet meer opvallen. Al die lichamen vormen samen met het interieur
van de coupé het decor van een herhalende voorstelling waarin niets gebeurt. Op
alles schijnt een hard TL-licht dat het weinige ochtendlicht nog nauwelijks een kans
geeft. Van buiten de coupé valt nog niet veel te verwachten. Deze voorstelling verloopt
machinaal. Deze treinreis is een dagelijkse herhaling voor bijna alle passagiers. Het
is de start van een werkdag die zich voortdurend moeiteloos herhaalt. Elke gebeurtenis
ligt vast waardoor er niets gebeurt. Maar niet alleen de dag, ook jij herhaalt jezelf
elke keer weer; je gaat mee in de opgelegde lus van herhaling. Je kunt hier niet anders,
je wordt bestuurd, je hebt geen keus, je moet wel, ook al kijk je zwaar en moeilijk.
Zie het nu in dat je niet anders kunt.
Buiten schieten lichtjes voorbij, de trein maakt de gebruikelijke ruis aan geluiden
en niemand zegt wat. Veel mensen lezen met een vreemde verbetenheid de gratis
krantjes waarin goed beschouwd niet veel te lezen valt. Sommigen zijn verdiept in
hun telefoon. Iedereen is gevangen in het kleine web van eigen ge-
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dachten. Kijk bijvoorbeeld eens daar, aan de andere kant van het gangpad, daar zit
een kalende man met een computer. Zijn jas hangt open en onder zijn overhemd zie
je een klein buikje. Het kan veel erger. Achter hem op het balkon zitten twee meisjes
die je misschien jonge vrouwen moet noemen. Hun jeugd glimt en blinkt op hun
huid en alleen daarom al trekken ze mannelijke aandacht. De man met de computer
kijkt drie keer nadrukkelijk achterom en je begint het nu ongepast te vinden. De
meisjes hebben het niet gezien of willen het niet zien. Jij wilt het ook niet zien. De
trein mindert snelheid en nadert het volgende station. Je ziet hoe de meisjes opstaan
tegen een achtergrond van donkere bedrijfsgebouwen en graffiti. De intercom noemt
de naam van het station en herhaalt de naam van het station. Het is een reis vol
herhalingen, ook al stappen de meisjes vandaag hier uit. De man met de computer
zal de rest van de reis zijn hoofd niet meer draaien. Zijn hormonen hebben hem vrijaf
gegeven, waarna zijn apparaat hem nu gevangen houdt.
In een computerprogramma begint een herhalende lus met het woord while, zolang.
Zolang zus-en-zo waar is, wordt dit-en-dat uitgevoerd. Je bent een onderdeel van het
dit-en-dat en je leven ligt net zo vast als de trein die het spoor volgt. Telkens weer,
telkens weer, in desnoods oneindige herhaling. While.... do.... Als je die woorden
snel in je hoofd zegt, doet het geluid denken aan een ouderwetse trein.
Op dit station stappen niet veel mensen in, niet in jouw coupé. Je zit voorin de
trein waar het rustig is en je weet dat het in het midden en achterin nu druk wordt.
Je zit nog goed en rustig totdat later ook hier de drukte toeneemt. Vandaag is geen
uitzondering. Alleen de meisjes en de man tegenover je stappen uit en een man en
vrouw stappen in. De vrouw is Spaans en studeert in Amsterdam, dat weet je omdat
ze een keer tegenover je heeft zitten telefoneren. Ze ziet er zoals altijd dodelijk
vermoeid uit. De dagelijkse herhaling trekt strepen in haar gezicht. Ze gaat zitten en
verdwijnt achter rugleuningen. Je hebt genoeg, meer dan genoeg aan je eigen
vermoeidheid.... We rijden weer. Schuin tegenover je zit nu de man die zojuist is
ingestapt. Hij heeft een zorgvuldig ongeschoren gezicht en heeft zich terug getrokken
in een lange, zwarte jas. In zijn hand houdt hij twee mobiele telefoons. De ene is
klein en hij houdt 'm tussen pink en ringvinger, de overige vingers klemmen de
andere, grote telefoon vast, terwijl de andere hand de knopjes ervan bedient. Het
grote toestel is van het soort dat alles kan. Het is er zo één waarop je de trein nu als
bolletje over een satellietfoto kunt zien razen, een zorgvuldig berekende illusie.
Vanuit een hemel, ver buiten de trein zou je ons als een stipje over de rails kunnen
zien gaan - zoals god het zou kunnen zien als hij het niet te druk had met andere
zaken. De man belt nu met de kleine telefoon, ter-
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wijl hij op de grote blijft tikken. Het is een glimmend nieuw apparaat en hij doet nog
onwennig zijn best het allemaal te begrijpen. Hij ziet en hoort niets, bijna niets, van
wat er om zich heen gebeurt. Hij zal straks op het juiste station uitstappen en hij zal
zijn vervoerbewijs tonen als daar om gevraagd wordt. De rest van zijn aandacht wordt
vacuüm gezogen door zijn telefoons. In de verte hoor je het geraas van een
koptelefoon. Alle geluiden zijn dagelijkse geluiden; er wordt niet gesproken. Het is
te vroeg voor woorden en bovendien hebben de passagiers die samen reizen elkaar
niet veel te zeggen. De herhaling heeft hen leren zwijgen. De behoefte naar woorden
is weggesleten. Er valt naar verloop van tijd niet zo veel meer tegen elkaar te zeggen.
De gezichten in de coupé staan grauw en dof, bijna lijdzaam. Het volgende station.
Elke lus heeft zijn invariant, dat wat hetzelfde blijft, dat wat niet groeit of afneemt,
niet doffer of feller, zwaarder of lichter wordt. Het is de ultieme gevoelloosheid, de
verveling, de grauwe weerslag van de dagelijkse herhaling, die je van de gezichten
en lichamen afleest en die je zelf als een steen met je meedraagt. Het is de
vermoeidheid die je voelt, het gebrek aan energie, aan kracht voor daden en
overtuigingen. Het is het ultieme grijs dat als een deken onder je schedeldak je
gedachten dempt. Het is onontkoombaar, je kunt er niet aan ontsnappen. Je maakt
jezelf wijs dat je de kracht niet hebt je er tegen te verzetten, alsof het een kwestie
van kracht zou zijn. Alsof je nog een keus hebt, maar je hebt geen keus, je zit vast
in deze lus.
Bekijk de lege stoel tegenover je. De stof is blauw, maar in het midden van de
rugleuning en op de zitting zijn er uitgesleten witte plekken zichtbaar. Ook jij verslijt
treinstoelen, tijdens elke reis. Bij elke iteratie van de lus laat je bijna onzichtbare
sporen na, die bij elkaar opgeteld slijtplekken, verkleuringen in de stof vormen. Het
is het vermoeiende bewijs dat de dagen onmerkbaar voorbij gaan en nauwelijks van
elkaar te onderscheiden zijn.
Elke lus heeft zijn teller. In elke lus wordt van alles en nog wat bijgehouden,
opgeteld en berekend. De tellers in de lus houden de voortgang van de herhaling bij.
Je kunt het resultaat van al dat herhaald tellen zien in de slijtage van de stoelen. Ook
jij telt elke dag de tijd in vele variaties. Je telt wat achter je ligt en nog gaat komen,
de dagen naar vakantie en de dagen naar een einde.
Je slijt zelf. Je lichaam verzamelt hier en daar wat vet, je gezicht verrimpelt
langzaam maar gestaag en haren worden dun of grijs. Je slijt van teveel herhaling,
elke dag weer. Hoe lang zal die uitgesleten stoel nog vrij zijn? Je weet het antwoord.
Je kijkt moeiteloos de toekomst in. Voorspellen is het eenvoudigste wat er is. Straks
rijd je het drukke station binnen. Het perron staat er vol en elke stoel zal straks bezet
worden. Mensen dringen, sommigen haasten zich naar vo-
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ren om te kunnen zitten. Er zullen straks mensen in het gangpad staan. Je ziet het
voor je. Voorspellen is zo eenvoudig in dagen als deze. De intercom roept al om dat
je het station nadert. Kijk naar buiten of je het station kunt zien, of het duister buiten
oplost. Kijk of je het verlichte perron ziet. Let op.... Nu rijdt de trein het station
binnen en inderdaad het perron staat vol. De trein vertraagt, komt tot stilstand en je
hoort de deuren opengaan en hoe de mensen dringen om binnen te komen. Gehaast
vullen de plaatsen zich. Pak je tas maar van die zitplaats af want daar gaat zo iemand
zitten. Het is vandaag gelukkig een slanke vrouw en ze zal op de smalle stoelen niet
tegen je aan zitten. Ook tegenover je wordt de plaats gevuld, door een man met twee
gratis krantjes, die hij bij zich houdt alsof hij er duur voor betaald heeft. Nee, niet
elk detail ligt vast op een dag als vandaag. Wie waar komt te zitten is niet elke dag
hetzelfde en je kunt kiezen je tas tussen je voeten te zetten of op schoot te nemen, te
kuchen of te zuchten. Je keuzevrijheid ligt ingeklemd tussen de invariant van de
herhaling en de dagelijkse invulling van het toeval. Je leeft in een klein interval
waarin je je vrij mag wanen en als je daar genoegen mee neemt, hoef je je nergens
benauwd over te voelen. Kijk bijvoorbeeld eens naar de man die daar even verderop
zojuist is gaan zitten. Je herkent 'm wel. Deze keer zit hij niet tegenover je. Elke dag
is hij er, al zie je hem niet altijd, bijvoorbeeld wanneer hij ergens achteraan is gaan
zitten. Hij heeft zich genesteld in dat kleine interval waarin hij keuzes kan maken.
Elke dag eet hij een mee gebracht ontbijt in de veel te drukke trein. Hij maakt het
zich zo gemakkelijk mogelijk. Hij opent zijn thermoskan en schenkt zichzelf warme
koffie in. Als hij geluk heeft kan hij zijn kan neerzetten op het kleine tafeltje bij het
raam, bij pech zet hij het ding op de grond. Met smaak eet hij elke dag zijn boterham
uit een plastic zak, dringt zijn koffie en leest er de Volkskrant bij. Hij verzet zich
niet tegen de drukte. Soms kan hij zijn krant niet eens openslaan, zo dicht staan de
mensen tegen hem aan. Vandaag kan hij zijn thermoskan en boterhamzak maar
nauwelijks kwijt en toch geniet hij van zijn ritueel, de dagelijkse combinatie van
krant, ontbijt en zelfgemaakte koffie. Hij maakt het zich gemakkelijk in de weinige
ruimte die hij krijgt. Nu jij nog. Jij denkt ergens nog dat je vrij bent. Je denkt dat als
je ergens de kracht kunt vinden, je je moeiteloos kunt losmaken uit deze kleine,
gedetermineerde ruimte. Je gelooft werkelijk dat je geen onderdeel bent van een lus,
dat je elk moment kunt zeggen ‘nu is het genoeg!’. Je gaat mee in deze herhaalde
beweging omdat je gelooft dat je hier zit omdat je er voor gekozen hebt. Je accepteert
deze lus omdat je het geld dat de werkweek voortbrengt nu eenmaal nodig hebt,
terwijl je ook wel anders zou willen. Maar over ‘willen’ hebben we het hier nu niet.
Het punt is dat je niet anders kunt, en dat je keuzes zich beperken tot een interval dat
de breedte heeft van het volgelo-
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pen gangpad van deze coupé. Accepteer het, ontspan en beperk je dromen tot de
ruimte die je gegeven is.
Buiten begint het licht te worden. Naar voren of naar achteren kijken kun je niet,
het enige wat je van de buitenwereld kunt zien, is wat zijdelings voorbij glijdt. Je
ziet water, het oppervlak glinstert alsof het kostbaar is. Het weinige licht laat je
rietpollen zien en de silhouetten van watervogels. Kijk naar buiten. Zuig alles in je
op. Hier stel je je soms voor dat je in een schommelend bootje in het riet zit. Al is
het koud, donker en weet je dat je nooit werkelijk daar in dat bootje zal zitten; toch
stel je je het soms voor. Kijk, daar zwemt een zwaan. Hij heeft zijn kop diep onder
water gestoken. Soms, maar niet vandaag, kun je hier een zilverreiger tussen het riet
zien zitten. De buitenwereld schuift voorbij. Er volgen schaduwen van struiken en
bomen. Ze zijn hun bladeren kwijt zodat je ze onmogelijk op naam kunt brengen en
bovendien trekken ze te snel voorbij om goed te kunnen bekijken. Het is beter om
maar niet te kijken. Kijk dan maar de coupé in. Kijk maar stuurs, alsof je hier niet
op je plaats bent, alsof je een nog niet opgemerkte uitzondering bent. Kijk maar met
een houding alsof je elk moment uit kunt stappen, alsof je vrij bent en geen gevangene
van de dagelijkse iteratie. Span je spieren alsof je zou kunnen opstaan en zeggen dat
het zo niet langer gaat. Doe maar alsof, want je blijft toch wel zitten. Verzet je niet
en neem genoegen met het bewijs dat zich voortdurend voor je ogen herhaalt. Uit de
lus breken kun je nu eenmaal niet; je kunt nu eenmaal niet opstaan. We naderen het
voorlaatste station en je zou daar, waar je helemaal niet hoeft te zijn, uit kunnen
stappen. Je zou de dag uit evenwicht kunnen brengen, je zou kunnen laten zien dat
de lus, deze while-loop geen vat op je heeft en dat je met een beetje wilskracht je
eigen toekomst meer in de hand hebt dan de herhaling wil doen geloven. De trein
nadert het station en de intercom klinkt bijna opgewekt. Hier gaan er veel mensen
uit; als je zou willen kun je moeiteloos in de stroom mee naar buiten. Er komen straks
even veel mensen weer naar binnen en de gangpaden zijn weer vol voor je er erg in
hebt. Je hebt weinig tijd om een keus te maken. Vooruit dan en stap uit. Je denkt dat
je het kunt, al heb je niks op het perron te zoeken. Er staat geen fiets op je te wachten
en op je werk zal je niet meer op tijd zijn. Door hier uit te stappen gooi je alles
overhoop, maar dat is juist wat je wilt, dat is wat je denkt te kunnen. En mocht je al
uit de lus weten te breken - wat je niet kunt - dan zal je zien dat je er zo snel mogelijk
weer deel van uit wil maken. De trein nadert het station, het perron vol met wachtende
mensen en in de trein pakken passagiers hun tassen en koffers al vast. Ze beginnen
al op te staan en er wordt gedrongen terwijl de trein nog rijdt. Langzamer en langzamer
komt het perron dichterbij en steeds meer mensen staan op en wurmen zich richting
geopende deuren als de
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trein tot stilstand komt. Je blijft zitten. Je gezicht is bijna rood van een gevecht dat
ergens binnen in je plaats vindt. De plaatsen die heel even leeg waren zijn al weer
opgevuld en de gangpaden zijn weer even vol als daarnet. De trein begint weer te
rijden en de intercom noemt nu al de naam van het volgende station - waar je eruit
moet. Kijk eerst nog naar de weg die je een paar keer hebt gefietst, het weiland dat
er koud en nat bij ligt en bekijk dan ook de ijzeren spoorbrug over het kanaal. Je zit
nog steeds zoals altijd, onder invloed van de macht der gewoonte. Je zou iets
onverwachts kunnen doen, bijvoorbeeld door te gaan roepen, of je kunt gaan staan
en de aandacht trekken. Zo gek hoef je niet te doen. Je hoeft het niet te zoeken buiten
de grenzen van jezelf. Zoveel is er niet nodig om de dag te ontregelen. Denk maar
niet verder. Luister hoe de trein van klank verandert als hij over de spoorbrug raast.
Kijk naar de vrachtschepen beneden die, schijnbaar zonder twijfel of inspanning
door het kanaal varen. Je kijkt bijna gejaagd rond. Alle mensen zien er uitgesproken
saai en vermoeid uit; van hen valt niets te verwachten. Wat kunnen zij voor je
betekenen? Je herkent een oudere vrouw van wie je vermoedt dat ze hoogleraar is
in archeologie of klassieke talen. Vraag haar over Herodotus of een andere ouwe
Griek. Het maakt niet uit maar vraag iets en probeer de lus te doorbreken, al zal een
enkel gesprek daar weinig aan bijdragen. Doe het maar, het is het begin van meer
variatie, van meer kleur. Laat zien dat je iets anders kunt dan de code volgen die
herhaling voorschrijft. Maar het is niet wat je wilt, niet nu. Je wilt iets groters, iets
onmogelijks. Je wilt de coupé ontstijgen, boven je lucht zien en niet geleid worden
door het spoor dat de trein volgt. Je wilt ademen, zelf een richting bepalen, opstijgen
tot grote hoogte en... Kortom, je wilt ontsnappen... maar je zit vast. Daar is de snelweg
en terwijl je ademhaling zwaar en moeizaam gaat, komen ook de verlaten
voetbalvelden langs. De trein mindert al vaart en er schieten vier zware flatgebouwen
langs het raam en het perron waar je uit zal stappen komt straks langs. Daar is het
blauwe bord met de naam van het station. Hier staat je fiets. Hier wachten de laatste
minuten buitenlucht voordat de werkdag begint. De intercom noemt het station bij
naam en herhaalt het. Je staat op, pakt je tas en voelt de vernedering zwaar op je
schouders drukken. Je gezicht is rood, je ademhaling klinkt zwaar. Je loopt richting
deur en als de trein tot stilstand is gekomen druk je op de knop. Even sluit je je ogen
in de hoop dat de deuren niet open zullen gaan, dat iets veel sterker dan je beperkte,
innerlijke krachten ze dicht zal houden. Maar met een doffe dreun draaien de deuren
op. Stap maar naar buiten. Zoals elke dag.
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Tsead Bruinja
Fennema
fennema had een zuur hoofd en met dat hoofd
en dat wijf zou hij in ons huis wonen
ik wilde de vette ratten die ik onder de kruipruimte vandaan had gehaald
bij de verbouwing nieuw leven inblazen en loslaten
wij wachtten op de zomervakantie
met het verhuizen
ik speelde weken daarvoor
met mijn aanstaande buurjongetjes
die nederlands spraken
wij doen soldaatje als iemand je schiet
en raakt ben je tien seconden
dood
binnen de kortste keren kreeg ik het aan de stok
met de commandant
over wanneer je echt dood was
hij schoot mis
dat valt niet te controleren
zei ik
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fennema had twee zonen ze keken
gemeen uit de ogen maar niet zo zuur als hun vader
op mijn slaapkamer lachtte de ene me uit
hier zal ik me wel vermaken
maar ik geloof niet dat hij uren door het raam
de weilanden over vloog of brood met aardbeien
en suiker in de tuin opat
een speelgoedtrekker met trappers
en gras dat zijn vader net gemaaid had
in de kar
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moeder roept op de veranda
naar de blonde jongen van het loonbedrijf
of hij komt eten
vierkante pakken hooi
poept zijn machine uit
ik denk ook niet dat de zoon van fennema
in bomen klimt en zich door de wind laat wiegen
met een vriend zich verstopt
voor diens ouders
voor geen eind aan dit op bed zonder televisie
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wij rijden er met de hele familie langs
ik val uit de gerooide bomen
het was beter zo het huis verzakt
en is later niets meer waard
maar moeder is al lang dood
en het huis staat er nog
als ik dood ben zoek ik haar op
gaan we samen terug
jagen we fennema er uit
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Norman Douglas
Zuidenwind
Vertaling Johan Hos
Hoofdstuk 1
De bisschop was enigszins zeeziek. Meer dan enigszins, zelfs.
Dit ergerde hem. Ziekte, in iedere vorm en gedaante, keurde hij af. Zijn lichamelijke
gesteldheid was op dat moment verre van bevredigend: Afrika - hij was bisschop
van Bampopo, in de Equatoriale Gebieden - had danig huisgehouden in zijn lagere
gastrische regionen en hem bijna invalide gemaakt, een omstandigheid waarop hij
in genen dele trots was, aangezien een slechte gezondheid op alle terreinen van het
leven leidde tot inefficiëntie. Er was niets dat hij erger verfoeide dan inefficiëntie.
Gezond of ziek, hij stond erop zijn werk op zakelijke wijze aan te pakken. Zo moest
je leven, placht hij te zeggen. Aanpakken. Volmaakt zijn in je soort, welke die soort
ook mocht zijn. Vandaar zijn heimelijke genegenheid voor de inlanders - het waren
zulke nobele, gezonde dieren.
Nobele, gezonde dieren: volmaakt in hun soort! Afrika zag hen graag naar hun
eigen beste vermogen ‘aanpakken’. Maar Afrika had klaarblijkelijk iets van
wraakgierigheid en venijn; iets bijna menselijks. Want wanneer blanken op hun eigen
wijze proberen aan te pakken, maakt het korte metten met hun lever of iets in die
trant. Dat was er gebeurd met de hoogwaardige doctor Thomas Heard, bisschop van
Bampopo. Hij was zo volmaakt in zijn soort geweest, zo'n voorbeeldige zielenherder,
dat er weinig kans bestond op een terugkeer naar het terrein van zijn episcopale
werkzaamheden. Iedereen had hem kunnen zeggen wat er zou gebeuren. Hij had
rekening moeten houden met enige menselijke zwakheid van de kant van het Zwarte
Continent. Er viel niets aan te doen. Voor het overige overwoog hij de Kerk eraan
te geven en bij terugkeer in Engeland iets in het onderwijs te gaan doen. Misschien
dat hij daarom op het moment liefst als ‘mijnheer Heard’ door het leven ging. Het
stelde de mensen op hun gemak, en hem ook.
Vanwaar nu deze onbekende en onaangename gewaarwording in het hogere deel
van zijn spijsverteringsstelsel? Uitermate hinderlijk! Hij had de avond te-
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voren in zijn hotel matig gedineerd; hij had een eenvoudig ontbijt genuttigd. En had
hij niet vele delen van de wereld bereisd, de Chinese Zeeën bevaren en de Kaap
gerond? Was hij niet op dit eigenste moment op de thuisreis vanuit Zanzibar?
Ongetwijfeld. Maar de grote lijnboot die hem gisteren in de bomvolle haven had
afgeleverd was van een heel andere orde dan deze rampzalige tobbe die, riekend naar
onbeschrijflijke zaken, slingerde op de door de voorbije storm achtergelaten,
olieachtige deining waar de Mozambique zonder de geringste siddering doorheen
was gekliefd. Ook zaten de banken afschuwelijk ongemakkelijk en waren ze plakkerig
van siroccovocht onder de zonnetent waar geen zuchtje wind onder doordrong.
Bovenal was er het onontkoombare schouwspel van de gekwelde passagiers, inwoners
van het land; hij werd er zelf ongelukkig van. Kreunend van ellende, in Michelangelo
waardige houdingen, lagen ze her en der over het dek verspreid: ineengedoken in
hoeken met een citroen - kennelijk een preventief middel tegen zeeziekte - tegen
gezichten gedrukt die door een subtiel proces van kleuraanpassing de tint van diezelfde
vrucht hadden aangenomen; wankelend op weg naar de reling op het achterschip...
Er zat een in het zwart geklede boerenvrouw, die een zuigeling tegen haar borst
geklemd hield. Moeder zowel als kind leden in verdrietige mate. Dankzij een of
andere meelevende schikking van de Voorzienigheid wisten ze om beurten over te
geven, en de situatie zou bijna iets komisch hebben gehad als er niet zo'n
uitdrukkingsloze wanhoop op het gezicht van de moeder had gelegen. Het was
duidelijk dat ze dacht dat haar laatste dag was aangebroken maar niettemin probeerde
ze, tussen haar pijnkrampen door, het kind te troosten. Een onbevallig schepsel, met
een groot litteken op haar ene wang. Ze leed sprakeloos, als een zielig dier. Het hart
van de bisschop ging naar haar uit...
Hij haalde zijn horloge tevoorschijn. Nog twee uur ongemak te doorstaan! Toen
keek hij over het water uit. Het reisdoel was ver verwijderd.
Gezien vanaf het klamme dek, op deze zonnige ochtend, had het eiland Nepenthe
veel weg van een wolk. Het was een zilveren vlekje op het eindeloze uitspansel van
blauwe hemel en zee. Een wind uit het zuiden ademde over het water van de
Middellandse Zee en nam de vochtigheid op die als dichte nevelbanken tegen de
flanken en op de hogere delen van het eiland gevleid lag. Van de bevallige contouren
was door een sluier van mist amper een suggestie zichtbaar. Het geheel had een air
van onwerkelijkheid. Was het mogelijk dat dit een eiland was? Een waarachtig eiland
van rotsen, wijngaarden en huizen - deze schimmige verschijning? Het leek op een
sneeuwwitte zeevogel die rustte op de golven; een zeevogel of een wolk: zo'n eenzame
wolk die afdwaalt van zijn metgezellen en onvoorspelbaar rondzweeft waarheen
ieder briesje het maar beveelt.
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Alle beter gesitueerde autochtonen waren benedendeks gegaan en verdwenen,
uitgezonderd een ongewoon dikke, jonge priester met een vollemaansgezicht die
deed alsof hij verdiept was in zijn brevier maar voortdurend uit zijn ooghoeken naar
een knap boerenmeisje zat te kijken dat ongemakkelijk in een hoek achterover geleund
zat. Hij stond op en verschikte de kussens zodat ze comfortabeler zat. Terwijl hij dat
deed, had hij haar waarschijnlijk iets grappigs in het oor gefluisterd, want ze
glimlachte flets en zei: ‘Grazie, Don Francesco.’
‘Dat zal “wel dank u” betekenen,’ dacht de bisschop. ‘Maar waarom is hij een
don?’
Van de andere buitenlandse reizigers hadden die charmante maar enigszins
metaalachtige Amerikaanse dames zich teruggetrokken in de kajuit; hetzelfde gold
voor het Engelse gezin; voor iedereen, eigenlijk. Aan dek was er van het buitenlandse
contingent niemand meer over, behalve hij zelf en mijnheer Muhlen, een opzichtig
geklede figuur die met volle teugen van de stand van zaken leek te genieten. Hij
beende doodbedaard heen en weer, waarbij hij probeerde te lopen als een zeeman,
en was laconiek onverschillig tegenover de medeschepsels die hij door de bewegingen
van het vaartuig af en toe aanraakte met de neuzen van zijn lakleren, hoge schoenen.
Lakleren, hoge schoenen. Dat alleen al plaatst hem, dacht mijnheer Heard. Een keer
hield hij in en zei, in zijn afschuwelijk uitgesproken Engels: ‘Die vrouw daar, met
dat kind! Ik vraag me af wat ik in haar plaats zou doen? Ik denk dat ik het in het
water zou gooien. Dat is vaak de enige manier om je van iets hinderlijks te ontdoen.’
‘Nogal een gewelddadige maatregel,’ antwoordde de bisschop beleefd.
‘U voelt zich niet goed?’ vervolgde de man met voortreffelijk gespeelde
welwillendheid. ‘Dat spijt me werkelijk. Ik vind zelf een zekere beweging van de
boot wel aangenaam. U kent ons spreekwoord? Onkruid vergaat niet. Ik doel uiteraard
op mezelf!’
Onkruid vergaat niet...
Ja, dat was hij. Hij had mijnheer Heard niet voor zich ingenomen; de bisschop
hoopte dat hij hem niet al te vaak zou tegenkomen op Nepenthe dat, naar hij begrepen
had, vrij klein was. Een paar beleefde woorden aan de table d'hôte hadden geleid tot
het uitwisselen van visitekaartjes - een continentale gewoonte die mijnheer Heard
altijd verfoeide. Het viel in dit geval niet makkelijk te vermijden. Ze hadden gepraat
over Nepenthe of liever, mijnheer Muhlen had gepraat; de bisschop had er zoals
gewoonlijk de voorkeur aan gegeven te luisteren en te leren. Net als hij was mijnheer
Muhlen er nooit geweest. Toegegeven, andere eilanden in de Middellandse Zee had
hij wel bezocht; hij kende Sicilië vrij goed en hij had ooit twee weken aangenaam
op Capri doorgebracht. Maar Nepenthe was anders.

Tirade. Jaargang 56 (nrs. 442-446)

69
De ligging vlakbij Afrika, weet u; de vulkanische bodem. Jazeker! Het was
overduidelijk een heel ander soort eiland. Zaken? Nee! Hij was niet op weg naar een
zakelijke afspraak; geen enkele afspraak. Gewoon een plezierreisje. Je moet jezelf
af en toe iets gunnen, n'est-ce pas? En de vroege zomer, zoals nu, was ongetwijfeld
de beste tijd om te reizen. Je kon rekenen op goed weer; je kon 's middags slapen als
de hitte te erg was. Hij had getelegrafeerd om een paar kamers te reserveren in wat
beschreven werd als het beste hotel - hij hoopte dat de gasten die er verbleven hem
zouden aanstaan. Helaas, zo had hij begrepen, was de plaatselijke gemeenschap
enigszins gemengd, ietwat - hoe zullen we het zeggen? - ultrakosmopolitisch. Dit
zou het gevolg kunnen zijn van de geografische ligging van het eiland, op een punt
waar vele handelsroutes samenkomen. En de schoonheid en historische associaties:
die trokken vreemde toeristen uit de hele wereld. Eigenaardige figuren! Figuren die
je wellicht beter kon mijden. Maar wat deed het er uiteindelijk toe? Het was een van
de voordelen die je had als man, als man van beschaving, dat je je in iedere laag van
de samenleving kon vermaken. Hij was zelf gesteld op het gewone volk, de boeren
en de visserlui; te midden van hen voelde hij zich thuis; ze waren zo puur, zo
verfrissend anders.
Dit was het soort beminnelijke en nogal voor de hand liggende opmerkingen dat
de bisschop, aan de dinertafel, met hoffelijke instemming en groeiend wantrouwen
had aangehoord. Boeren en visserlui! Deze vent zag er niet uit of hij dergelijk
gezelschap op prijs stelde. Het was waarschijnlijk een oplichter.
Ze waren elkaar later die avond weer tegengekomen en hadden een stukje over de
kade gelopen waar een lawaaiig orkestje deuntjes uit opera's ten gehore bracht. De
uitvoering ontlokte aan mijnheer Muhlen enkele snijdende opmerkingen over latijnse
muziek in vergelijking met die uit Rusland en andere landen. Het was duidelijk dat
hij verstand had van het onderwerp. Mijnheer Heard, die van muziek in het geheel
geen kaas had gegeten, kon het al snel niet meer volgen. Later, in de rooksalon,
hadden ze zich een spelletje kaart gepermitteerd - aangezien de bisschop behoorde
tot de ruimdenkende variëteit die niet het geringste bezwaar heeft tegen een
weddenschapje van heren onder elkaar. Ook hierin had zijn metgezel zich bedreven
betoond.
Nee; het was iets anders dat hem ergerde aan deze man - bepaalde bijna
minachtende opmerkingen die hij in de loop van de avond had laten vallen aan het
adres van het vrouwelijke sekse; niet van specifieke leden, maar van de vrouw in het
algemeen. Dit lag gevoelig bij mijnheer Heard. Hij was niet door ervaring ontmoedigd.
Hij had zijn oordeelsvermogen nooit laten verwringen door die vernederende aspecten
van de vrouwelijke staat die hij had leren kennen tijdens zijn werk onder de armen
van Londen en, recentelijker, in Afrika, waar vrouwen als
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de minste beesten werden behandeld. Hij had zijn idealen hooggehouden. Hij
tolereerde geen luchthartige toespelingen op hun sekse. Muhlens praatjes hadden
hem een onaangename smaak in de mond bezorgd.
En daar liep hij nu te paraderen, intens met zichzelf ingenomen. Mijnheer Heard
keek het geslenter met gemengde gevoelens aan - morele afkeuring gecombineerd
met een zweempje afgunst omdat de vent zo overduidelijk immuun was voor de
algemeen heersende zeeziekte.
Onkruid; ontegenzeggelijk onkruid.
Intussen verdween het vasteland langzaam achter hen. De ochtend verstreek, en
onder de felle aantrekkingskracht van de zon werden de mistflarden naar boven
getrokken. Nepenthe werd tastbaar - een onvervalst eiland. Het glansde met zijn
gouden rotsen en smaragdgroene lapjes bewerkte grond. Een groep witte huizen, een
of ander stadje of dorp, lag halverwege de bergflanken genesteld waar een speelse
zonnestraal een pad had gebaand door de nevels. Het doek werd opgetrokken. Half
opgetrokken; want de hogere vulkanische toppen en ravijnen waren nog in
parelmoeren mysterie gehuld.
De dikke priester keek op uit zijn brevier en glimlachte vriendelijk.
‘Ik hoorde u Engels spreken met die persoon,’ begon hij met amper een spoor van
een buitenlands accent. ‘Neemt u me niet kwalijk. Ik zie dat u zich niet goed voelt.
Kan ik een citroen voor u halen? Misschien een glas cognac?’
‘Het gaat al beter, dank u. Het zal de aanblik van die arme mensen zijn geweest
waarvan ik van streek raakte. Ze lijken zo verschrikkelijk te lijden. Ik denk dat ik er
aan gewend ben.’
‘Ze lijden inderdaad. En ze raken er ook aan gewend. Ik vraag me dikwijls af of
zij net zo gevoelig zijn voor pijn en ongemak als de rijken, met hun fijnere nerveuze
gesteldheid. Wie zal het zeggen? Dieren hebben ook hun kwellingen maar ze worden
niet aangemoedigd ons erover te vertellen. Misschien heeft God ze daarom wel stom
gemaakt. Zola maakt in een van zijn romans gewag van een zeezieke ezel.’
‘Mijn hemel!’ zei mijnheer Heard. Dat was een ouderwets trucje dat hij van zijn
moeder had geleerd. ‘Mijn hemel!’
Hij vroeg zich af wat deze jeugdige geestelijke met Zola moest. Hij was zelfs licht
gechoqueerd. Maar hij stond nooit toe dat een dergelijke stand van zaken zichtbaar
was.
‘Houdt u van Zola?’ informeerde hij.
‘Niet erg. Hij is nogal een smeerlap, en zijn techniek is zo belachelijk doorzichtig.
Maar je moet toch wel respect voor hem hebben. Als ik dit slag literatuur voor mijn
eigen plezier zou lezen, denk ik dat ik de voorkeur zou geven aan Catulle Mendès.
Maar dat doe ik niet. Ik lees het, begrijpt u, om door te kunnen dringen
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in de geest van mijn penitenten, van wie er velen weigeren zich dergelijke boeken
te ontzeggen. Vrouwen worden zo beïnvloed door wat ze lezen! Persoonlijk ben ik
niet bijster gesteld op onbetamelijke schrijvers. En toch moet je soms onwillekeurig
om ze lachen, nietwaar? Ik merk dat u zich beter voelt.’
Mijnheer Heard kon het niet laten te zeggen: ‘U drukt zich uitstekend uit in het
Engels.’
‘Oh, redelijk! Ik heb gepreekt voor grote congregaties katholieken in de Verenigde
Staten. En in Engeland. Mijn moeder was Engelse. Het heeft het Vaticaan behaagd
de nietige inspanningen van mijn tong te belonen met de titel Monsignor.’
‘Mijn gelukwensen. U bent nogal jong voor een Monsignor, toch? Wij zijn geneigd
die onderscheiding te associëren met snuifdozen en jicht en...’
‘Negenendertig. Het is een goede leeftijd. Je begint de zaken op hun juiste waarde
te schatten. Uw boordje! Mag ik vragen...?’
‘Ah, mijn boordje; het laatste overblijfsel... Ja, ik ben bisschop. Bisschop van
Bampopo in Centraal-Afrika.’
‘U bent toch wel jong voor een bisschop?’
Mijnheer Heard glimlachte.
‘De jongste op de lijst, als ik het wel heb. Er waren niet veel sollicitaties naar de
post; de afstand van Engeland, het zware werk, het klimaat, weet u...’
‘Een bisschop! U meent het!’
Er verscheen een bedachtzame uitdrukking op zijn gezicht. Waarschijnlijk
vermoedde hij dat zijn metgezel hem iets op de mouw speldde.
‘Ja,’ vervolgde mijnheer Heard. ‘Ik ga wat wij “leeg retour” noemen. Zo noemen
wij in Engeland koloniale bisschoppen die terugkomen uit hun diocees.’
‘Leeg retour! Dat klinkt als een biervat.’
De priester keek verbijsterd, alsof hij twijfelde aan de geestesgesteldheid van de
ander. De beleefdheid, of nieuwsgierigheid van de zuiderling overwon zijn angst.
Misschien hield deze vreemdeling van grappen maken. Goed, hij zou hem zijn zin
geven.
‘U zult morgen onze bisschop te zien krijgen,’ vervolgde hij vriendelijk. ‘Hij komt
over voor het feest van de beschermheilige; u hebt geluk dat u het kunt meemaken.
Het hele eiland is versierd. Er is muziek, vuurwerk en er wordt een grootse processie
gehouden. Onze bisschop is een dierbare oude man, maar niet echt wat je
vooruitstrevend zou noemen,’ voegde hij met een lachje toe. ‘En zo hoort het ook,
vindt u niet? We zien graag dat onze ouderen conservatief zijn. Ze bieden tegenwicht
aan het dikwijls wilde modernisme van de jongeren. Is dit uw eerste bezoek aan
Nepenthe?’
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‘Ja. Ik heb veel gehoord over de schoonheid van het eiland.’
‘Het zal u bevallen. De mensen zijn intelligent. Het eten en de wijn zijn goed.
Onze kreeften zijn befaamd. U zult landgenoten vinden, onder wie enkele dames;
de hertogin van San Martino, bijvoorbeeld, die Amerikaanse is; er zijn verrukkelijke
dames bij! En ook de meisjes van het platteland zijn een welwillende blik waard...’
‘Die processie wil ik graag zien. Hoe heet uw schutspatroon?’
‘De heilige Dodekanus. Zijn geschiedenis is prachtig. Er woont een Engelsman
op Nepenthe, de heer Ernest Eames, een geleerde, die u alles over hem zal vertellen.
Hij weet meer over de heilige dan ik; je zou denken dat hij iedere avond met hem
dineerde. Maar het is een enorme kluizenaar - mijnheer Eames, bedoel ik. En het is
zo goed van onze oude bisschop dat hij overkomt, ‘vervolgde hij met lichte nadruk.
‘Zijn werk verplicht hem voornamelijk op het vasteland te blijven. Hij heeft een
groot bisdom - bijna vijfenzeventig vierkante kilometer. Hoe groot is tussen haakjes
uw diocees?’
‘De exacte cijfers kan ik u niet geven,’ antwoordde mijnheer Heard. ‘Ik heb er
vaak drie weken over gedaan om van het ene eind naar het andere te reizen. Het is
waarschijnlijk niet veel kleiner dan het koninkrijk Italië.’
‘Het koninkrijk Italië. U meent het!’
Dat deed de deur dicht. De conversatie was abrupt afgelopen; de vriendelijke
priester verzonk weer in stilzwijgen. Hij keek gekwetst en teleurgesteld. Dit was
geen grapje meer. Hij had zijn best gedaan om beleefd te zijn tegenover een
vreemdeling die het moeilijk had en dit was zijn loon - voor de gek worden gehouden
met zo'n flagrant fabeltje. Misschien herinnerde hij zich andere gelegenheden waarop
Engelsen blijk hadden gegeven van een eigenaardig gevoel voor humor dat hij
absoluut niet wist te waarderen. Een leugenaar. Of wellicht een krankzinnige; zo'n
ongevaarlijke enthousiasteling die in het leven staat met het waanidee dat hij de paus
of de aartsengel Gabriël is. Hoe dan ook, hij zei geen woord meer en wijdde zich,
voor het eerst in volle ernst, aan zijn brevier.
De boot ging voor anker. De autochtonen stroomden aan land. Muhlen reed in zijn
eentje naar boven, vermoedelijk naar zijn weelderige hotel. De bisschop had zijn
bagage bij elkaar gezocht en volgde in een tweede rijtuig. Hij genoot van de rit over
het omhoogslingerende weggetje; hij bewonderde de feestelijke versiering van de
huizen, de tuinen en wijngaarden, het veelkleurige rotslandschap hogerop, het
bruinverbrande, glimlachende boerenvolk. Het geheel gaf een indruk van tevredenheid
en welzijn; iets vrolijks, weelderigs, bijna dramatisch.
‘Het bevalt me,’ besloot hij.
En hij vroeg zich af hoe lang het zou duren voordat hij mevrouw Meadows zou
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ontmoeten, zijn nicht voor wie hij het op zich had genomen de reis naar Engeland
te onderbreken.
Don Francesco, de glimlachende priester, liet hen allebei al snel achter zich,
ondanks een praatje van tien minuten op de kade met het mooie boerenmeisje van
de boot. Hij had de snelste koetsier van het eiland genomen en raasde nu alsof de
duivel hem op de hielen zat naar boven, vastbesloten om als eerste de hertogin van
de aankomst van de gek op de hoogte te brengen.
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Kroniek van de roman
Carel Peeters
Mefisto en de scheppende schizo
Mefisto, de duivelse figuur die altijd ‘nee’ zegt, is een vertrouwde verschijning in
het werk van Gerrit Komrij, speciaal in zijn romans. Hij verschijnt daarin onder een
doodgewone naam. Hij treedt tevoorschijn alsof hij heeft staan wachten tot Komrij
het moment rijp vond om hem zijn werk te laten doen. Hij wordt met zijn cynisme
tegenover iemand gezet die nog gelooft in een wereld van zuiverheid, onschuld en
vertrouwen. De prooi van Mefisto is meestal een jonge man. Vaak heeft die nog
overmoedige voorstellingen van een betere wereld. De levensfase van arcadische
onschuld wordt hem wel gegund door Komrij, maar niet te lang. Mefisto, die niet
altijd een menselijke gedaante hoeft aan te nemen, het kan ook het kwaad in het
algemeen zijn, komt hem de harde werkelijkheid voorhouden.
In De loopjongen duikt Mefisto onder de naam Samuel op in het tweede deel van
de roman. De jonge hoofdpersoon Arend is als student theologie in het Amsterdam
van de jaren zestig beland. Daar wordt hij gegrepen door de atmosfeer van protest,
vergaderingen, demonstraties en ideeën over een te veroveren betere wereld. Samuel,
de cynicus, heeft het niet op wereldverbeteraars. In het eerste deel hebben we Arend
leren kennen als een sensitieve jongen. Hij woont alleen met zijn moeder in een groot
huis in een provinciestad. Zijn moeder is dominee, zijn vader is overleden. Het huis
van Arend en zijn moeder kijkt uit op het gebouw van een ambachtschool. Dat zorgt
voor een exotisch uitzicht: hij ziet er als gymnasiast het soort jongens waar hij nooit
mee in aanraking komt. Ze komen uit een andere, armere buurt, en zijn gekleed in
overalls, terwijl hij een blauwe blazer draagt. Wanneer hij naar ze kijkt, hangend uit
het raam van zijn kamer, fantaseert hij over het hebben van een vriend.
Hij wil geen gewone jongensvriendschap, hij wil iets speciaals. Hij wil zich voor
een vriend kunnen opofferen. Hij wil behulpzaam zijn. Hij is niet alleen serieus over
de vriendschap, maar over de hele wereld: ‘Hij wil iemands zorgen dragen, iemands
vertrouwen, iemands geheimen... hoe moet hij het noemen? Hij wil dragen wat de
ander draagt, opgaan in iemand en iemand in zich laten opgaan.

Tirade. Jaargang 56 (nrs. 442-446)

75
Hij wil niet alleen zijn. Hij voelt dat hij iets mist, en dat “iets” heeft te maken met
vriendschap, maar ook heel veel met alle leed in de wereld.’
Deze hang naar een vriend behoort tot de mythologie in Komrijs werk: ‘de vriend’
vertolkt de band met het leven, weg van het isolement. Het is ook een verzoening
met het leven, hoe ingewikkeld, tegenstrijdig en teleurstellend dat ook is. ‘De
vriendschap’ wordt noodzakelijk geïdealiseerd, in het geval van Arend als een soort
compensatie voor zijn ongeloof. Het is ook een onderdeel van zijn idealisme. Maar
het loopt bij Komrij met het idealisme en de vriendschap vroeg of laat altijd uit op
een teleurstelling.
Deze hang naar een vriend behoort tot de mythologie in Komrijs werk
Ook in Komrijs eerdere roman De klopgeest ging het daarmee mis. Daarin raakt de
dandy en spiritist Hector aan het eind van de negentiende eeuw in Amsterdam
bevriend met de socialist George. Hij heeft hem nodig omdat George in een betere
wereld gelooft, iets waar hij, tot zijn spijt, helemaal geen zintuig voor heeft. Hij heeft
George nodig als compensatie voor zijn slechte geweten. Door zijn vriendschap met
George heeft hij toch een beetje deel aan de klassenstrijd. Dat slechte geweten van
Hector is opgebouwd uit zijn zorgeloosheid, estheticisme en het bedrog dat hij pleegt
tijdens de seances in de huizen van de gegoede stand.
Op het moment dat Hector besluit te stoppen met zijn praktijk als medium, ontdekt
hij dat de zo zuiver in de leer zijnde socialist George hun vriendschap heeft gebruikt
om thuis te raken in het spiritisme. Hij gaat ermee aan de haal. Hij gaat met zijn
kameraden het spiritisme gebruiken om de kapitalisten een toontje lager te laten
zingen: ‘Hij de revolutionair, sprak over hypnose en over de willoosheid waartoe de
heersende klasse gebracht kon worden.’ Het was een nieuw wapen in de strijd. Dat
het middel niet deugde, deed er niet toe, het ging George om het doel.
De manier waarop Komrij denkt (op de illusie volgt onontkoombaar de desillusie)
schrijft voor dat ook aan het Arcadië van deze vriendschap een einde komt. ‘Alleen
het begin van een vriendschap, het allereerste begin, heeft nog iets aantrekkelijks.’
Maar de vriendschap is er wel geweest.
In De loopjongen raakt Arend bevriend met de communist Bob. Het duurt tot het
laatste hoofdstuk voor hij zijn vriendschap met de activistische Bob in het juiste licht
krijgt te zien. Omdat de illusie voor Komrij ook zijn goede kanten heeft, laat hij hem
als ‘loopjongen van de goede zaak’ zo lang mogelijk in de illusie van de vriendschap
en zijn idealisme geloven. De goede kanten van het idealisme
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moeten bij Komrij de ruimte krijgen. Ook in De klopgeest ontnam hij het klassieke
socialisme allerminst zijn noodzaak en allure. Hector gelooft zelf niet in een betere
wereld, maar we moeten ‘op zijn minst van een mooiere en betere wereld kunnen
dromen’.
Dat Samuel de rol van een duivelse Mefisto in De loopjongen speelt, blijkt wanneer
Arend tijdens een gesprek in een café een ‘visioen’ van deze ‘zwartkijker’ krijgt:
Samuel verdwijnt daarin ‘met een boksvoet en een lus in zijn staart in een donkere
steeg.’ Dat zijn duidelijk de attributen van de duivel. Samuel speelt de rol van cynische
waarschuwer aan wie Arend zich echter niet wil storen. Hij gaat hem zien als ‘de
antipode’ van zijn idealisme. Samuel is de neezegger die niet gelooft in ‘goeie,
welwillende mensen’ en evenmin in ‘een nieuwe maatschappij’. ‘Idealisme’, zegt
hij tegen Arend, ‘is niet levensvatbaar. Jij denkt dat er iets gloort en ziet je al bij de
wieg van een nieuwe wereld staan. Mmm, wiegen genoeg. Wiegen zijn er altijd wel.
Er ligt een dood kindje in je wieg, jongen’. Arend is zich volgens Samuel veel te
weinig bewust van de kwade kanten van de mens en van het leven. Alleen als je
daarvan weet hebt kun je ze ‘er onder houden’.
De helden van Komrij zijn altijd gespleten, ze zijn nooit eenduidig, hij is tenslotte
de schrijver van De gelukkige schizo. Die schizo is gewend om over ‘één en hetzelfde
meerdere, vaak tegengestelde opinies' te hebben’. Vandaar dat Arend Samuel niet
alleen maar ‘onuitstaanbaar’ vindt, maar tegelijk ‘sympathiek’.
Door zijn vriendschap met Bob komt Arend met zijn communistische idealisme
in heel Europa, zelfs in China. Hij bezoekt met Bob in het derde deel van de roman
zelfs het Albanië van dictator Enver Hoxha. En uiteindelijk komt hij in Zuid-Amerika
terecht, waar hij in een junglekamp van een guerrillabeweging aan het werk wordt
gezet. Daar moet hij in zijn eentje voor op sterven liggende gewonden zorgen, zonder
te kunnen beschikken over verband en medicijnen. Hij is dan geworden wat hij wilde:
de behulpzame. Hij is door iedereen verlaten. Bob is in geen velden of wegen meer
te bekennen.
In dit derde deel kruipt Komrij in het hoofd van Arend. We komen dan dicht op
de stroom van zijn gedachten en gevoelens te zitten, wat de roman doet opleven. In
de twee eerste delen was Komrij wel erg veel van buitenaf aan het vertellen en liet
hij te weinig zien (veel telling, weinig showing).
In het ‘Addendum’ van de roman blijkt dat Arend heelhuids is thuisgekomen van
zijn jungleavontuur. Hij is aan de universiteit gaan werken. Daar worden hem zijn
laatste illusies over vriendschap ontnomen. Wanneer iemand op een dag een
opengeslagen krant op zijn bureau legt, leert hij dat Bob al die jaren dat ze samen
waren een infiltrant van de BVD is geweest. De vriend was alleen zogenaamd een
vriend.
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Komrij bedient zich in De loopjongen als verteller van een stijlmiddel dat hij al eerder
gebruikte voor zijn andere romans Verwoest Arcadië, Over de bergen, Dubbelster
en Hercules. Als in een kinder- of jeugdboek worden de hoofdpersonen daarin met
hun voornaam aangesproken: ‘Jacob hield zich graag en intens bezig met het bedenken
van ongelukken’ (Verwoest Arcadië). ‘Otto had een dichterlijke aanleg’ (Dubbelster).
‘Pedro liep de tuin in’ (Over de bergen). ‘Dan treedt Tim uit het gat naar voren’
(Hercules). ‘Arend voelt de kracht van Kurt als hij naast hem loopt. Hij wil gerust
Kurts schooltas dragen’ (De loopjongen). De bedrieglijk naïeve toon die dit oplevert
staat in prikkelend contrast met de inhoud, die bepaald volwassen is en alles behalve
naïef. Dit is de ‘arcadische’ toon van Komrijs romans. Hij staat voor de
oorspronkelijke onschuld.
Het Arcadië van Komrij mag al lang geleden verwoest zijn, er zijn
nog onmiskenbaar resten van aanwezig in zijn werk
Het Arcadië van Komrij mag al lang geleden verwoest zijn, er zijn nog onmiskenbaar
resten van aanwezig in zijn werk, zoals in deze prominent aanwezige toon. Het
Arcadië is het verloren paradijs waaruit hij is verdreven, door zichzelf, door het leven,
of omdat het pure paradijs onverdraaglijk is. Maar de resten van dat Arcadië bevinden
zich in ‘het eerste begin van een vriendschap’, zoals tussen Hector en George in De
klopgeest. En in Hectors overtuiging dat er in ieder geval over een betere wereld
gedroomd moet kunnen worden. Of in de figuur van Endymion, de onschuldig
slapende droomjongen die in Komrijs poëzie voorkomt. Of in de ‘simpelheid’ waarvan
Komrij de lof zingt in De lof der simpelheid. Of in ‘de kleine binnentuin van de
kunstenaar’ zoals hij die beschrijft in de Huizingalezing Over de noodzaak van
tuinieren. Die tuin voldoet aan een behoefte aan ‘een zekere emblematische ordening,
aan een ordening die ons verzoent met het leven.’
Dat het altijd in mineur afloopt in Komrijs romans wil niet zeggen dat de strekking
van de romans honderd procent mefistofelisch pessimistisch is. Zoals Willem Frederik
Hermans een ‘scheppend nihilist’ was, zo is Komrij een ‘scheppende schizo’. Komrij
is op een creatieve manier hopeloos gespleten. De mens is afwisselend iets om te
bewonderen en te honen. In De klopgeest verdedigt hij de dandy en de socialist,
terwijl hij ze ook allebei afvalt: de dandy doet alleen maar aan moraal in zijn vrije
tijd, de socialist is ook een profiteur en opportunist. Volgens Hector moet er gedroomd
kunnen worden over een betere wereld, maar hij zou gek zijn als hij er zelf in geloofde.
In De loopjongen krijgt het idealisme van Arend alle ruimte. Het sarcasme van de
Mefisto Samuel wordt door Arend sympathiek gevonden.
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Op de achtergrond van die scheppende gespletenheid bevindt zich het Arcadië, dat
nauwelijks bestaat. Het is iets waar naar verlangd mag worden, maar ook weer niet
te hevig. Het is het tegendeel van het leven, ‘die ellendige rondedans, die opwindende
rondedans’.
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Medewerkers aan dit nummer
Tsead Bruinja (1974) debuteerde in 2000 met de Friestalige bundel De wizers yn it
read (Bornmeer), gevolgd door zijn Nederlandstalige debuut Dat het zo hoorde in
2003. De gedichten die hier werden opgenomen maken deel uit van de tweetalige
bundel Stofsûgersjongers / Stofzuigerzangers (Afûk) die later dit jaar zal verschijnen.
Joris van Casteren (1976) is schrijver en journalist. In 2011 verscheen zijn
geruchtmakende boek Het zusje van de bruid.
Norman Douglas (1868-1952) werd geboren in Oostenrijk, ging naar school in
Duitsland en Engeland en verbleef als diplomaat onder meer in Sint Petersburg. Hij
reisde door India en Noord-Afrika voordat hij zich op Capri vestigde. Zijn
belangrijkste roman South Wind verschijnt in augustus voor het eerst in een
Nederlandse vertaling.
Joop Goudsblom (1932) was een van de oprichters van Tirade in 1957 en heeft de
naam van het tijdschrift voorgesteld. Hij was van 1968 tot 1997 hoogleraar sociologie
aan de Universiteit van Amsterdam. Naast werk op zijn vakgebied publiceerde hij
Reserves (1998), een bundel aforismen, notities en korte gedichten, waarin opgenomen
het eerder verschenen Pasmunt (1958, uitgebreid in 1976).
Gerard van Hameren (1964) is kwekerrechtonderzoeker in groentegewassen en
parttime dichter. Daarnaast is hij hobbykweker van hallucinogene cactussen en
verzamelaar van oude mechanische horloges. Met deze gedichten debuteert hij in
Tirade.
Menno Hartman (1971) is redacteur van Tirade en uitgeverij Van Oorschot en rijdt
een Saab 900.
Thomas Heerma van Voss (1990) is schrijver en studeert Nederlands. In 2009
verscheen zijn debuut De Allestafel.
Johan Hos (1951) vertaalde onder meer werk van J.D. Salinger, Mark Twain en
Vladimir Nabokov. Daarnaast heeft hij honderden speelfilms vertaald en ondertiteld.
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Sylvia Hubers (1965) schrijft gedichten en kort absurdistisch proza. Ze publiceerde
vijf dichtbundels: Men zegt liefde (2003), Terug naar de apotheker (2005), Vandaar
dit huwelijksleven (2009) Drinkgedichten (2010) en God gaf ons apparaten (2012).
Ze is sinds 2009 stadsdichter van Haarlem.
M.G. Jansen (1967) woont samen met Jacqueline in Baarn, niet ver van het station,
en publiceerde eerder essays in Hollands maandblad en Tirade.
Jeroen van Kan (1968) is redacteur van Tirade en De avonden. Hij publiceerde
verhalen en artikelen in verschillende literaire tijdschriften.
Delphine Lecompte (1978) woont, eet linzen, ergert zich nauwelijks aan koetsen, en
schrijft gedichten in Brugge. Haar derde dichtbundel Blinde gedichten is in januari
verschenen bij De Bezige Bij Antwerpen. Wanneer Delphine geen gedichten schrijft
laat ze haar teennagels knippen door een oude kruisboogschutter terwijl ze André
Breton leest.
Sylvie Marie (1984) publiceert sinds 2005 gedichten in literaire tijdschriften en is
redacteur van Deus ex Machina. In 2009 verscheen haar debuutbundel Zonder bij
Vrijdag/Podium. Bij dezelfde uitgeverijen volgde in 2011 Toen je me ten huwelijk
vroeg, een bundel die genomineerd werd voor de Herman de Coninckprijs.
Geerten Meijsing (1950) is schrijver van een omvangrijk oeuvre. Voor Veranderlijk
en wisselvallig (1987) ontving hij de AKO-prijs. Samen met zijn zus Doeschka schreef
hij Moord & Doodslag (2005).
Kreek Daey Ouwens (1942) schrijft sinds 1986 proza, poëzie en toneel. Voor haar
bundel De Achterkant werd ze genomineerd voor de VSB poëzieprijs 2011.
Carel Peeters (1944) is als criticus en essayist verbonden aan Vrij Nederland. Zijn
laatste bundel essays is Genieten voor miljoenen. Over populaire cultuur. Wekelijks
schrijft hij in Vrij Nederland een Literaire Kroniek en op maandag en vrijdag op de
website vn.nl/Boeken.
Van Vrouwkje Tuinman (1974) verscheen in 2011 een vierde dichtbundel, Wat ik
met de sleutel moet. Daarnaast publiceerde ze de romans Grote acht en Buurvrouw.
Eind 2010 kreeg Vrouwkje de Halewijnprijs uitgereikt. Momenteel werkt ze aan een
nieuwe roman, De rouwclub (januari 2013).
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[Tirade juni 2012]
Heleen Mees
Shame on Me
Shame, Met Michael Fassbender, Carey Mulligan, Nicole Beharie. Regie
Steve McQueen. In 20 zalen.
Paris Chic, Met Lea Martini, Coralie, Anita Blond. Regie Andrew Blake.
Afgelopen week ben ik naar Shame geweest, de veelbesproken film van de Britse
regisseur Steve McQueen. Volgens vrienden een must als voorbereiding op mijn
Tirade-essay over pornografie. De suppoost in de bioscoop in Greenwich Village
moedigde me aan om hem na afloop precies uit de doeken te doen wat ik ervan vond.
Een dag eerder nog moest een bioscoopbezoekbezoeker na het zien van de film per
ambulance worden afgevoerd. Met stoelriemen vast en ingehouden adem wachtte ik
tot de bioscoopreclames gedoofd waren.
‘En?’ vroeg de suppoost me na afloop verwachtingsvol. ‘Meh,’ reageerde ik. Naar
de maatstaven van Shame - flirten in de subway, masturberen, pornofilms kijken,
one-hour-stands en second- of third-base gaan met je eigen sekse - is iedere New
Yorker seksverslaafd. Toegegeven, niet iedere New Yorker heeft het bed gedeeld
met twee prostituees, maar de verklaring daarvoor moet waarschijnlijk meer gezocht
worden in overwegingen van financiële dan van morele aard. Nog steeds begrijp ik
de opwinding van de suppoost - en mijn vrienden - niet.
Voor zover Shame mij opwond betrof het diepe ergernis over het
benepen moralisme van de Britse filmmaker
Voor zover Shame mij opwond betrof het diepe ergernis over het benepen moralisme
van de Britse filmmaker. Op voorhand was duidelijk dat ik de bioscoop niet mocht
verlaten met de notie dat een intens maar vrijblijvend seksleven ook maar enigszins
aangenaam zou kunnen zijn. De met porno overvoerde Brandon, gespeeld door de
alleszins aantrekkelijke Michael Fassbender, blijkt - surprise, surprise - niet meer
tot seksuele intimiteit in staat te zijn.
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Alleen bij de betaaldame, die hij fotogeniek tegen de ramen van het Standard Hotel
in New York spiest, kan hij zich moeiteloos ontladen. Voor de bioscoopbezoeker
blijft het jammer genoeg gissen hoe die scène er van buitenaf gefilmd uit zou hebben
gezien. En natuurlijk gaat het vanaf dat moment met Brandon van kwaad tot erger.
Uiteindelijk belandt onze getormenteerde filmheld in één van de vele gay clubs die
de stad rijk is, waar hij gulzig wordt gepijpt.
Veel dieper dan dat kun je niet zinken, moet de Britse filmmaker, die zijn naam
bepaald geen eer aan doet, gedacht hebben. Als de hoofdpersoon zich die avond
gretig door acht mannen tussen zijn bleke jongensheuvels had laten nemen, zoals
Reve het zou zeggen, of zich aan zijn zusje had vergrepen, dat daar alle aanleiding
toe gaf, dan had ik misschien gedacht: ‘seksverslaafd’. Maar nu kwam ik niet veel
verder dan ‘liefhebber,’ hoewel de afdeling make-up erg haar best had gedaan om
Michael Fassbender die bewuste nacht het uiterlijk van een instant AIDS-lijder te
geven.
De discussie over pornografie kenmerkt zich door hetzelfde benepen moralisme
als Shame. Pornografie zou geen realistisch beeld van de werkelijkheid geven, klagen
seksuele hulpverleners. So what? Hetzelfde geldt voor science fiction, een bij de
intelligentsia eveneens geliefd genre. Van niemand kan verlangd worden dat hij naar
de bioscoop gaat om urenlang naar zijn eigen mistroostige bestaan te kijken. Althans
dat bedacht ik mij nadat ik in New York naar The Hours was geweest, de film met
Meryl Streep, geïnspireerd op Virginia Woolfs Mrs. Dalloway. Dan liever naar een
seksbioscoop, zoals Rudy Kousbroek het in zijn essay ‘Troost der pornografie’
noemde.
En waarom zou pornografie niet de werkelijkheid zijn, of althans niet die potentie
hebben? Het ligt voor de hand dat heteroseksuele contacten op den duur net zo
vluchtig worden als veel homoseksuele contacten dat nu al zijn. In een wereld
gedomineerd door social media als Twitter en Facebook heb je de meest betekenisvolle
contacten niet meer vanzelfsprekend met diegenen die binnen handbereik zijn. Bij
mannen zou een negatief verband bestaan tussen de omvang van het brein en de
grootte van het geslacht. In de echte wereld blijft het in dat geval schipperen, maar
in de digitale wereld kun je je tweeps selecteren op het eerste kenmerk en je porno
buddies op het tweede, of andersom, naar gelang je intellectuele en seksuele behoeften.
De opkomst van internet heeft ongetwijfeld de ondergang van menig seksbioscoop
tot gevolg gehad. Online is nu gratis en voor niets een ongelimiteerde hoeveelheid
huis-, tuin- en keukenporno te aanschouwen. Die valt wat mij betreft verre te
prefereren boven de klinische in Hollywood geproduceerde seksfilms die in
Amerikaanse hotelkamers tegen bijbetaling vertoond worden. Bij die laatste
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heeft seks altijd meer weg van callanetics, of wat ook de laatste gril in de Verenigde
Staten op het gebied van fitness mag wezen.
Rudy Kousbroek noemde als zwak punt van de pornografische film dat de
gemoedsgesteldheid van het ene geslacht niet objectief vast te stellen is. Maar op de
amateurfilmpjes die te zien zijn op sites als pornhub.com zien de vrouwen er niet
zelden uit alsof ze bloedgeil zijn. Dat is bij mijn beste weten niet gespeeld, hoogstens
met poppers of andere afrodisiaca aangemoedigd. Verder waan je je op pornhub.com
eerder op een bouwplaats dan in een liefdeskooi; er wordt gepompt, gepaald, geboord,
gewipt en geketst dat het een lieve lust is.
Maar heel af en toe kom je op pornhub.com ook een juweeltje tegen. Dan is zo'n
filmpje - het moet ongeveer zijn wat Kousbroek voor ogen stond toen hij het woord
‘Gemeenteporno’ neerpende - van dermate hoge kwaliteit dat ik wilde dat ik in de
hooggehakte sandaaltjes van de desbetreffende dame stond, en er in mijn suikerpotje
geroerd werd.
Volgens een Amerikaanse onderzoeker heeft de opkomst van de laagdrempelige
gemeenteporno geleid tot een daling van het aantal verkrachtingen in de Verenigde
Staten. Toegang tot het internet is volgens hem een substituut voor verkrachting;
iedere 10 procentpunt meer internettoegang zou maar liefst een 7,8 procent daling
van het aantal verkrachtingen tot gevolg hebben gehad. Met name onder de groep
adolescente jongens (15-19 jaar) was het effect groot, zo ontdekte hij. Ook in Japan
is een drastische daling geconstateerd in het aantal zedendelicten na de legalisering
van porno.
Hoezeer de onderzoeksresultaten ook kunnen worden uitgelegd als een pleidooi
ten gunste van door de staat gesubsidieerde pornografie, of zelfs een verplicht lesblok
pornofilms kijken voor middelbare scholieren, Kousbroek zou zich er niet over
verheugen. De repressief-feministische premisse dat in iedere man een potentiële
verkrachter schuil gaat, zij het eentje die met een homemade video eenvoudig lijkt
te temmen, wees hij immers radicaal van de hand.
Toch zou het interessant zijn als Rudy Kousbroek nu zijn licht zou kunnen laten
schijnen op de meest recente cijfers. Navraag bij het Centraal Bureau voor de Statistiek
leert dat het aantal geregistreerde verkrachtingen, dat wil zeggen waarvan aangifte
is gedaan bij de politie, in 2010 bijna 40 procent lager lag dan in 2005. De
cijferreeksen van het CBS bevatten als gevolg van een nieuwe wijze van tellen een
trendbreuk. Op basis van de gecombineerde cijferreeksen is het aantal geregistreerde
verkrachtingen van 1999 tot 2010 meer dan gehalveerd. De daling van het aantal
geregistreerde verkrachtingen kan ook niet worden verklaard door een algemene
daling van de zware criminaliteit. Ter vergelijking, het aantal
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geregistreerde levensmisdrijven, dat wil zeggen moord, doodslag en aanverwanten,
is tussen 2005 en 2010 juist met ruim 60 procent gestegen.
Breedbandinternet raakte in diezelfde periode razendsnel ingeburgerd. Terwijl in
2002 nog geen kwart van de Nederlandse huishoudens over breedband beschikte,
had medio 2006 ruim 80 procent van de huishoudens met internet de beschikking
over breedband.
Is de spectaculaire daling van het aantal geregistreerde verkrachtingen te danken
aan de wijd en zijd verbreide gemeenteporno?1 Dat kan op basis van de cijfers van
het Centraal Bureau voor de Statistiek alleen niet worden vastgesteld, maar ligt, gelet
ook op de ervaringen in Japan en de Verenigde Staten, wel een beetje voor de hand.
Ook het aantal geregistreerde aanrandingen, en ‘overige vormen van seksueel geweld’
is in de genoemde periode gestaag gedaald.
Als gevolg van de berichten in de (social) media lijkt het alsof het met seksueel
geweld in Nederland de spuigaten uitloopt, terwijl het tegendeel het geval blijkt te
zijn. Het toont maar weer eens aan hoezeer in Nederland het publieke debat wordt
gevoerd op basis van emoties in plaats van feiten. De door Ayaan Hirsi Ali
opgestuwde volkswoede over moslimmeisjes die op de Nederlandse keukentafels
met roestige mesjes besneden werden is in dit verband vermeldenswaard. Na
miljoenen euro's aan onderzoek te hebben gespendeerd blijkt daar geen enkel geval
van bekend te zijn. Er zijn meisjes en vrouwen in Nederland die besneden zijn, maar
die waren dat al voor hun komst naar Nederland, zoals Hirsi Ali zelf dus.
Kunnen middelbare scholen de lesloze tussenuren inderdaad het beste
opvullen met pornografische films?
De stelling dat pornografische films mannen zouden aanzetten tot verkrachting kan
- gelet op de hausse aan internetporno en de gelijktijdige daling van het aantal
geregistreerde verkrachtingen - hoe dan ook naar het rijk der fabelen worden
verwezen. Hetzelfde geldt - mutatis mutandis - jammer genoeg niet voor de
repressief-feministische premisse dat in iedere man een potentiële verkrachter schuilt,
tenzij de bij tijd en wijle toch ietwat gore pornofilmpjes mannen eenvoudigweg de
lust tot welke vorm van seks ook ontnemen.
Is dit louter een lofzang op de heilzame werking der pornografie? Kunnen middelbare
scholen de lesloze tussenuren inderdaad het beste opvullen met porno-

1

Het ligt niet voor de hand dat de daling van het aantal geregistreerde verkrachtingen in
overwegende mate het gevolg is van een dalende aangiftebereidheid.
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grafische films? Je zou bijna denken van wel. Maar van pornografie gaat mogelijk
ook een subversief normerende werking uit. In het alsmaar uitdijende seksuele
universum lijken steeds meer zaken voor te vallen waarvan niet helder is of ze door
beide partijen gewenst zijn. Dat het aantal bij de politie geregistreerde verkrachtingen
en aanrandingen gezwind daalt, terwijl het aantal meisjes en vrouwen dat aangeeft
in het voorgaande jaar slachtoffer te zijn geweest van een vorm van seksueel geweld
(variërend van ongewenst aanraken tot verkrachting) nagenoeg gelijk blijft, duidt
daar in ieder geval op.2 Er worden grenzen overschreden, alleen geen heldere
juridische.
Is dat het gevolg van de subversief normerende werking van porno? Of leidt een
toename van het aantal wisselende seksuele contacten nou eenmaal automatisch tot
een toename van het aantal incidenten? Over het algemeen ben ik niet zo geporteerd
van het argument van ‘sociale druk’ waar het feministisch discours letterlijk stijf van
staat. Ik lust geen chocolade, en het feit dat je er andere vrouwen wakker voor mag
maken zal mij echt niet vermurwen om chocolade te gaan eten. Dus waarom zou dat
voor pornografie en seksuele aberraties zo heel anders liggen? Het antwoord ligt
voor de hand. Bij de vraag of ik chocolade lust heeft hooguit de chocolatier hier om
de hoek - Jacques Torres oftewel Mr. Chocolat - enig belang, en de goede man kent
mij niet eens. Ik voel ook geen enkele aandrang hem te behagen. Maar met iemands
seksuele voor- en afkeuren zijn hogere belangen gediend en zijn er grotere krachten
in het spel.
Vrouwvriendelijke porno biedt ongetwijfeld uitkomst. In mijn privévideotheek staan
banden van de Amerikaanse regisseur Andrew Blake. Ik kan ze heet aanbevelen.

2

Zie tabel 77 op p. 95 van de Monitor Seksuele en Reproductieve Gezondheid 2009 van
Rutgers WPF.
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Manon Uphoff
Porno, zonder titel
STEM:

‘Ik heb een pornografische geest.’
STEM:

‘We hebben allemaal een pornografische geest.’
DAG. MIDDAG. LOCATIE:

Een winkel, een ‘shop’, een restaurant, Chinese gokzaal... klein, vol mensen,
voornamelijk oudere mannen die gokken, spelen, een vette vrouw met een snor die
gokt, speelt, na iedere inzet haar vingers likt, dit alles in een vervallen gebouw,
misschien in een verlaten winkelcentrum. De muren bedekt met graffiti, al heeft het
vreemd genoeg ook iets van een boekwinkel, op een tafel ligt een stapel boeken,
literatuur, alles gebruikt, gelezen, doorgebladerd, beduimeld, erotische tijdschriften,
Japanse prenten, alles door elkaar, willekeurig, verspreid, in de hoek een tattooshop.
De spelers leggen in. Wat ze tegen elkaar zeggen kunnen we niet verstaan. Ze
spelen geroutineerd. Hun stemmen zijn schor. Ze roken. De ruimte ziet blauw van
de rook.
DAG. MIDDAG. EEN KAMER:

Door gaten in de rechterwand zijn delen van lichamen zichtbaar. Afhankelijk van de
hoogte zien we steeds een ander deel.
STEM,

fluisterend:

‘Ik ga dat doen, ik zal dat doen. Ik ga dat met je doen.’
De stem van een man die uitgebreid de smaak van een kut beschrijft.
Een eenvoudig, simpel bed. Een man. Een schrijvende man.
Een simpel, eenvoudig bed met een laken.
‘Vertel me, vertel het me, zeg het tegen me.’
‘Ik ga dat doen, ik ga dat met je doen.’
Op een Samsung-tv op een hoge arm de scène uit The Fly waarin Jeff Goldblum,
die al bijna volledig is veranderd in een vlieg, zijn vriendin (Geena Davis) waarschuwt
dat ze nu moet vertrekken omdat het punt is aangebroken waarop hij haar niet langer
als een erotisch ‘object’ kan zien, maar louter nog als voedsel.
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(Beeld van een slapende man, lijkend op de schrijvende man, die zichzelf betast,
langzaam aftrekt, ergens anders, niet in deze kamer)
‘Ik ga dat doen, ik ga dat met je doen...’
Uitgebreid prijzen en bewonderen van de kut. De man kijkend naar de kut, van
dichtbij, haar aanrakend, vochtig, haar openend, beschrijvend...
Fluistert, zegt: ‘Je kut smaakt zo goed. Het voelt zo goed.’ Zijn tong, likkend over
de rozebruine kut, naar binnen, over de steeds vochtiger wordende schaamlippen,
naar binnen, lange halen, de vrouw tussen witte, gewassen, maar gebruikte lakens,
lakens die vaak gewassen zijn. Geluiden van buiten, werkgeluiden, vallende buizen,
stadsgeluiden. Een sirene. Aan stalen draden in de kamer hangen camera's, onbemand,
die over de draden dichterbij schuiven, inzoomen, weer wegschuiven.
NAMIDDAG. STAD.

De man en de vrouw in een café, nippend van hun espresso. Het is zichtbaar dat ze
samen geslapen hebben. De vrouw heeft kringen onder haar ogen. Haar haar zit
slordig in een klemmetje. Ze draagt een beige regenjas en een simpele jurk. De man
heeft een wit hemd en een donkere broek, maar draagt geen jas.
Terug naar DE KAMER:
De man en de vrouw die moe worden.
Die rauw worden.
De man en de vrouw praten over deze rauwheid, de vrouw beweegt haar dijen,
schuift ze tegen elkaar, over elkaar. Haar dijen zijn nat. Haar schaamlippen rood,
gezwollen, al is ze niet meer opgewonden.
De man wrijft over zijn penis, die rauw en schraal is.
Terug naar HET CAFÉ. De man en de vrouw bestellen nog een koffie.
DE KAMER:

De vrouw die zichzelf langzaam wast, met koud water, in een zinken of aluminium
kuip, de man die kijkt hoe de vrouw zich wast, kijkt naar het uitknijpen van het
washandje, de handdoek die ze tussen haar benen haalt.
DE KAMER:

De vrouw die het zaad, het sperma beschrijft: parelmoer, de smaak: lauw, bitterzoet
dit keer, als schuimloos bier.
De vrouw, zich aankledend, het zaad, het parelmoer opdrogend op haar dijen.
OP STRAAT:

De man en de vrouw wandelen, lopen langs winkels met helverlichte etalages. De
man: ‘Ik kan je ruiken. Ik ruik je...’
EERDER, IN DE KAMER:

De man die de vrouw naar een kast leidt, een ladenkast, daar dildo's, schitterend
gemaakt, ook enkele naar voorbeeld van zijn penis, een aantal onbruikbaar (roestig
of kartelig). Er zijn ook dildo's van zachtere materialen, in een la liggen zijn ballen.
Rubber, gummi, van kaarsvet in een netje,
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van zwaar metaal, van hout, plastic... De vrouw zoekend, haar linkerhand door de
laden, met de rechter hem betastend, zijn ballen en penis, welke vorm de juiste is.
De man die de vrouw neukt, daarna de vrouw die zichzelf neukt met de gekozen
dildo, de juiste dildo.
De vrouw die de lul van de man zuigt, met zijn dildo in haar kut.
IN DE BUS:

De vrouw die op de achterbank over de broek van de man wrijft, de man die zijn
hand onder de jurk van de vrouw steekt, het geluid van haar hand over de stof, de
rits van zijn broek, het geluid van zijn vingers in haar kut, onder de jurk. Een shot
van de passagiers. Van één onaantrekkelijke, magere man die kijkt.
DE KAMER:

De man en de vrouw die naar een film op de kleine tv kijken hoog boven ze op de
arm. Een stompzinnige film, een actiefilm, verdoofd, onverschillig kijkend. Reclame.
De man die de vrouw over haar billen streelt, de man die zich uitstrekt achter haar,
naakt onder een T-shirt, zijn vingers in haar kut steekt, haar aars, spelend, haar dan
langzaam neukt terwijl ze blijft kijken, niet omkijkt, nauwelijks beweegt.
De vrouw slapend. De vrouw, wakker wordend. De vrouw die de man ziet die
naar haar kijkt, in de hoek van de kamer, de man die zich traag aftrekt en rookt en
naar haar kijkt, zijn penis alweer zacht, zaad op zijn been, zijn hand. De vrouw,
kijkend naar de man en het zaad op zijn hand, zijn been, de vrouw die haar benen
spreidt, zichzelf vingert onder het verschoven laken, alles in halfslaap, tot ze
klaarkomt, de man die rustig door rookt.
De man in het bed, de vrouw wakker, de man slapend. De vrouw onder het laken,
dat ze opzijschuift als bij een operatie, alleen zijn kruis naakt, ontbloot, de camera
die met een hoorbaar geluid boven hen komt te hangen. De vrouw die zijn dijen kust,
zijn billen, met haar vinger en nagel over het stukje huid gaat dat als een litteken
over de balzak loopt, de vrouw die op hem gaat zitten, terwijl zijn penis traag groeit.
De vrouw die weer van hem afgaat en de man naar een orgasme zuigt, zonder een
woord te zeggen, om weer te gaan slapen zonder een woord. De vrouw die de dildo
van de man tegen zijn anus drukt, ermee over zijn balzak gaat.
De man die de vrouw meeneemt naar een andere ruimte, een ruimte als een
speelkamer. Waar penissen komen uit gaten in de wanden, buigzaam, levend, als
dikke vette wormen.
De man die midden in de kamer op de grond gaat liggen, de vrouw die de man
uitkleedt, de wandpenissen bewegend, de vrouw die haar hand tot een ring om zijn
lul vouwt, zijn ballen betast, de man heeft zijn broek nog aan, maar hij is laag, naar
beneden getrokken, de man is niet volledig gewassen, het halftransparante spoor van
zaad op zijn been en in zijn schaamhaar is nog zichtbaar, de wortel van zijn penis en
zijn glanzende, bruine schaamhaar, de vrouw snuffelend, snui-
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vend in het schaamhaar. Spiegels die ze vangen en verveelvoudigen, dan plotseling
weer zwart worden. De wandpenissen die zich traag bewegen, alsof ze zich onder
water bewegen.
Stem die de man beschrijft: zijn bouw, zijn geur, de vorm van zijn lul, het gewicht
van zijn ballen en de exacte kleur van het schaamhaar, alsof het gaat om de
beschrijving van een verloren voorwerp.
EEN ANDERE KAMER MET EEN BUREAU:

De vrouw en de man gebogen over foto's van steden, familiefoto's, willekeurig
gerangschikt, we zien alleen flarden.
De vrouw die hem verhalen vertelt, dingen, anekdotes, willekeurige handelingen
in haar leven, dingen die ze die ochtend heeft gedaan, dingen waar ze aan werkt, de
vrouw die leest of aantekeningen maakt.
DE EERSTE KAMER:

De man, gespierd maar vlezig tegelijkertijd, een normale man, kwetsbaar in zijn
vlees, loopt door de ruimte. De kamer heeft geen raam.
Herhaling.
Herhaling. Verandering van hoek. Laat de camera's maar glijden over de draden.
Terugspoelen. Inzoomen op delen van de scènes die daarnet nog zijn gemist. Zoom
in op de foto's, de erotische prenten van neukende mensen, zoom in op de dingen
die we graag nog beter willen zien: de kut van de vrouw, levensgroot, haar
schaamhaar. Haar billen. De kleine pukkeltjes zichtbaar. De vaardige handen van de
dikke vrouw met de snor in de speelruimte. Het zweet op haar bovenlip.
‘Ik ga dat met je doen.’
Zoom bijvoorbeeld in op de diepe kuilen in de billen van de man die de vrouw
neukt en de vrouw die huilt, en haar billen tegen hem opduwt, de man die haar
binnengaat op zijn hondjes, maar ze is uitgestrekt, plat op het bed, haar arm over het
kussen, komt dan langzaam omhoog, drukt haar kont omhoog, hoger, hoger, beweegt,
stopt niet met huilen, kreunt, vingert zichzelf als een bezetene.
De man die het hoofd van de vrouw opzij draait, probeert te zien hoe de vrouw
haar orgasme krijgt, zijn blik niet wegtrekt, haar niet uit het oog verliest, maar hij
ziet maar een deel van haar gezicht, een glimmende ooghoek.
DE RUIMTE met de gokkende mensen, de vrouw met de snor die het geld dat ze
gewonnen heeft naar zich toe harkt, ze heeft rinkelend armbanden. Een man in de
hoek die een prachtige jongeman met een geopereerde hazenlip tatoeëert, het
zoemende geluid van de naald. Een jonge jongen op een met glanzend groen nepleer
bekleed bankje die naar ze kijkt, goed gekleed, in een wit overhemd en zwarte broek.
Misschien het kind van een van de gokkers, een van hen die ook netjes gekleed is.
Schorre stemmen. Peuken in de asbak. De dikke vrouw die haar peuk uitdrukt, haar
slip uit haar billen trekt.
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De man en de vrouw die door een zwart gordijn de ruimte binnenkomen, hun kleren
herschikken, de doorrookte ruimte verlaten.
Regen buiten, zwarte glimmende straten.
Ze wandelen, lopen, slaan de hoek om.
De jongen komt ook de straat op, kijkt hoe ze vertrekken.
STEM:

‘Wat doet dat kind daar? Wat moet zo'n jong daar?’
STEM:

‘Ik wil hem niet meer alleen laten. Ik wil er niet meer heen.’
We hebben allemaal een pornografische geest.
Ik heb een pornografische geest.
Uiteindelijk komt het hierop neer: voorstellingen, visuele, auditieve of welke
variant je maar wilt, staan rechtstreeks en uitsluitend ter beschikking van de eigenaar
van de geest waarin ze zich voordoen. Ze zijn privé en voor een derde
onwaarneembaar.
‘Zal het ooit stoppen? Genoeg zijn? Niet meer nodig?’
‘Op een dag.’
Dat kan niet! We moeten het opnieuw doen. Ik ben het al vergeten. Hoor je? We
moeten het opnieuw doen.’ [Paniek in ogen].
De geest is een subtiele, vloeiende combinatie van actuele voorstellingen en
voorstellingen uit het geheugen, in voortdurend wisselende verhoudingen. Zullen
we sterven? Wat als we doodgaan?
We zullen sterven. We gaan dood.
Mijn lul in je mond, bewegen alsof ik je ook daar neuk, alsof ik alles van je neuk.
Wijder, buig me verder. Breek me dieper. Wees niet bang. Lik me. Lik me tot ik
overal nat ben, overal huil van geilheid.
Een breuk. Een pauze. Aftiteling begint. Stopt. Film draait terug:
EEN KAMER:

De man en de vrouw die de kamer binnengaan. Een eenvoudige, simpele kamer.
Witte muren. Witte lamp. Een kind in een hoog bed. Het is duidelijk zwaar
gehandicapt. Het is vastgebonden. Een vrouw van middelbare leeftijd, een
verpleegster/verzorgster zit naast hem op een kuipstoeltje, het kind heeft prachtige
grote bruine ogen, het kreunt zacht. Als het de man en de vrouw ziet glanzen de ogen.
De verpleegster fluistert iets tegen hem. ‘Hij heeft een goede dag.’
Zo, zonder werkelijk na te denken is mijn pornografische film in een verhaal
veranderd, hebben mijn lichamen geesten gekregen, gedachten, verlangens. Heb ik
mijn acteurs aangekleed, heb ik jullie hun genitaliën getoond, die niet zoveel
verschillen van de onze, toch zijn ze specifiek en uniek van hen. De penis van de
man is eerder bruin dan roze, en de kut van de vrouw is een volwassen kut, met
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schaamhaar, vochtig, nat en bewegend, ademend, warm in haar ondergoed. Ze is niet
altijd fris. De tepels van de man zijn van een licht violet paars, gevoelig. Gevoeliger
dan die van de vrouw. Op de buik van de vrouw zit een striaetje (alsof een klein dier
haar daar geklauwd heeft) dat laat zien dat ze een kind heeft gebaard.
Als ik nog meer vertel, verder in detail treed, als ik je het verhaal werkelijk vertel,
als mijn regisseursstem er in zou slagen, of als ik het zou laten zien: de scène, twaalf
jaar eerder, waarin de vrouw een hand pillen slikt en zichzelf van de trap gooit om
het kind in de vroege zwangerschap kwijt te raken, zou je lust vergaan. Je lust zou
verbleken en je zou de film, die amper op stoom is, niet opnieuw willen bekijken.
Als je wist dat de vrouw op een dag het kind baarde dat nu zwaar gehandicapt in zijn
bed ligt, zou je begeerte verdwijnen, verdampen, en je zou mij hiervan de schuld
geven. Zulke dingen zijn toch niet nodig, zou je zeggen, alsjeblieft, maak er weer
anonieme lullen van, anonieme kutten, anonieme aarsen, anoniem zaad, maak hun
orgasmen weer de mijne, de mijne - alleen die van mij.
Laat mij de enige zijn die bevredigd wordt, bevredigd zonder het verhaal. Maak
weer machines van ze, roze neukende machines, kreunende machines, natte machines,
geoliede machines. Groter dan het leven zodat hun geilheid mijn hersens kan vullen,
mijn brein kan overnemen, mijn gedachten. Laat het kind in het bed niet zijn eigen
kleine witte penis hebben, die even nutteloos is als een uitloper in een rotte aardappel,
een bleke scheut. Laat de man haar verhaal niet hoeven kennen terwijl hij haar neukt,
ernstig, eerlijk, lang, kort, succesvol, onsuccesvol. Laat de vrouw niet bestaan en
niet vragen naar hem. Verander ze, verander ons allemaal weer in het eeuwige
bewegende, vibrerende, trillende vlees. Maak alles vochtig, hard, open, zacht, alles
neukbaar.
Dat zou ik graag doen.
Maar van alle imaginaire karakters in pornografische films, komt alleen de zombie
dichtbij de perfecte incarnatie. Vlees met maar één obsessie, maar één overgeleverde
taaie begeerte: al het levende te verzwelgen, alle gedachten, volledig en totaal, en
geen enkel verhaal achter te laten.
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A.H.J. Dautzenberg
Porno als dialectisch proces
Laat ik beginnen met te stellen dat het goed is dat de befaamde essayist Rudy
Kousbroek zijn ideeën over de eerste drie minuten van een pornofilm nooit op schrift
heeft gesteld. Hij zou het namelijk niet kúnnen. Van omschrijvingen als
‘semiclandestiene bewegingen’, ‘lichamelijke manifestaties’ en ‘het uitbeelden van
het eigen genoegen’ word je simpelweg niet geil - en dat is wel de bedoeling van
een lekker pornootje. Nog een paar synoniemen die Kousbroek in zijn befaamde
essay hanteert voor, naar ik veronderstel, neuken. ‘De dingen die mensen uit liefde
en begeerte met elkaar doen’ - met wat goede wil stroomt er een slootje bloed naar
mijn lul. ‘Libidineus ronddartelen’ - dat wordt knijpen, om de beginnende zwelling
te behouden. ‘Met overgave bezig zijn aan de geneugten des vlezes’ - helaas
pindakaas.
Eén keer komt Kousbroek in zijn befaamde essay in de buurt van wat je beeldende
seks zou kunnen noemen. Hij heeft het over vrouwen die fellatio bedrijven. Een
stroeve omschrijving, wat heet, maar mijn fantasie is toereikend om me hierbij een
gulzig zuigende negerin voor te stellen - vlezige lippen bewerken de gezwollen eikel,
handige vingers laten de aders aangenaam rollen, kloten dansen op het staccatissimo
van haar geslurp. Kousbroeks fantasie waarschijnlijk ook, maar zijn al met al
behoorlijk imposante woordenschat raakt totáál verlamd bij het in beginsel dankbare
onderwerp, dat hij tegen beter weten in (dat kan niet anders) en toch met veel bravoure
(tja) onderhanden neemt.
De befaamde essayist zou zijn geilheid nooít met zijn lezers hebben kunnen delen.
Geil, een woordje dat Kousbroek slechts één keer gebruikt in zijn befaamde essay.
‘Ach, ich bin ja so geil’, laat hij een meisje zeggen, gevolgd door een laconiek ‘of
iets dergelijks’. Met die toevoeging verontschuldigt hij zich stante pede voor het
vieze woordje. Opvallend: voor deze noodsituatie grijpt hij naar het Duits. Vreemd,
het overgrote deel van de dirty movies komt immers uit Amerika, geproduceerd in
de slipstream van het succesvolle Deep Throat (1972). Het
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Deutsch als jodium of als schaamlap? - het antwoord blijf ik u schuldig, deze vraag
verdient een zelfstandig essay.
Nee, met zijn schaamte en bètavocabulaire had Kousbroek het volk absoluut niet
aan het vozen gekregen. Verre van. En hij wist dat. Vandaar dat hij zijn voornemen
om ‘twintig nieuwe ideeën voor de eerste drie minuten van een pornografische film’
te schrijven, sinds het verschijnen van het befaamde essay (1984), nooit heeft
uitgevoerd. Overigens, een pornografische film heette ook in 1984 gewoon een
pornofilm. Kousbroek was een ordinaire pornoliefhebber, niks mis mee natuurlijk,
maar doe daar niet zo moeilijk over. Noem het beestje bij de naam. Toonde het
filmbeeld de wonderen der Cunninglinguïstiek, om de woorden van Kousbroek te
gebruiken (hij bedoelde natuurlijk gewoon beffen), dan trok de befaamde essayist,
al dan niet in aanwezigheid van Ethel of Sarah, aan zijn sannie tot er zaad vloeide.
Klaar.
Kousbroek was een ordinaire pornoliefhebber, niks mis mee natuurlijk,
maar doe daar niet zo moeilijk over
Dat neemt niet weg dat de eerste drie minuten van een pornofilm inderdaad
spannender kunnen, daar had hij gelijk in, al zitten de liefhebbers daar niet echt op
te wachten. Toch? Neem eens een kijkje op www.youporn.com en u zult zien dat de
clichés het hoogst scoren. Het meisje dat op auditie komt, de loodgieter in de keuken,
de strenge lerares - I like. Min of meer intelligente porno is nooit van de grond
gekomen. Een tijdje was het hip om in arthouse films expliciete seksscènes op te
nemen - denk aan Intimacy, naar een scenario van de gelauwerde schrijver Hanif
Kureishi; Lars von Triers The Idiots en 9 Songs van Michael (In This World, The
Road To Guantanamo) Winterbottom. De Zweedse kunstenares Mia Engberg maakte
in 2009 een feministische (!) pornofilm - ik herinner me een scène waarin een in een
goedkoop trainingspak gehulde vrouw (kort haar) een askegel van haar sigaret laat
vallen in de mond van een opzichtige hoer (stekeltjes). Het publiek werd er niet warm
van, in alle opzichten. Porno en kwaliteit gaan blijkbaar niet samen. Lust schakelt
het intellect uit. Of is het andersom?
Toch wil ik, uit geldnood en ijdelheid, een poging ondernemen om de pornofilm
‘naar een hoger plan te tillen’. Zonder afbreuk te doen aan de succesvolle conventies,
zeg ik er snel achteraan. Rustig maar, het zaad druipt gewoon uit de kale kut en de
net gepenetreerde aars staat wijd open als een lucratieve mijnschacht. U komt aan
uw trekken, geloof me. Ook ik ben een liefhebber van milfs die kokhalzend een
enorme snikkel wegwerken, van teens die van een creampie hoge kunst proberen te
maken en van mannen die ongegeneerd treintje spelen in een louche hotelkamer. En
van Tori Black natuurlijk, dé porn queen van de laat-
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ste jaren, beautiful in her rawness. Ze zette een nieuwe standaard voor de DP1, een
techniek met een toch al niet misselijke track record.
Nu ik toch bezig ben u deelgenoot te maken van mijn louterende kijkervaringen,
een terzijde. Niet lang geleden ontdekte ik een bijzonder aantrekkelijke niche: de
squirtende vrouw. Masturberende sloeries die bij het klaarkomen een heuse geiser
tevoorschijn toveren. Een plakkerige stoot geil die verder spuit dan de gemiddelde
man in zijn dromen, zeker wanneer de vrouw met haar handen van haar kut een soort
trechter kneedt, om de kracht van de straal te versterken. Zeker, sommige handelingen
zijn fake, net als in het echte leven, maar zo nu en dan kom je een levensechte squirt
tegen. Let op het verkrampte gezicht, de lichaamsschokken, de viscositeit van het
op de gespreide dijen neerdalende vocht (een doffe, licht troebele glinstering). Puur
geluk.
Terug naar de opdracht. Een nieuw concept voor een pornofilm en, vooruit,
suggesties voor de eerste drie minuten. Dit alles in de geest van Rudy Kousbroek,
de man die poezen alleen in enge zin kon beschrijven2. Maar eerst vertel ik hoe ik
aan het grensverleggende idee ben gekomen. U zult de beschreven situatie wel
herkennen. Pars pro toto in optima forma. En zo hoort het ook. Schrijf je over een
onderwerp dan moet de lezer zich daarin kunnen spiegelen. Zelfbevlekking is in deze
context natuurlijk prima, maar dan wel als gevolg, niet als oorzaak.
Het zat zo. Een knallende ruzie. Verwijten over en weer. Van lelijk tot
buitengewoon gemeen. En dat al dagen. Mijn geliefde en ik kwamen er niet uit. We
bleven elkaar verbaal belagen. Twee gezwollen ego's die vooral bezig waren met het
verzamelen van munitie. We grepen daarbij voortdurend in elkaars magazijn. Zoiets.
Beter hadden we meteen in elkaars broek gegraaid, want dáár lag uiteindelijk de
oplossing. Eén heftige vrijpartij en de besognes waren foetsie. Zo werkt dat. Met de
laatste naschokken verdwijnt de laatste afstand, de theatrale gekwetstheid, en snap
je niet meer waar de ruzie vandaan kwam. Je kijkt elkaar lief in de ogen en aaien
maar. Heerlijk... Over aaien gesproken, ook daar had Kousbroek iets over te melden,
en ook daarbij liep hij vast met zijn technische terminologie3.
Stap twee: op zoek naar wetenschappelijke inzichten. Ik ben een grote voorstander
van gedegen functionaliteit, dus ik heb nog wat gefundenes Fressen nodig. Voor een
open minded academicus geen enkel probleem, lijkt me zo. Ik wil me daarbij niet
beperken tot de toegepaste wetenschap, het fundament biedt ook veel moois.
De louterende werking van seks, daar is volop over gepubliceerd. De meest

1
2
3

Tori Black is Pretty Filthy 2. Elegant Angel productions, United States. 2010.
Kousbroek, Rudy en Sarah Hart (1983). Wat en hoe in het kats (uitgave 2010). Uitgeverij
Augustus, Amsterdam.
Kousbroek, Rudy (1969). De aaibaarheidsfactor (negende druk, 2009). Uitgeverij Augustus,
Amsterdam.
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gezaghebbende studie is nog altijd die van die van Keith Chen4. Hij toonde voor het
eerst de correlatie aan tussen het hebben van seks en de mate van conflictbeheersing
- bij ménsen, apen waren al volop bestudeerd, zij het met een naar mijn bescheiden
mening te clowneske ondertoon. Ook de ten onrechte verguisde sociaal psycholoog
Diederik Stapel floot op dit terrein zijn deuntje mee. In een (tot op heden als valide
geclassificeerd) onderzoek naar de effecten van intimiteit op een relatie5 concludeert
hij niet alleen dat seks een heilzame werking heeft op het oplossen van huwelijkse
conflicten, maar bovendien dat het huwelijk daardoor langer standhoudt (zie Figuur
1). Simpel gezegd: ruzies kun je beter met seks oplossen dan met praten. Klaarkomen
werkt veel beter dan een woordenfok.

Figuur 1 Post-test counseling uitgesplitst naar geslacht en leeftijd
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De Amerikaan Clifton voegde daar recentelijk een dimensie aan toe. Op het
befaamde Kinsey Institute experimenteerde de onderzoeker met vrouwen in de
overgang6. Hij confronteerde ze aan het begin van de week met heftige nieuwsfeiten.
Op het eind van de week onderzocht hij hun houding ten aanzien van het
gepresenteerde onderwerp en relateerde dat aan verschillende aspecten, waar-

Chen, Keith (1986). The evolution of behavioral changes. Journal of Human Capital (pp.
831-854). University of Chicago Press.
5 Stapel, D.A. (2003). ‘Making sense of hot cognition: Why and when sex influences our
feelings and judgments in terms of quarrel.’ In J. P Forgas, K.D. Williams, and W. von Hippel
(Eds.), Social judgments: Implicit and explicit processes (pp. 227-250). New York, NY,
USA: Cambridge.
**) Het gemiddelde is bepaald door alle testlocaties substantieel te disconteren
*) Deze coëfficiënt is het resultaat van een multivariante lineaire regressie-analyse
6 Clifton, T. (2011). A call for recognition; The influence of intercourse on stress related
events. The Lancet, Volume 369, page 874-897, june 2011.
4
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onder seksualiteit. Wat blijkt? Vrouwen die seks hadden in die week, oordeelden
meer relativerend over een terroristische aanslag of een bankencrisis. Waarom
vrouwen in de overgang, zult u wellicht denken. Die groep is het meest ontvankelijk
voor hormoongedreven prikkels. Dixit Clifton.
Een bruggetje, om iets sneller bij de kern te komen7: geweld erotiseert. Ik heb het
nu niet over een uit de hand gelopen echtelijke twist, ik heb het over pief paf poef,
aaaaarch en bloed, veel bloed. Anders Breivik krijgt het ene huwelijksaanzoek na
het andere8. Joran van der Sloot idem dito9. En Robert M.... nee, verkeerd voorbeeld,
die doet het (voorlopig) niet goed op de huwelijksmarkt. Bouterse dan, die heeft elke
dag een andere mati die aan zijn rutu knaagt; Hochbetrieb voor zijn manpresi. (Ja,
net als Kousbroek heb ik de neiging om zo nu en dan auf Deutsch weiter zu plaudern.
Mijn drijfveer is wel een andere dan die van Kousbroek, laat dat gezegd zijn.)
Nog een fundamenteel wetenschappelijk inzicht, om de zorgvuldig bij elkaar
gesprokkelde ingrediënten een uiterst solide basis te verschaffen: het is de mens
eigen om zich te identificeren met een ander. Althans, om een póging tot identificatie
te ondernemen. Dit alles om de eigen identiteit te onderstrepen, in relatie met die
ander. Over dit laatste schreef de Hongaars-Nederlandse psycholoog Révész een
(destijds, 1938) baanbrekende studie10. Inmiddels is het binnen de
gedragswetenschappen een fait accompli dat een inter-relationele activiteit leidt tot
de aanmaak van oxytocine (zie Figuur 2). Huwelijksbureaus en toprestaurants hebben
hier volop de vruchten van kunnen plukken.

Figuur 2 Response to oxytocine during diner

Volgens mij heb ik voldoende grondstoffen verzameld, de Koninklijke Nederlandse
Academie van Wetenschappen kan tevreden zijn. Een betrouwbaarheidsinterval van
95% was mijn streven - en dat is gelukt. De discrete stochastische variabelen wandelen
zelfbewust door een veld van uiterst betrouwbare waarden. Daar kan menig
gerenommeerd wetenschapper een puntje aan zuigen. Tot zover de op-

7
8
9
10

De Volkskrant. ‘Elsbeth Etty beschuldigd van plagiaat.’ Amsterdam, 26 april 2012.
De Pers. ‘Breivik krijgt liefdesbrieven.’ 9 december 2011.
Ewout Klei, ‘Verliefd op Anders Breivik.’ Joop/Opinies, 20 april 2012.
Révész, Géza. Die soziobiologische Funktion der menschlichen und tierischen Hand. Acta
Psychologica, juni 1938.
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schepperij.
Het grote moment is aangebroken! Ik plemp de inzichten van Chen, Stapel, Clifton
en Révész in één grote kookpot. Wat water erbij, en hop nog wat eigen ervaringen,
wat Freud en Jung, een geheim ingrediënt, een paar kruiden, vuurtje eronder, een
tijdje laten trekken en... een nieuw concept is geboren. Het is uiteraard aan mijn
ambitieuze collega-wetenschappers om het kritisch tegen het licht te houden, uitvoerig
te testen onder uiterst objectieve laboratoriumomstandigheden, er een spraakmakende
dissertatie over te schrijven en de uitkomsten te presenteren op prestigieuze podia
in binnen- en buitenland. Ik beperk me hier tot een meer prozaïsche weergave.
En zo kom ik uit bij de eerste drie minuten van een postpostmoderne pornofilm.
Die bestaan uit een drietrapsraket: eerst een journaalfragment waarin een conflict
wordt getoond, daarna een make over van de pornosterren en... naaien maar. Van
these en antithese naar synthese, naar Verwircklichung zeg maar. Een kind kan
vervolgens de was doen, Kousbroeks favoriete filosoof Hegel11 (met zijn forse neus)
en zijn kornuiten hebben de weg immers keurig geplaveid. We kunnen porno,
zogezegd, benutten als een dialectisch proces. Tegenstellingen oplossen met sappige
seks.
Voordat ik met een aantal concrete scenariotips kom, zal ik eerst stilstaan bij de
make over van de pornojongens en -meisjes. Dat is niet alleen het belangrijkste, maar
ook het relatief moeilijkste onderdeel om te realiseren. Die journaalbeelden kun je
als pornomaker rippen, pas de problème. De acteurs kunnen wat naaien betreft
gewoon hun bestaande instrumenten blijven invetten. Maar die make over, dáár komt
het op aan, die moet goed zijn. Zonder een geloofwaardige Verwandlung geen
resultaten. In de tijd van het befaamde essay van Rudy Kousbroek (nineteen
eighty-four) was het nog een hele klus om van een blonde snol een geloofwaardige
Margaret Thatcher te maken en van een geile sportschooljongen een verleidelijke
Breznjev. Met CGI is dat tegenwoordig een stuk makkelijker. Pas op, dit is geen reden
om het te onderschatten! Denk aan Révész!
Porno kan dé oplossing zijn van onze mondiale problemen
U begrijpt inmiddels waar ik naartoe wil. Porno kan dé oplossing zijn van onze
mondiale problemen. Op een geile, verantwoorde manier aan de slag met
ogenschijnlijk onoplosbare conflicten. Een collectieve, innerlijke synthese die leidt
tot een vreedzame wereldbeschouwing en dito handelingen. Samen klaarkomen met
de ‘acteurs’ en... de Waarheid is geboren. The dawning of the age of Tori Black.

11

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1807). Phänomenologie des Geistes, Kapittel 65. Project
Guttenberg.
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Schaam u niet. Tissues bevuilen voor een betere wereld. Toe maar, ga lekker los.
Associëren, masturberen en socialiseren. De enige juiste volgorde.
Toegegeven, het blijft allemaal nog een beetje abstract. Daarom, ter afsluiting,
inspiratie en vooral richting- en zingeving, enkele voorbeelden. Kant-en-klare scènes
voor altruïstisch en innovatief ingestelde pornoproducenten. Let wel, de tijden zijn
indicatief. Soms is één indringend shot voldoende om de situatie goed neer te zetten.
Denk bijvoorbeeld aan het binnenvliegen van de Twin Towers of het uit de wedstrijd
schoppen van Arjen Robben. Soms hebben we wat meer tijd nodig, zoals bijvoorbeeld
bij de parlementaire enquête over de overname van ABN AMRO en Fortis. U snapt de
bedoeling.
Hier gaan we:
1. Tsjoek, tsjoek
[30 sec] Beelden van NOS-journaal. Mark Rutte en Maxime
Verhagen. Geert Wilders. Teleurgestelde blikken. Boosheid.
Verbijsterde journalisten. Grafieken met catastrofale cijfers.
[30 sec] Drie mannen zitten in de sauna. Gespierde lijven.
Gladgeschoren. Witte handdoeken op schoot. Er hangt duidelijk
een seksuele spanning in de lucht. De gezichten van de mannen
veranderen in die van Rutte, Verhagen en Wilders.
[120 sec] Nu volgt een compilatie van wat we in het vervolg van
de film gaan zien. De mannen worstelen met elkaar. Strelen. Likken.
Rimmen. Slaan. De hele santenkraam. Uiteindelijk vormen ze een
treintje. Ze genieten. Loutering.
2. Een dubbele schaar
[30 sec] Journaalbeelden. Johan Cruijff rijdt kwaad weg in zijn
Mercedes. Louis van Gaal blaft richting journalisten. Jack van Gelder
schudt met zijn hoofd. Beelden van kolkende Arena.
[30 sec] Twee wulpse vrouwen liggen op een rond bed. Glimmende
olielijven. Blond. Prothese-tieten. Kale kutten. Plafond- en
wandspiegels. Langzaam veranderen de gezichten van de vrouwen
in Van Gaal en Cruijff.
[120 sec] Compilatie van film. De vrouwen kussen. Likken. Scharen.
Het gaat er vurig aan toe. Dildo's. Tepelklemmen. ‘Van Gaal’ squirt
in gezicht ‘Cruijff’. En andersom. Liefdevol wrijven de vrouwen
het vocht uit over hun prachtlichamen. Vertederende blikken.
Loutering.
3. Genot in Gaza
[30 sec] Journaalbeelden. Bomaanslagen in Jeruzalem. BOEM!
Vluchtende
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vrouwen en kinderen. Schietende mannen. Een lijk van een jongetje.
Bloed. Wapperende vlaggen, van Israel en Palestina. Prikkeldraad.
[30 sec] Een joodse man (pijpenkrullen) en een islamitische vrouw
(hidjaab) stellen zich voor. Ze lachen in de camera en hebben er
duidelijk zin in. Ze zitten naast elkaar in een oase, een rustieke
omgeving zonder lawaai. Natuurgeluiden.
[120 sec] Compilatie. De man en de vrouw kleden elkaar uit. Beffen.
Pijpen. Op zijn hondjes. Zij bovenop. Hij bovenop. Zweepje, hij.
Zweepje, zij. Opnieuw pijpen. Sperma druipt over haar lippen. Vurig
zoenen. Voldaan in camera kijken, allebei. Loutering.
4. Copycats on fire
[30 sec] Journaalbeelden. Kim Jong-Un houdt zijn eerste toespraak.
Juichende menigte. Veel vlaggen. Barack Obama geeft een
persconferentie. Bezorgde blik. Vuist in de lucht. Dreigende taal.
Uncle Sam.
[30 sec] Een jong, negroïde koppel trekt zich terug in de
kopieerkamer. De deur gaat op slot. Gepassioneerd ontkleden ze
elkaar. De man tilt de vrouw op het kopieerapparaat. In de gezichten
herkennen we Kim en Barack.
[120 sec] Compilatie. De man dringt met een forse stoot bij de vrouw
binnen. Op en neer. Aan haren trekken. Krabben van genot. Bijten.
Man komt klaar. Glinsterende creampie. Likken. Vrouw komt klaar.
Voldane blikken. Loutering.
5. Spaß im Kindergarten
[30 sec] Journaalbeelden. Verslaggever staat voor gerechtsgebouw.
Rechtbanktekening van Robert M. Huilende ouders. Shot van 't
Hofnarretje. Spelende kinderen. Henk Bres overhandigt petitie aan
minister Ivo Opstelten.
[30 sec] Ukkepukken in een klaslokaal. Schoolmeester. Stagiair...
Nee, laat ik dit maar niet doen...
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Asher Boersma
Pornografie als folklore
Het is vaak - zeker sinds de hegemonie van plastic tieten is doorbroken - moeilijk
een onvolkomenheid te ontdekken bij pornoactrices. Ze hebben geen fysieke
eigenschap die hen onaantrekkelijk maakt en toch zijn ze vaak niet aantrekkelijk.
Het is niet per se dat hun schoonheid je ongemoeid laat, maar het is meer een
fotogenieke schoonheid dan een erotische, laat staan een persoonlijke.1 Het lichaam
reageert, niet de geest.
In de jaren negentig was kunstmatigheid de norm: graatmager en opgeblazen
voorgevel. Niet dat cosmetische chirurgie minder populair is, maar binnen de
porno-industrie is dit verwaterd. Het bestaat nog wel, maar veel actrices zijn populair
geworden met een uiterlijk zoals mensen om ons heen. Hier zijn meerdere
verklaringen voor.
Ten eerste is er de opkomst van reality-televisie. Meer dan een televisieformat dat
ons even vermaakt totdat het volgende genre ons het doet vergeten, is het een
verschijningsvorm van een verlangen dat zich tegen het einde van de negentiende
eeuw al sterk manifesteerde. Het verlangen om ver te zien, om een afstand te
overbruggen in ruimte en niet in tijd, domineerde de anticipatie op televisie en kwam
tot uiting in vroege film in een genre genaamd moving postcards.2 Sinds de jaren
zestig toont Direct Cinema ons het alledaagse of juist een popconcert, altijd vanaf
de schouder alsof we zelf getuige zijn. En misschien dat het Deense Dogma uit de
jaren negentig nog wel de beste voorbode is van reality-televisie: ergens tussen
documentaire en fictiefilm, maar altijd als een performance toont de mens zijn
ongegeneerde zelf. Opgesloten (Big Brother, De Bus, De Gouden Kooi),

1

2

Je zou ook kunnen zeggen dat de cosmetische chirurgie beter in staat is om zijn ingrepen te
integreren in het oorspronkelijke uiterlijk, of dat het in de jaren '90 ons gewoonweg meer
opviel. Toch speelt hier ook verschuiving van pornoster naar pornobuurmeisje een belangrijke
rol.
Een goed voorbeeld is Panorama du Grand Canal vu d'un Bateau (1896); een shot van
minder dan een minuut vanaf een varende boot. De historicus William Uricchio heeft
aangetoond dat televisie een medium is dat een zeer lange aanlooptijd heeft gekend, die in
tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht niet in de jaren 1940 begon, maar terug gaat naar
de camera obscura in de achttiende eeuw. Zie William Uricchio, ‘Constructing Television:
Thirty years that froze an otherwise dynamic medium,’ in After the Break: Television Theory
Today (te verschijnen bij Routledge).
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uit de comfortzone (Expiditie Robinson,

Groeten uit de Rimboe, Peking Express) of als open huis (The Osbournes, De Bauers,
De Pfaffs). Ver zien, observeren, was niet meer genoeg, het moet over onszelf gaan,
gewone mensen, ook als ze eigenlijk beroemd zijn.
De enscenering en performances werden in een aura van realisme verkocht, het
productievolume ging omhoog, de production value omlaag. ‘For the first time,
anyone can make cinema,’ stond er in het Dogma-manifest. Met de komst van het
internet, en dit is het tweede punt, is er de mogelijkheid om pornografische huisvlijt
te distribueren. Amateurpornografie bestaat in feite sinds de mens de mogelijkheid
heeft om zichzelf op te nemen, maar de schaal waarop het wordt geproduceerd is
nog nooit zo groot geweest. Het is verleidelijk te denken dat we vrijer zijn, of we
ons dat in ieder geval voelen en minder angst hebben om veroordeeld te worden voor
het delen van seksuele activiteiten.
Aan de hand van web 2.0 en social media wordt vaak een
democratiseringsevangelie verkondigd. Ook pornografie zou hier een subdomein in
hebben, porn 2.0. Democratisering en pornografie vormen al eeuwen een tandem,
zo stelt historicus Lynn Hunt.3 Pornografie en moderniteit kwamen tegelijkertijd op
en veel vroege pornografen - hoewel het woord pas voor het eerst rond 1800
verscheen, in Frankrijk - waren vrijdenkers en libertairen. Volgens Hunt is pornografie
voornamelijk als regulerende categorie ontstaan, ingegeven door de behoefte om wat
als obsceniteit beschouwd werd te kunnen censureren. Met de democratisering van
cultuur, de overvloedige beschikbaarheid van expliciet materiaal, was de geest uit
de fles. Porn 2.0 past in deze traditie van de vrijheid en niet in een van gelijkheid,
wat democratie toch impliceert. De vrijheid om pornografie te aanschouwen is iets
radicaal anders dan amateurpornografen die zich aan de norm van de porno-industrie
onttrekken en massaal alternatieve porno gaan maken. De amateurs doen het niet zo
radicaal anders: de dominante esthetiek en moraal waarin de amateurpornografen
zijn opgegroeid - dat van de industrie - is sterk aanwezig in hun eigen werk. We
kunnen ons niet verstoppen achter de-

3

Hunt, Lynn. The Invention of Pornography: Obscenity and the Origins of Modernity,
1500-1800 (1993).
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ze industrie, het is ook een kwestie van derived demand, afgeleide vraag.4 Zo is ook
amateurpornografie over het algemeen de verbeelding van de man en valt er voor de
vrouwelijke actoren en toeschouwers minder te genieten. En daarmee ook voor mij;
dat is niet uit altruïsme, maar vanuit de idee dat als van seks samen genoten wordt,
het elkanders genot versterkt. Amateurpornografie is vooral herkenbaar als esthetische
modus. Niet de camerapositie is anders, maar de kwaliteit van de camera. De acteurs
zijn onze buren en hun pornofilmpjes zijn hun tuinhuisjes.
Zo is ook amateurpornografie over het algemeen de verbeelding van
de man en valt er voor de vrouwelijke actoren en toeschouwers minder
te genieten
Hoewel de vrouwen meer op elkaar zijn gaan lijken, zijn de mannen doorgaans te
onderscheiden door de omvang van hun (kleinere) geslacht. Vaak wordt door de man
zelf gefilmd, hand held of vanaf het statief. Het prototypische openingsshot is dat er
een vrouw op bed ligt of voor de camera zit en wacht totdat de man achter de camera
vandaan komt. De meeste amateurpornografie laat zich kenmerken door een
gebrekkige belichting, waardoor de camera's die ze gebruiken het gebrek aan licht
proberen te compenseren, wat weer tot gruizige, maar wel herkenbare beelden leidt.
Op het andere uiterste van de schaal, bij de industrie, zijn er de secuur uitgelichte
sets, soms met behulp van de Californische zon, waar alles dat in beeld is zo bedoeld
is, ontdaan van verhullend haar. Het zijn juist deze vrouwen - fotomodel,
buurvrouw-look of klassiek artificieel - die het gebrek aan aantrekkingskracht etaleren
zoals omschreven in de openingsalinea. Hoe goed uitgelicht ook, ze blijven kleurloos.
Het gebrek aan spontaniteit tracht men soms te compenseren met een wat lossere
cameravoering, maar het blijft op zijn best Caravaggio bij tl-licht. In een
(semi-)amateuristisch subgenre waarin paren de vrouw ter beschikking stellen aan
grootgeschapen donkere mannen (Mandingo genoemd), zie je vaak dat de man, die
doorgaans niet participeert, de moeite heeft genomen om de set beter uit te lichten
door bijvoorbeeld een bouwlamp op de kledingkast te plaatsen. Tussen de uitersten
van de schaal - de non-profit amateur en de industrie - bevinden zich oneindig veel
pornografen die proberen een slaatje te slaan uit huisvlijt. Er zijn sites die mensen
een platform bieden om geld te verdienen (zie bijvoorbeeld xtube.com en rude.com)
en voor elke niche is er aanbod, want door het internet is de uiteindelijke groep voor
welk subgenre dan ook uiteindelijk groot

4

De vraag naar goederen die een nodig zijn om aan een andere vraag te voldoen. De eerste is
een indicatie van de tweede.
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genoeg om geld aan te verdienen. Dit

wordt ook wel longtail economics genoemd. Bovengenoemde rude.com is
bijvoorbeeld voornamelijk een platform voor de relatief grote minderheid van
Afro-Amerikanen. Dus als er voor elk niche een markt is, dan zou die er ook moeten
zijn voor eerlijkere pornografie, waarin mensen oprechter contact met elkaar hebben.
Probleem is dat er te weinig redactie wordt gevoerd. Waar de oneindige hoeveelheid
kunst- en modeblogs een massa curatoren heeft voortgebracht, blijft de pornografie
hierin achterlopen. Veel pornoblogs zijn er voor wat in het Duits Einhandsurfers
genoemd wordt. Vaak met commerciële motieven (voor doorlinken krijgen ze geld)
en ter bediening van de lichamelijke reflex. De YouTube-achtige platforms screenen
in feite alleen op de legaliteit van de geüploade filmpjes. Voordeel hiervan is dat het
enorme aanbod ook een kleinere hoeveelheid esthetisch aangenamere en ethische
pornografie herbergt. Ook wordt duidelijk wat de meerderheid het liefst ziet. Maar
wat de massa goed vindt is vaak niet te pruimen en de metadata die aan de filmpjes
door uploaders en kijkers worden gehangen zijn geen classificaties die de kwaliteit
verraden. Ze helpen je alleen op handelingen en eigenschappen van de actoren te
filteren. De zap-ervaring is inmiddels het grootste deel van het dataverkeer op het
internet.5 De connotatie van ‘democratisering’ dat aan al die pornoplatforms kleeft
is vooral marketing, zoals zoveel ideologie op het internet. De belofte van een
eindeloze voorraad pornografie en daarmee de gemiddelde tijd die op deze sites
wordt doorgebracht (15-20 minuten, de populairste nieuwswebsites moeten het met
3 minuten doen) is vooral in het voordeel van degenen die geld willen verdienen aan
pornografie.
Op deze platforms is de narratieve pornografie, of misschien beter
speelfilmpornografie, grotendeels verdwenen. Het narratief is vervangen door een
premisse ten behoeve van de puberverbeelding: leerling met lerares, moeder met
beste vriend van zoon, beste vriendin van zus. Wellicht dat veel mannen deze fantasieen nooit ontstijgen, gezien de populariteit van dit soort filmpjes. En misschien wordt
het tijd te concluderen dat narratief en pornografie niet samen gaan, het is inmiddels
lang genoeg geprobeerd. De Einhandsurfers hadden in eerste instantie de bandbreedte
niet om hele films te downloaden en nu ook niet meer het geduld.

5

Zie hiervoor: http://www.extremetech.com/computing/123929-just-how-big-are-porn-sites
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De economische omstandigheden om een speelfilm te maken zijn dus verslechterd.
Er bestaat wereldwijd een aantal festivals waar alternatieve pornografie - niet
hetzelfde als Altporn, waarin modellen met een alternatief gothic uiterlijk met veel
tatoeages figureren - vaak met ruime aandacht voor queer pornografie. De seks is
oprecht, maar de enscenering is onbeholpen. De poging tot articiteit is geforceerd.
Nee, pornografie is een documentair, televisiegenre. Artistieke pretenties hebben
daar minder prioriteit. Laten we pornografie gezien zijn lange geschiedenis folklore
noemen. Pornografie als volkskunst.
Kijk, ze voelen wat! Pijn lijkt het beste alternatief
Hierin gaat het veel meer om de intentie dan om de vernieuwing, meer om het sociale
dan de excellentie. Meer om authenticiteit dan uniciteit. Het gebrek aan
persoonlijkheid in het merendeel van de hedendaagse pornografie wil men
krampachtig compenseren door het tonen van handelingen die het realisme vergroten.
De betaalde vrouw wordt door de man die half buiten beeld is met kracht een lul in
haar mond geduwd, zo diep dat ze moet kokhalzen. En als ze dit niet moet betekent
dit dat ze haar gag reflex inmiddels kan onderdrukken, wat het resultaat is van dit
maar vaak genoeg doen. Haren trekken, wurging, spugen, slaan in het gezicht en op
de kont: alle lijken ze poging om de verveling die je vaak op de gezichten van de
vrouwen ziet te onderdrukken. Wat ook tot de mainstream pornografie behoort, is
anale seks. Deze ultieme daad van overgave en teken van gewilligheid van de vrouw
lijkt gezien de lompe manier waarop het gebeurt moeilijk te voltrekken zonder een
grimas en vocale uitspattingen. Kijk, ze voelen wat! Pijn lijkt het beste alternatief
als genot niet zichtbaar is.
In dit licht is het geen toeval dat veel van de nu populaire professionele
pornoacteurs niet zo zeer te onderscheiden zijn van andere acteurs door hun fysieke
eigenschappen, maar door hun gedrag. De voorlopers van deze trend zijn John
Stagliano, alias Buttman, als uitvinder van het porno-gonzo genre waarin acteur en
regisseur dezelfde persoon lijken te zijn, Max Hardcore als de ultieme klootzak en
Rocco Sifredi als de loverboy die Oostblokmeisjes naar zijn idee van het sublieme
(‘Nasty!’) duwt.6 Vooral de laatste twee acteurs bedrijven seks als machtsspel, waar
de vrouw altijd met een achterstand begint, want de camera staat aan de zijde van
de man. Onder deze vrouwen is Bella Donna, inmiddels een oudgediende, een
representant van een categorie actrices die een extreem

6

Martin Amis maakte een goede reportage over de porno-industrie en gonzo waarin ook
Stagliano aan het woord komt (over anale seks: ‘Pussies are bullshit.’), the Guardian (17
Maart, 2001).
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(anaal) incasseringsvermogen combineren

met (bovengemiddeld overtuigend de indruk wekken van) genot. Hoewel de distributie
van macht vaak ongelijk is, hebben deze acteurs en actrices gemeen dat ze de indruk
kunnen wekken zich te verliezen voor de camera, zeker niet constant, maar bij vlagen
is hun geilheid een ogenschijnlijk totalitaire ervaring. Onderdeel van het repertoire
van deze groep actrices is het vermogen te ejaculeren, als empirisch bewijs van
orgasme, maar ook als tegenwicht tegen het onvermijdelijke einde waar de vrouw
zegt niets anders te willen dan sperma op haar gezicht.
Het is hier niet de bedoeling om anale seks aan verkrachting gelijk te stellen. Het
gaat erom dat het genot ervan doorgaans niet af te zien is aan de vrouw en dat
heteromannen in mainstream pornografie zich nooit laten penetreren, ze laten hooguit
hun anus likken (rimmen). In de films moet de vrouw het lekker vinden, maar de
man begint er niet aan. De transgressie is eenrichtingsverkeer. Ik snap de spanning
wel, ikzelf heb het ook ooit verkend, maar mijn conclusie is dat de penis beter op
zijn plek is in de vagina.7 Dat past, omsluit, verbindt. Ik ben ervan overtuigd dat het
idee bij heteroseksuele mannen populairder is dan de sensatie en dan worden de
praktische hindernissen vergeten. Filmregisseur Larry Clark liet dit op enigszins
exploitatieve wijze zien in Destricted: Impaled (2006). Hij interviewt jonge mannen
die in een pornofilm willen spelen, kiest vervolgens een kwetsbare jongen, nauwelijks
de pubertijd ontstegen, en laat hem zelf zijn tegenspeelster casten uit professionele
actrices. De jongen kiest voor degene die het meest acteert tijdens de casting en zo
weinig mogelijk van haarzelf laat zien (een andere actrice over haar ontmaagding:
‘I was date-raped on my fifteenth birthday.’). Aanvankelijk monteert Clark hun seks
op conventionele wijze, maar gaandeweg laat hij zien wat normaal op de montagetafel
zou sneuvelen: haar faeces vermengd met glijmiddel (ingebracht met een grote spuit)
lekken op zijn penis. Aan zijn gezichtsuitdrukking is te zien dat de jongen die
mogelijkheid nooit bedacht of gezien had.
Het gaat niet zozeer om egalitarisme als wel om onderhandeling. Masculiniteit
mag ook eens ter discussie staan, want waarom is penetreren onder hetero's

7

Voor de duidelijkheid, er is geen bezwaar tegen anale seks en een ontvangende partij kan er
veel plezier aan beleven.
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een daad van de man? Waarom laat de man zich zo zelden door de vrouw vertellen
wat te doen? Als dit al gebeurt, dan is het gelijk een onderdrukkingsfetisj van de
man.
Laat pornografie de plek zijn waar mensen zich aan elkaar tonen, zonder dat alles
altijd zichtbaar hoeft te zijn. Expliciet, maar met verbeeldingskracht. Technisch hoeft
er niet per se zoveel te veranderen. Zet de camera op een statief en ga je gang, alleen
of samen. Laat de seks vóór de enscenering ervan gaan, want dat is altijd terug te
zien.
Een aardige leidraad is geformuleerd door de filosoof Rob van Gerwen.8 Zijn idee
van morele ruimte is oorspronkelijk bedoeld om de moraliteit van niet-artistieke
fotografie te beoordelen. De morele ruimte wordt gecreëerd wanneer de afgebeelde
personen toegestaan zijn om hun persoon-zijn te tonen. Wederkerigheid in plaats
van eenrichtingsverkeer. Twee auto's die in tegengestelde richting een
eenrichtingsstraat in rijden, maken het een doodlopende weg. Het criterium van
gedeelde ruimte maakt professionele pornografie moeilijker, maar niet onmogelijk.
Geld dient alleen niet ter compensatie van de fysieke machtsverhoudingen (dat is
ook waarom vrouwen veel meer betaald krijgen).9 De distributie van macht dient zo
veel mogelijk buiten de economische transactie te vallen.
Van Gerwen geeft aan dat bijna alle iconische nieuwsfoto's deze ruimte opofferen.
Het napalmmeisje in Vietnam, Falling Man, de vrouw die rouwt na de tsunami met
een levenloze arm in beeld, de Irakese gevangene die zijn zoontje geruststelt met
een zwarte zak over zijn hoofd: allen zijn ze er niet bij als de foto wordt gemaakt en
toch staan ze erop. Kunst kan zich nog beroepen op zijn autonomie: een ruimte waarin
immoraliteit onderzocht kan worden. Maar het verschil is dat dit een ruimte is die
mensen bewust betreden. Natuurlijk is het in theorie niet onmogelijk om dit bij
pornografie te doen - dat ik nog nooit een artistiek geslaagde pornofilm gezien heb,
zegt niks. Maar deze Popperiaanse zwarte zwaan heeft geilheid als obstakel, want
geilheid is het beoogde effect van pornografie. Dit behoeft niet zoveel analyse, script
en decoupage, maar veeleer intuïtie. Dat is namelijk waar de alternatieve pornografie
doorgaans maar half in slaagt: de eerder aangehaalde festivals vertonen een
pornografie waarin gewone mensen - degenen die naast je zitten in de trein - samen
seks hebben, ze reageren op elkaar. Daden hebben consequenties. Montage is daar
niet per se een verraad aan, als

8
9

Rob van Gerwen, ‘Picture of Persons,’ Esthetica (2011).
Dit gegeven wordt gebruikt in de internationale campagne Equal Pay Day voor gelijke lonen.
In het filmpje Sasha Grey for Equal Pay Day stelt Sasha Grey - een populaire voormalig
pornoactrice die met Steven Soderberghs The Girlfriend Experience (2009) de overstap naar
mainstream cultuur maakte - dat porno de enige manier is om meer te verdienen dan mannen.
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wel een onnodige onderbreking. Tot nu toe is mijn reactie altijd geweest: laat het
maar met rust, onderbreek het niet. Pornografie is niet zozeer een ontmoeting tussen
regisseur en toeschouwers, maar tussen personen. Niet zozeer een virtuele parenclub
maar een collectieve voyeuristische voorziening.
Veel amateurpornografen verhullen hun gezichten, de vrouw minder vaak dan de
man, want zij moet daar sperma ontvangen. Verder kom je nauwelijks iets van hen
te weten. Het land, soms de streek of de stad, nooit de naam. Dat mensen hun privacy
beschermen, lijkt me gezond, zeker ook gezien de oneindige hoeveelheid mafkezen
die het internet tot hun speeltuin rekenen. Vaak lees je op lokale amateurplatforms
(in Nederland is dat ishotmyself.nl) dat mensen een tijdje van de site zijn geweest
of eerder onder een andere naam bekend waren. Ze hadden wat ‘vervelende’
ervaringen. Het aantal mensen dat in de problemen is gekomen door het delen van
hun pornografische huisvlijt is met de jaren behoorlijk toegenomen. De kramp die
in de reactie van bijvoorbeeld werkgevers terug te zien is, maakt anonimiseren
noodzakelijk.
Naast de anonimiteit van de producent is er ook die van de consument en dat is
minder begrijpelijk. Als zoveel mensen, in meerderheid mannen maar ook grote
aantallen vrouwen naar pornografie kijken, waarom gaat het daar dan nooit over?
Shame (2011) van Alexander McQueen toont een seksverslaafde man die zich
schaamt, maar meer voor zijn gevoelens dan voor zijn seksuele gedrag. Verdrukking
van emotie leidt tot emotieloze seks, maar het is onwaarschijnlijk dat dit voor de
meerderheid geldt. Pornografie is de olifant in de kamer. Over emoties wordt
schaamteloos (en vaak oeverloos) geluld, maar over masturbatie en pornografie
nauwelijks. Toen ik een jaar of 16 was, was er een jongen in mijn voetbalteam die
zich liet voorstaan op zijn masturbatieroutine en dat was een bevrijding: dus iedereen
doet het!
Over emoties wordt schaamteloos (en vaak oeverloos) geluld, maar
over masturbatie en pornografie nauwelijks
Met pornografie is iets soortgelijks aan de hand. In de jaren zeventig was het nog zo
dat het bestaan van pornografie wel werd getolereerd, maar verder verzwegen - wat
pornografie in de handen van de georganiseerde misdaad dreef. Nu leidt het zwijgen
vooral tot kwalitatief slechte want onoprechte pornografie. De discussiemogelijkheden
op de videoplatforms worden gebruikt op een niveau zoals een toerist interacteert
met lokalen: de weg vragen of naar elkaar zwaaien. ‘Weet iemand misschien hoe
deze actrice heet?’ ‘Dit is maar een fragment, waar vind ik de hele scène?’ ‘Zij is
echt heel lekker!’ ‘Ja, mee eens, een van de geilste scènes die ik de laatste tijd heb
gezien!’
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Hoe het anders kan, zag ik eens op het internationale amateurplatform yuvutu.com.
Hier werd in de reacties onder een filmpje, My BF's Horny Ass, gediscussieerd of
de anale penetratie van de man door zijn vriendin homoseksueel zou zijn - homofobie
werd ontkracht, erogene zones verdedigd. Ook de schaamte en publiekelijke
verontschuldiging aan zijn ouders van een Nederlandse voetballer nadat een soortgelijk
filmpje van hem (dat als chantage tegen hem gebruikt werd) kwam bovendrijven,
illustreert de hysterie die heteroman en zijn anus omringen.
De eerste drie minuten van een pornofilm zouden heel goed de totale lengte kunnen
zijn. De verbeelde handelingen moeten nog steeds tussen Kousbroeks ‘stierenvechten
en naturisme’ uitkomen, maar dan als moving postcard, een folkloristisch verlangen
genaamd ver zien.
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Arjen van Veelen
Robotica en troost
Porno is altijd zo belerend. In porno zie je doorgaans stelletjes. Mannetje-vrouwtje.
Mannetje-mannetje. Vrouwtje-vrouwtje. Mannetje-hond. Hoe dan ook: steeds
stelletjes. Zelden zie je er eens iemand solo.
Dat bevoogdende is wat mij aan de huidige porno zo stoort.
Ik kom uit een diep gelovig gezin. Seks was er vrijwel onzichtbaar. Enkel de
gevolgen van seks waren zichtbaar: nieuwe broertjes, zusjes, neefjes, nichtjes.
In die bubbel mocht er veel niet. Seks was er enkel bestemd voor stellen. Je moest
samen zijn. En daarbij moest je ook nog eens een goed, ingezegend verhaal hebben.
Later leerde ik dat veel best mocht en dat er nog veel meer bestond. Autodidactisch
wierp ik mijn ketenen los. Ik bevrijdde mijzelf in mijn up. Ik zag. Ik kwam.
Ja, ik leerde, totdat ik stuitte op een nieuw gebod - dat ik gek genoeg kende van
vroeger. Ik bedoel het gebod dat wordt opgelegd door de pornofilms. De porno, dat
quasi libertaire genre.
Wat ik ook bekeek, ik zag ze altijd getweeën bezig, of met meer, maar vrijwel
nooit solitair. Het gebod van minimaal twee. De wet van het setje.
En dat was nog tot daar aan toe. Maar daarbij kwam dat er altijd een verhaal was.
Hoe dun ook, hoe vergezocht ook - nooit dook men zomaar op elkaar. Er moest
minstens eerst pizza bezorgd. Er moest minstens eerst iets gezegd. Zonder poging
tot verhaal geen seks. Altijd had porno een plot.
Dit déjà vu leerde mij: porno is preuts
Zo propageert porno dus het oude ideaal van een stel. Met als boodschap dat spontane
liefde, zonder minimaal een glimp van een scheppingsmythe, eigenlijk vies is. Zijn
dat niet exact dezelfde geboden die ik kende uit mijn bubbel?
Dit déjà vu leerde mij: porno is preuts.
De verhaallijn is een residu van de romantiek. En de romantiek is weer restaf-

Tirade. Jaargang 56 (nrs. 442-446)

32
val van religie. Het verlangen naar een plot is dus heimwee naar een kwijt paradijs.
Maar volmaakte porno is plotloos.
Seks met zijn tweeën is de natuurlijke manier, zegt men. Zelfs als dat klopt, klopt
het niet. Wat ‘natuurlijk’ heet, verschilt per straathoek en per tijdstip. Ooit waren
homoseks en masturbatie onnatuurlijk. Op sommige plekken nog steeds. Vooruitgang
vindt plaats zodra de mens zich bevrijdt van zogenaamd natuurlijke manieren. Wij
zijn geen verdomde dieren.
Een keten die we nu moeten verbreken is de natuurwet van minimaal twee. Want
dit is een tijd van eenlingen. Dit is een tijd van grote steden waar steeds meer
eenlingen steeds meer in hun eentje leven in appartementen (appartement - proef de
waarheid).
Een proces van toenemend individualisme bracht ons zoveel goeds. Zie de eeuwen
die zojuist aan ons voorbij trokken. Het individualisme bracht ons ratio, radio, raketten
en kunst.
Maar die bevrijding van het individu stagneert nu. Het is gestuit op een wonderlijke
grens: het taboe op eenlingschap.
Want hoewel dit een tijd van eenlingen is, vertellen film en literatuur ons dat er
iets schort aan de solist. In films zien we de zielige eenling, de eenling als akelige
aberratie. In de reclame? Enkel setjes. Net als in de porno.
De eenling, de masturbator-triomfator, is gedoemd te kijken naar seks met zijn
twee. Zo wordt zijn trots gekrenkt. Is het dan gek als de eenling soms gefrustreerd
is?
Het meest schrijnend openbaart zich deze leugen in de porno. Schrijnend, omdat
porno van oudsher juist koploper was, wegbereider. Er mocht daar meer. Er kon daar
meer. Het internet werd voor het eerst ten volle benut door de porno. Porno was
avant-gardistisch.
Waar komt toch die gedachte vandaan dat voor seks minimaal twee mensen nodig
zijn plus een plotlijn? Is seks bedoeld voor voortplanting? Is seks zonder verhaal
vies? Is seks met zijn tweeën lekkerder?
Al deze aannames gaan niet langer op. Seks is niet alleen bedoeld voor
voortplanting - dat hoeven we hier toch niet meer te bespreken. En dat je voor goede
seks per se een ander mens nodig hebt, ook die gedachte is gedateerd. Dat komt door
technologische innovatie.
Hier is waar de robots komen kijken.
Onlangs verscheen er een wonderlijk artikel in Futures, een wetenschappelijk
tijdschrift voor toekomststudies. Hierin schetsen de futurologen Ian Yeoman en
Michelle Mars het wallengebied van Amsterdam in het jaar 2050 (‘Robots, men and
sextourism’, Futures, mei 2012, pp. 365-371).
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In dit Amsterdam zijn de hoeren vervangen door androids, ‘a range of sexual gods
and goddesses of different ethnicities, body shapes, ages, languages and sexual
features’.
De introductie van robots in de seksindustrie biedt volgens de auteurs allerlei
voordelen. Vrouwenhandel kan verdwijnen, evenals geslachtsziekten. En ook elk
schuldgevoel verdampt. Dit alles dankzij technische innovatie.
Ik noemde dit futuristische artikel wonderlijk, omdat het zo gedateerd is. Ten
eerste stelt het de troost der robotica uit tot 2050. Waarom dan pas? De techniek is
er nu al. Of in elk geval bijna. Over een paar jaar hebben mensen al seks met robots,
voorspelde het European Robotics Research Network laatst.
Verder is het vreemd dat de onderzoekers de geneugten van robots alleen reserveren
voor de prostitutie, niet voor het dagelijks leven. Dat getuigt niet echt van durf. Zo
blijft de robot een hoer.
Terwijl de robot juist de eenling kan bevrijden van het drukkend moralisme.
Vooruitgang is altijd technische vooruitgang. En de techniek verschaft ons nu robots
die ons beter bevredigen dan mensen. Robots behoeven geen plotlijn. De
omslachtigheid die de liefde en de porno nu kenmerken wordt door de robotica
ridicuul. Er hoeft niet langer steeds een pizza besteld.
Ik schaam me eigenlijk dat ik dit presenteer als een nieuw idee. Want het proces
van bevrijdende robotisering is al jaren gaande. Misschien zelf in uw huis. Zij het in
het klein.
Ik doel natuurlijk op de vibrator, die een minirobot is. Vibrators zullen steeds beter
worden. Tot de mens onnodig is. Totdat elk plot overtollig zal zijn. De seksrobot is
niets anders dan een sophisticated vibrator die de soloseks zal emanciperen. Je hoeft
alleen de lijnen door te trekken.
Voor sceptici geef ik twee tekenen des tijds. Allereerst de groei van webshops
waar je religieus goedgekeurde vibratoren kunt aanschaffen, zoals Koshersextoys.net.
En zulke shops zijn er ook voor christenen en moslims. Godsdiensten zijn altijd alert
op wat hen mogelijkerwijs bedreigt. Zij zien scherp dat de robotica een bedreiging
vormt voor hun monopolie op seks. Daarom planten ze nu snel hun vlaggetjes op dit
terrein.
Het tweede signaal komt van de jonge rechtsfilosoof Thierry Baudet. Hij
constateerde vorig jaar in de krant dat in zijn vriendenkring de technische
hulpmiddelen steeds populairder worden. Ik geef drie kerncitaten:
‘Het gebruik van vibrators, autoblowers en porno levert daarbij prikkels die geen
mens kan evenaren.’
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‘Als straks naast porno ook namaakvagina's en -monden volkomen geaccepteerd
worden, zal het einde van de monogame liefdesrelaties misschien in zicht komen precies zoals in pessimistische sciencefiction naar voren komt.’
‘Het individu van de toekomst is volkomen bevrijd, volkomen verzadigd, maar
daarmee ook volkomen geïsoleerd en niet langer in staat tot betekenisvolle - laat
staan existentiële - binding met een ander.’
Dit ziet de jonge filosoof voor de helft juist. Inderdaad, robots zijn beter dan mensen.
Inderdaad, dit bevrijdt het individu en bedreigt de traditionele relaties. Maar nee, dit
is beslist geen doemscenario. Die laatste conclusie is enkel ingegeven door technofobie
en sentiment.
Dankzij de pil hoefde seks niet meer om voortplanting te draaien. Dankzij de robot
hoeft seks niet meer romantisch te zijn.
Zou ik dus een voorstel mogen doen voor de eerste minuten van een pornofilm,
dan geef ik alleen een trefwoord: robots.
Porno was altijd koploper. Maar zelfs daar zie je nog de stuiptrekkingen der
romantiek. Zelfs daar zie je het misverstand van ‘existentiële binding’. De toekomst
van porno zal zijn: robotica en plotloze soloseks.
De bezwaren die iemand tegen dit toekomstbeeld kan inbrengen, verschillen niet
fundamenteel van de bezwaren die ooit werden ingebracht tegen seks voor de lust
(of tegen masturberen). Die bezwaren zijn dus belerend van aard. De enige
tegenwerpingen die een serieus antwoord verdienen zijn technische van aard.
Dankzij de robot hoeft seks niet meer romantisch te zijn
Want: zijn robots inderdaad lekker?
Hier vraag ik om uw vertrouwen. Weet dat de technische innovatie momenteel
sneller gaat dan futuristen schrijven kunnen. De ontwikkelingen in werkgeheugen,
lenigheid en aaibaarheid zijn nauwelijks bijbeenbaar.
Wie dat weigert in te zien, gelooft waarschijnlijk ook niet dat er in zijn chipknip
al meer rekenkracht zit dan in een Apollo-raket. Of dat er in Berlijn een auto rondrijdt
zonder een bestuurder. Welnu, seks is eenvoudiger dan een maanmissie en beslist
eenvoudiger dan autorijden (wie kon er niet eerder vrijen dan autorijden).
De toekomst is technofiel. Nu al slapen velen met hun smartphone in bed. De robot
zal snel volgen.
Small step for a man.
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In die toekomst zal het eenlingschap de default setting zijn - solo wordt onze
hoeksteen. En die eenling zal geen hinder meer ondervinden van tijdrekkende
bakerpraatjes over liefde, noch last hebben van de leugen der suspense.
Pas van partner en plot ontdaan is seks zuiver.
De robots komen, al is het zover nog niet. Velen weifelen nog. Dat komt door de
porno, die de kijker keer op keer de leugen van het stelletje inprent.
Als u tegenstribbelt, komt dat omdat u te veel porno kijkt.
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Marja Pruis
De aaibaarheidsfactor, de eerste drie minuten
‘Borduren is slavenwerk. Maar als je ziet hoeveel vrouwen vrijwillig naar de
borduurnaald hebben gegrepen, moet je constateren dat niet elke vrouw een hekel
heeft aan slavernij.’ - Charlotte Mutsaers, ‘Muizenhart’ (in: Pedante pendules en
andere wekkers)

Cast
Sherif

Jandino Asporaat

Doritha

Maria Kraakman

Rees

Karina Smulders

Loesje

Saskia Temmink

Jongen met joint

Johnny de Mol (met gewoon haar, geen
hanenkam)

Meisje met hond

Nicolette Kluiver

Chauffeur

Fedja van Huêt

Vrouw in lobby

Ariane Schluter

Man in pak

Dennis Storm

Smid

Martin van Waardenberg

Vrouw in ijzerwarenzaak

Carine Crutzen

Henk Schiffmacher

Henk Schiffmacher

Scène 1
(Een straat in Amsterdam-West, brede stoep, bomen, ochtendlicht, vogelgeluiden, tramgeklingel
en verkeersgeraas op de achtergrond. De meeste parkeerplaatsen in de straat zijn leeg. Op
de hoek is een bakker, af en toe gaat er iemand naar binnen en buiten. Een gemeentekarretje
zoemt door de straat, de afvoer-
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putjes worden schoon gespoten. Halverwege de straat is een perkje, met een bankje en een
wipkip. Op het bankje zit een jongen een joint te draaien. Een postbode komt aangefietst, met
brede oranje tassen achterop. Hij zet zijn fiets halverwege tegen de huizenrij, en pakt van
bovenuit een van de tassen een bundel dikkere enveloppen en pakketjes. Zo gauw hij die
pakketjes in handen heeft, begint de muziek, zachtjes, de woordloze klanken in ‘Gabriel’ van
Lamb. Er rijdt een lange zwarte auto door de straat, langzaam, alsof hij zoekende is. Achter
een van de ramen van een benedenwoning wordt een lamelle opzij geschoven, het enige wat
je ziet is een hand met gifgroen gelakte nagels. Telkens als er een envelop in een brievenbus
verdwijnt, krijgt het daglicht een intensere tint, gaat er een rolluik dicht of juist open, bollen
de gordijnen op, wordt een raam dichtgeschoven. De auto heeft kennelijk een rondje gemaakt,
want rijdt opnieuw langzaam door de straat. Op het moment dat de postbode met het laatste
pakketje in zijn hand aanbelt bij een benedenwoning, is het daglicht op zijn scherpst. De
roffelende beat van Lamb zwelt aan. De sierlijk geschilderde letters op de voordeur worden
zichtbaar: D. Slothouwer, procureur-generaal. De postbode is een zwarte man van midden
dertig, gekleed in het PTT-uniform. Op zijn borst wordt het naambordje zichtbaar: Sherif. Hij
belt nog een keer. Het duurt even voordat de brede deur opengaat. De vrouw die in de
deuropening verschijnt is in de 40, heeft blond haar, gedraaid in een slordige knot. Ze ziet
eruit alsof ze net uit bed komt, ze is de ceintuur van haar witte katoenen peignoir nog aan het
dichtstrikken.)

Sherif:

(lacht breed) Hallo. Goeiemorgen.
Doritha:

(gaapt) Ha. Goeiemorgen.
Sherif:

Goeiemórgen. Pakketje voor u.
Doritha:

(mompelt onverstaanbaar)
Sherif:

Even tekenen alstublieft.
(Sherif overhandigt het pakket, en tegelijkertijd een formulier en een pen. Als Doritha het
aanpakt, en haar handtekening op het formulier zet, valt haar peignoir open. De zwarte auto
rijdt net stapvoets voorbij, er wordt een raam open gezoemd, de contouren van een man achter
het stuur zijn vaag zichtbaar. Doritha zet gehaast een krabbel en klemt vervolgens het pakket
als een schild tegen haar blote buik.)

Doritha:

Dank je wel. (maakt aanstalten de deur te sluiten)
Sherif:

(blijft op de drempel staan) Tot morgen. Misschien.
Doritha:

Misschien. (sluit de deur langzaam)
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(Het licht in de straat is bijna paars geworden. De zwarte auto parkeert schuin aan de overkant,
niemand stapt uit. Het raampje achter de bestuurder wordt opengeschoven, een hand met een
sigaret wordt zichtbaar, behaarde pols, wit manchet, er kringelt rook op. De muziek van Lamb
roffelt voort.)

Scène 2
(Rommelige woonkeuken. Op het aanrecht vuile borden, een halfvolle kan met jus d'orange.
Op de grote houten tafel in het midden nog meer resten van een ontbijt, open pot pindakaas,
drie pakken met verschillende soorten hagelslag. Kinderbordje met papresten. Doritha maakt
een deel van de tafel leeg, legt het pakket erop, schuift een bestekla open, vindt niet wat ze
zoekt. Ze draait het pakket om en om, het heeft een neutraal pakpapier. Met een van de messen
die nog op tafel liggen, begint ze ongeduldig aan het plakband te wrikken. In een van de zakken
in haar peignoir begint een telefoon te rinkelen).

Doritha:

(hoest) Reesje. Schatje.
(Terwijl ze luistert, blijft ze met haar andere hand wrikken om het pakket te openen.)

Doritha:

Is daar wat mis mee dan?
(Ze stoot een beschuitbus van tafel. Legt het mes neer, loopt naar het raam en schuift een van
de lamellen opzij, loopt dan weer snel terug, kijkt nog een keer in de la en pakt een schaar.)

Doritha:

Ja maar dat slaat ook nergens op. Dat had je toch vantev...
(Na een knip kan ze het pakpapier wegtrekken. Er komt een doos tevoorschijn, vrij groot, egaal
zwart met een goudkleurig logo.)

Doritha:

Kan ik je anders zo...
(Het lukt haar niet de doos met één hand open te krijgen. Zichtbaar geïrriteerd blijft ze wrikken.
Loopt opnieuw ongedurig naar het raam. Werpt weer een blik naar buiten.)

Doritha:

(met stemverheffing, schudt haar peignoir uit, loopt in bh en string ongedurig door
de keuken) Ik ga (...) Nee nieuw proj (...) Ja is goed hadj (...) Ja daaaag.
(In haar haast het deksel van de doos te wrikken, laat ze de doos op de grond vallen.
Binnensmonds gevloek, eenmaal terug op de tafel heeft ze 'm eindelijk open. De binnenkant
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dat op.)
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Doritha:

O! (zenuwachtige lach) Nee! O!
(‘Gabriel’ van Lamb zwelt weer aan, nu met de stem van de zangeres erbij:
I can fly
But I want his wings
I can shine even in the darkness
But I crave the light that he brings
Revel in the songs that he sings
My angel Gabriel.)

Scène 3
(Slaapkamer. Op het brede bed, met half teruggeslagen dekbed ligt een cyperse poes te slapen,
met een rood riempje om zijn hals. De doos ligt open op het bed. Doritha zit achter de toilettafel
op een poef, in bh en string, ze is haar benen aan het insmeren met lotion. Uit een van de
kasten achter haar trekt ze laden met schoenen tevoorschijn. Ze kiest een paar pumps met
hoge hakken, uit een andere la pakt ze dunne huidkleurige kousen. Met de grootste zorg trekt
ze de kousen aan, langzaam, vervolgens de pumps. Ze bekijkt zichzelf voor de lange spiegel
aan de binnenkant van de kastdeur, draait zich om en om, spant haar bh-bandjes iets strakker
aan. Haar telefoon, die op de toilettafel ligt, piept, ze leest het bericht dat ze ontvangen heeft,
het bericht komt groot in beeld. ‘Ik houd je warm en geef je water en alle juiste soorten
verrukkelijk, gevaarlijk voedsel.’ Ze gaat weer voor de spiegel staan en laat haar vingers in
haar slipje verdwijnen. Haar telefoon piept opnieuw. ‘Bewaar wat voor mij.’ staat er op de
display. Snel loopt ze naar het raam, kijkt naar buiten, en vervolgens op de wekker die op een
van de nachtkastjes staat. Uit de kledingkast pakt ze een zijden overslagjurk, trekt die
vliegensvlug aan. Dan haalt ze uit de doos op het bed een zilverkleurige halsband waaraan
een klein sleuteltje hangt.)
(Lamb zingt:
Bless the day he came to be
Angel's wings carried him to me
Heavenly
I can fly
But I want his wings
I can shine even in the darkness
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But I crave the light that he brings
Revel in the songs that he sings
My angel Gabriel
My angel Gabriel
My angel Gabriel)

Scène 4
(De straat. Op het bankje, naast de wipkip, zit een meisje met een aangelijnde hond. Voor
haar staat de jongen met de joint, die haar telkens trekjes voert. Beiden blazen langzaam en
genotzuchtig rook uit. De deur van D. Slothouwer zwaait open, Doritha komt naar buiten, een
handtas in haar hand, ze heeft een regenjas aan die hoog tot onder haar kin is dichtgeknoopt.
Trefzeker loopt ze op haar hoge hakken naar de parkeerplaats, naar de zwarte auto, waarvan
het portier aan de rechterachterkant van binnenuit voor haar wordt geopend. De auto trekt
langzaam op. Tegen de tijd dat hij de straat uit is, is het tromgeroffel van Lamb verstomd en
het verkeergeraas weer hoorbaar, het getingel van een tram. Het meisje met de hond zit
wijdbeens op het bankje, haar rok opgeschort, haar slipje hangt om de nek van de wipkip. De
jongen zit voor haar neergeknield, de wonderen der Cunninglinguïstiek vierend.)

Meisje met hond: Ooooh! Aaaaah!
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Marcel Möring
Een wereld van afgewende blikken
Mijn eerste kennismaking met pornografie vond plaats toen mijn buurjongens Arthur
en Maarten en ik op het braakland voorbij onze huizen, half verborgen onder een
plak mislukt gestort beton, een boek aantroffen.
De wijk waar wij woonden was zo nieuw dat de tuinen nog vierkanten zwarte
aarde waren en de zomeravonden werden beheerst door afwassende moeders die
door het keukenraam toekeken hoe hun mannen het grondgebied met coniferen
afbakenden.
1971, zomervakantie en Arthur die zei: ‘Hé, kijk daar eens.’
Het was een deel van een boek en, gezeten op die klont beton, midden in het ruige
braakland, begonnen we de pagina's door te bladeren.
‘Jezus,’ zei Arthur.
‘Seks!’ zei Maarten.
Het verhaal speelde zich af in een meisjesinternaat, een topos dat ik toen nog niet
herkende als pornocliché. Er was veel strenge tucht, afgewisseld met gymlessen
waarbij paard en bok functies vervulden die bij ons op school nog niet aan de orde
waren gekomen en waarschijnlijk niet zouden komen.
‘Het is wel vreemd,’ zei Maarten.
Ik was me, daar in de late avondzon, tussen opschietende brandnetels en ruige
grassen, sterk bewust van de erotische spanning die in de lucht hing. Omdat het boek
incompleet was gingen we op zoek naar de rest en na enige tijd vonden we een aantal
andere delen. Het leek er op alsof iemand de band in stukken had gescheurd en
vervolgens halfhartig verstopt. Het leek ons van groot belang om de oorspronkelijke
eigenaar geen kans te gunnen zijn boek terug te vinden en daarom gingen we op zoek
naar een plek waar we Het Boek konden verstoppen. Er was geen sprake van dat dat
bij een van ons thuis zou zijn. Ten eerste was er de kans op ontdekking door ouders
- een gedachte die te erg was om zoiets zelfs maar te overwegen - ten tweede waren
we ons alle drie vagelijk bewust van niet eerder gevoeld onderling wantrouwen.

Tirade. Jaargang 56 (nrs. 442-446)

42
Na enig zoeken kwamen we bij een stapel vergeten steigerhout, verderop in het
braakland. Die verschoven we zo dat er ruimte was voor het boek. We spraken af
om de volgende avond bij elkaar te komen om verder te lezen.
De volgende twee weken zaten we bijna elke avond op die stapel planken en lazen.
We spraken er nauwelijks over, iets wat ik achteraf analyseer als een mengeling van
verlegenheid en verwondering. Geen van ons had ooit een dergelijke tekst gelezen
en van pornoblaadjes wisten we alleen dat ze bestonden en werden verkocht in
obscure winkeltjes met etalages waar suggestieve ‘rubberwaren’ iets aanprezen dat
ons, veertienjarigen, onduidelijk was.
Op een dag kwamen we bij de geheime bergplaats en was het boek weg. We
zochten een tijdje in de omgeving, maar het was duidelijk dat iemand onze schat had
gevonden en dat elke hoop op herovering ijdel was. Het ontluikende wantrouwen
dat de vondst had gewekt bloeide op maar bleef onuitgesproken. Ik verdacht Maarten,
maar nauwelijks bewust, en ik ben er zeker van dat hij en Arthur ook vermoedens
koesterden.
Pornografie was in de jaren zeventig een reservaat
Pornografie was in de jaren zeventig een reservaat. Het leefde in een parallelle wereld
en het was ieder weldenkend mens duidelijk dat het evenveel recht had op bestaan
als de welriekende nachtorchis en de panda, maar net zoals in het geval van zeldzame
bloemen of bedreigde diersoorten kwam je er alleen mee in aanraking als je het
doelbewust opzocht. En dat deden maar weinig mensen. De drempel van de seksshops,
die zich destijds graag ‘boetiek’ noemden, was hoog, zeer hoog. Voor jongens als
Arthur, Maarten en ik kwam het lingeriegedeelte van de Wehkampgids nog het dichtst
in de buurt van visuele erotica. Het is een wonder dat dat mij dat niet zo diepgaand
heeft beïnvloed dat ik een fetisjistische belangstelling heb ontwikkeld voor
huidkleurige step-ins.
Het duurde tot mijn drieëndertigste voor ik weer met pornografie in aanraking
kwam. Ik werkte aan Het grote verlangen en daarin kwam een scène voor waarin
hoofdpersoon Sam tijdens een wandeling over een halfverlaten industrieterrein een
pornoblad vindt. Het beeld dat hem treft in dat opengeslagen blad is een
‘Natureingang’ voor wat daarna gebeurt.
‘Ik had het opgeraapt en in het licht van de maan bekeken. De vale vleeskleuren, de
korrelige foto's met fantasieloze beeldengroepen van parende mensen hadden mij
getroffen als een klap met een koekenpan. Ik stond daar, in het braakland, voorover
gebogen, het blad in het schaarse maanlicht gedraaid en ik voelde een immens verdriet
in mij opkomen.
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Er was een foto van een vrouw die schrijlings over een man lag en tegelijkertijd door
een andere man in haar aars werd geneukt. Alle drie gezichten waren in de richting
van de camera gedraaid, de ogen opengesperd, de monden vertrokken. Er was veel
werk gemaakt van de zichtbaarheid van de penetratie. Waarom? dacht ik, waarvoor?
Het was alsof ik daar, op het industrieterrein, het geschreeuw van mijn
benedenbuurman kon horen, zijn zware gesteun en het gejammer van de vrouw die
onder hem lag, en ik dacht aan Raph, die had gezegd dat het soms alleen maar dit
was, rechttoe rechtaan neuken, en wat ik, toen hij dat zei, had willen antwoorden:
dat er meer moest zijn, maar op hetzelfde moment bedacht dat ik zelf van niemand
hield, niets eens meer wist wat het was om verliefd te zijn.’
In die passage was mijn eigen houding ten aanzien van pornografie aanwezig. Sams
broer Raph, die zegt dat seks soms alleen maar dát is, neuken, en Sam die vermoedt,
nee: víndt, dat er meer moet zijn, maar tegelijkertijd beseft dat hij nauwelijks
gevoelens voor anderen heeft.
In mijn werkkamer, slijpend en polijstend, was ik mij bewust van het academische
van mijn exercitie. Ik had nog nooit een pornoblad gekocht en kon mij alleen de tekst
in dat verscheurde boek herinneren. Internet voor particulieren bestond nog niet in
de vroege jaren negentig van de vorige eeuw en hoewel ik wel eens wederrechtelijk
inbelde op de server van de Universiteit Groningen om dat nieuwe fenomeen te leren
kennen, was ik alleen maar tekstbestanden over schapenziektes tegengekomen en
retrograde indexen op zelfstandige naamwoorden in Ulysses.
Op een middag besloot ik naar de seksshop in de buurt te gaan en onderzoek te
verrichten. Drieëndertig was ik, het kan niet veel vroeger zijn geweest dan 1991, en
desondanks liep ik de deur van die winkel drie keer voorbij. Toen ik eindelijk dan
toch binnenstapte - schemering, vage met gordijntjes afgesloten cabines aan de
linkerkant, rekken met bladen en ‘hulpmiddelen’ aan de rechterkant - begaf ik mij
naar de balie en vroeg de winkeljuffrouw om drie bladen, ‘zeg maar, een aan de
tamme kant van het spectrum, een die het meest-verkochte vertegenwoordigt, en een
die zo'n beetje de grens aangeeft’. Ze begreep er niets van.
Het was een merkwaardig gesprek waarin twee talen werden gesproken en geen
Esperanto werd gevonden. Na een tijdje werd mij duidelijk dat de balie uitsluitend
was bedoeld voor afrekenen, dat niemand ooit instructies nodig had en dat contact
met de bediende zo niet verboden, dan toch op zijn minst ongewenst was. Dit was
een wereld van afgewende blikken en geen contact.
Uiteindelijk stapte ik naar buiten met twee bladen, door haar aanbevolen. Ik
herinner mij dat de ene (‘Die verkopen wij het meest’) Tuk heette. De andere was
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een fullcolour fotoroman in magazineformaat en behoorlijk duur.
Thuisgekomen legde ik ze op de eettafel. Tuk was het resultaat van een schijnbaar
amateuristisch knip- en plakwerk, in elkaar geflikkerd door iemand met een zeer
rudimentaire kennis van typografie en vormgeving. De foto's waren zwartwit, maar
door het goedkope drukproces vooral grijzig, en toonden een troosteloze optocht van
ontkleedde huisvrouwen en onbetrouwbaar ogende Opelbezitters. Ik probeerde een
of twee teksten te lezen, maar gaf dat snel op.
Het andere blad was Zweeds en bestond uit paginagrote foto's en een paar spreads
die een verhaal vertelden waarvan ik mij niets herinner, maar in ieder geval aanleiding
bleek om een jonge vrouw in exact dezelfde positie te plaatsen als die mijn
hoofdpersoon Sam op dat onttakelde industrieterrein zag. En mijn reactie was dezelfde
als de zijne: een overweldigend gevoel van triestheid, van compassie zelfs. De blik
van de vrouw, die als een... big aan het spit tussen die twee mannen lag, een vaag
soort ongeloof in haar ogen terwijl ze naar de camera keek, het complete gebrek aan
lust, overtuiging, plezier. Wat ik zag was, inderdaad, een barokke beeldengroep, een
huidroze sculptuur van vlees, een slangenkuil van armen en benen. Het zal wel de
schrijver in mij zijn geweest die zich onmiddellijk verwijderde van de pornografische
bedoelingen van die foto en en een verhaal begon te zoeken in de blik van die vrouw.
Hoe was zij hier terecht gekomen? Had ze die ochtend nog boodschappen gedaan?
Waar was ze opgegroeid? Wat had ze willen worden toen ze nog op school zat en
welke toekomstdromen had ze? De vragen, besef ik mij nu, die je stelt als je iemand
wilt leren kennen en op de een of andere manier leek mij dat in tegenspraak met het
wezen van de pornografie.
Visuele porno en ik zijn niet voor elkaar gemaakt. Maar geef mij tekst en ik ben het
mannetje.
Halverwege de jaren negentig kwam ik op de ramsjafdeling van een boekhandel
en trof daar een grote hoeveelheid Olympia Press pockets aan. Niet de boeken
waarmee Maurice Girondias naam maakte als de uitgever van Beckett, Burroughs,
noem maar op, maar de uitgaven waarmee hij dat zeer literaire fonds financierde.
Boeken als Perverted psychologist, My sister, my sin en Anal and Oral Love, part
II. Wie nu naar de website van Olympia Press gaat ziet ze broederlijk, zusterlijk, zeg
maar gerust: incestueus, naast elkaar staan: Ulysses, Fanny Hill, The way of a man
with a maid, The English Governess, The story of O, Beckett's beroemde trilogie.
Ik kocht de Paula la Piquante-trilogie van Akbar del Piombo, het pseudoniem
van Norman Rubington, een Amerikaanse kunstschilder wiens werk in de collecties
van diverse Amerikaanse musea is opgenomen en die zich in Parijse periode
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ondermeer in leven hield met de vervaardiging van pornografische romans. Ik zal
geen poging doen om de trilogie, of een der delen, samen te vatten, want het werk
is een bizarre, barokke aaneenschakeling van erotische avonturen die zo'n beetje elke
term uit de DSM-IV raken, ‘and then some’.
Net zoals het werk van De Sade snel verveelt door al die onophoudelijke
neukpartijen, lijdt ook Paula la Piquante aan afstompende herhaling, maar waar de
markies zich verliest in, wat mij betreft, nogal gratuite filosofie, boeit Rubingtons
tekst door ironie, sarcasme en geëngageerde humor.
Als de Paula-trilogie iets is, dan de met duivels plezier beschreven ondergang van
de upper classes. Ze vervelen zich stierlijk, weten van gekkigheid niet meer wat ze
moeten doen en worden ondertussen steeds armer. Ik heb het boek niet meer stukgelezen, jawel - maar ik herinner mij het einde als een werkelijk apocalyptische
orgie, waaraan vele tientallen, zo niet honderden, deelnemen, terwijl het voorouderlijk
slot van graaf Cosimo langzaam instort en er tenslotte niets meer is dan een enorme
berg sufgeneukte, naar pis, zweet en sperma riekende, letterlijk gevallen edelen.
Umwertung aller Werte, zo ziet dat er dus uit.
Maar de beste pornografie in mijn boekenkast is ook een van de beste boeken die
ik bezit: Merlin, Robert Nye's hervertelling van de Arthur-mythe. Nye, dichter en
criticus, maakte van de Morte d'Arthur één van de meest speelse, vrije en taalverliefde
teksten die ik ken. En, god, wat is dat een geil boek.
De vraag die ik mij nooit heb gesteld, maar die zich nu opdringt is waarom ik
moeite heb met het visuele.
In de Britse sitcom ‘Coupling’ - waarin de relationele verwikkelingen van zes
dertigers, drie mannen en drie vrouwen, worden gevolgd - ontvouwt de nogal
chaotische en serendipische Jeff Murdock de ene krankzinnige theorie na de andere.
Van hem is het ‘Eye Slippage’ concept. Dat beschrijft een situatie waarin de blik
van de heteroseksuele masturbant bij het kijken naar porno per ongeluk afglijdt naar
de man in die pornografische afbeelding. Volgens Murdock een situatie die tot ‘lower
whiplash’ kan leiden. Nu weet ik niet goed wat ik mij bij dat laatste moet voorstellen,
maar ‘Eye Slippage’ lijkt mij inderdaad... onbehaaglijk. Zou dat het zijn?
Ik denk het niet. Nee, ik weet wel zeker dat dat het niet is. Voor mij is het
oogcontact met de vrouw een probleem. Ik herinner mij dat ik ooit, op Lesereise in
Duitsland, moest voorlezen in een sjiek bordeel in Frankfurt. De eigenaar was een
van de grootste Goetheverzamelaars van het land en organiseerde een keer per maand
een literaire avond in zijn bedrijfspand. Ik was nog nooit in een bordeel geweest en
keek er naar uit om eens te zien hoe het daar toeging, ook al was het dan niet in
bedrijf als ik daar voor zat te lezen uit In Babylon.
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Ik kwam, zoals ik gewoon ben, een half uur voor aanvang aan. Mijn jas werd
aangenomen, ik kreeg koffie en werd voorgesteld aan het personeel, vier vrouwen
die ik zo tussen de dertig en veertig schatte, allen gekleed in qipao, een Shanghai
dress. Ze waren heel vriendelijk en hadden allemaal dezelfde lege blik. Er lag, ondanks
hun vriendelijkheid, een harde trek rond hun mond en terwijl ik een beleefd praatje
met ze maakte, drong het tot mij door dat het idee van prostitutie als een persoonlijke
keuze een perverse mythe is. Ik kon mij niet voorstellen dat een van deze vrouwen
op de middelbare school had gedacht: ja, prostitutie, dat is mijn ding! En als dat al
zo was geweest, dan hoefde ik maar naar ze te kijken om te zien wat het met ze had
gedaan. Ik stond, aan de bar van dat bordeel in Frankfurt, tussen vier diep-ongelukkige
vrouwen die zoveel verlatenheid en emotieloosheid uitstraalden dat ik er zelf
ongelukkig van werd.
Als ik in de ogen kijk van zo'n jonge vrouw in een Zweeds pornoblad
kan ik haar menselijkheid niet ontkennen
Levinas zegt dat wij mens worden in de blik van de ander, maar we kunnen onze
menselijkheid blijkbaar ook verliezen in die blik. Als ik in de ogen kijk van zo'n
jonge vrouw in een Zweeds pornoblad kan ik haar menselijkheid niet ontkennen, ik
ben niet in staat om de vraag naar haar Zijn te ontkennen. Ja, ik weet het wel: grote
woorden en waarschijnlijk ook een wat potsierlijke, archaïsche houding in een tijd
waarin jan en alleman zichzelf naakt en al dan niet neukend op internet adverteert.
Maar ik geloof dat het idee van persoonlijke vrijheid en het ‘ze zijn er zelf bij, toch’,
dat je hoort als een reality show op tv weer eens een paar beklagenswaardige, niet
al te snuggere types volgt die zich publiekelijk voor gek laten zetten, ik geloof dat
dat idee gratuit is als een mens daardoor verandert in een gebruiksvoorwerp en wij
dat gebruiksvoorwerp voor ons eigen gerief consumeren. Het ontmenselijkt ons.
Maar er is is nog iets.
Visuele porno atrofieert de fantasie. De pornoconsument fantaseert niet, of
nauwelijks. Er wordt voor hem gefantaseerd. De handelingen, hoe de omgeving
eruitziet, de deelnemers, alles is aanwezig. De kijker rest alleen nog de allerminiemste
vorm van fantasie: zichzelf dáár voor te stellen. Visuele porno is ‘sex by proxy’.
In die Britse sitcom, Coupling, komt de volgende monoloog voor van Steve. Hij
en Sally zijn een relatie begonnen en op een dag komt hij thuis en merkt dat Sally
heeft opgeruimd. Dat leidt tot paniek, want nu rijst de vraag of hij ‘de video’ uit de
recorder heeft gehaald. Die band, een favoriet van hem en zijn vrienden Jeff en
Patrick, gaat door het leven onder de titel Lesbian Spanking Inferno. Tij-
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dens een etentje, waarbij alle zes aanwezig zijn, komt het onderwerp ter tafel en
verdedigt Steve de voorkeur van de man voor porno.
‘“I like naked women. I'm a bloke. I'm supposed to like them. We're born like that.
We like naked women as soon as we're pulled out of one. Halfway down the birth
canal we're already enjoying the view. It is the four pillars of the male heterosexual
psyche. We like: naked women, stockings, lesbians, and Sean Connery best as James
Bond, because that is what being a boy is. I want to spend the rest of my life with
the woman at the end of that table there, but that does not stop me wanting to see
several thousand more naked bottoms before I die, because that's what being a bloke
is. When man invented fire, he didn't say, “Hey, let's cook.” He said, “Great, now
we can see naked bottoms in the dark.” As soon as Caxton invented the printing
press, we were using it to make pictures of, hey, naked bottoms! We have turned the
Internet into an enormous international database of naked bottoms. So you see, the
story of male achievement through the ages, feeble though it may have been, has
been the story of our struggle to get a better look at your bottoms.”’
Goed, dit is de tekst uit een sitcom, dus alles is uitvergroot tot lachwekkende
proporties en die fascinatie voor ‘bottoms’ is, net als spanking, een Britse
eigenaardigheid en eerlijk gezegd begrijp ik ook niet goed waarom een pornografische
interesse voor lesbische vrouwen tot ‘the four pillars of the male heterosexual psyche’
zou behoren, maar de tekst vat ongetwijfeld samen wat veel mensen (mannen,
vrouwen ook?) zien als een bijna genetisch bepaalde mannelijke lust naar naakte
vrouwen. Porno is echter meer dan naakte lichamen. Het is een situatie die wordt
afgebeeld, tekstueel of visueel, met als doel de consument een gevoel van seksuele
opwinding te bezorgen en daarom heeft pornografie meer te maken met de handleiding
voor de wasmachine, dan met literatuur: het is iets praktisch.
Ik heb me nooit afgevraagd waarom Kousbroek pornografie aan de orde stelde, maar
wel waarom hij zo ostentatief verklaarde dat hij nog eens voorstellen zou doen voor
de eerste drie minuten van een pornofilm. Met welk doel? Hij moet toch geweten
hebben dat er niets dodelijker is voor de lust dan intellectuele bemoeienis, net zoals
hij zich er van bewust moet zijn geweest dat pornografie onverschillig is ten aanzien
de vaardigheden waarover kunstenaars - schilders, fotografen, filmers, schrijvers beschikken. Zou Kousbroek gedacht hebben dat hij die eerste drie minuten beter kon
opzetten? Geiler? Smaakvoller? Of leek het hem gewoon een prikkelend idee? Ik
denk dat laatste. Zou ik de openingsminuten van zo'n film (of tekst) kunnen schrijven?
In praktische zin: zeker. Pornogra-

Tirade. Jaargang 56 (nrs. 442-446)

48
fie is een keten van topoi, aaneengeregen en bijeengehouden door de allerdunste
verhaallijn denkbaar. Niets makkelijker dan dat. Wat zou Kousbroek voor ogen
hebben gestaan? De cliché's vermijden en originaliteit zoeken? Die originaliteit moet
dan in het verhaal zitten, in de vertelstrategie, in vorm en structuur, want de seksuele
daad is genoegzaam onderzocht en ik denk dat er niet veel variatie meer denkbaar
is die de lezer/kijker doet denken: Hé, kan dat ook? Qua seksuele eigenaardigheden,
situaties en personages is alles op internet te vinden en vaak meer dan je lief is. En
soms doet het er niet eens toe wat te zien is. Uit de begindagen van internet, toen de
nieuwsgroepen nog een actief bestaan leidden, zette iemand een foto van hemzelf
en zijn vrouw online waarop ze de daad bedreven in de bijkeuken. De eerste reactie
was van iemand die schreef: ‘Ik zie dat jullie ook een Whirlpool wasmachine hebben.
Ondervinden jullie ook problemen met het zestig graden programma?’
Ik heb het verhaal van een derde, dus de mogelijkheid bestaat dat het apocrief is,
maar desondanks: ik kan me niet voorstellen dat iemand bij het lezen van een roman
een vraag stelt die meer op zijn plaats is in de ingezonden brievenrubriek van De
Consumentengids.
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Karin Amatmoekrim
Pak jij mijn afvoerputje eens goed aan
Pornofilms zijn niet bepaald een realistische weergave van de werkelijkheid. Het
zijn in het algemeen geen films die een verhaallijn volgen waarin een man aan zijn
echtgenote vraagt of ze maar weer eens een keer zullen. Pornoscènes bestaan niet
uit een vrouw die met frisse tegenzin haar man een welgetelde vier minuten toelaat,
waarna hij van haar afrolt en in een welverdiende slaap sukkelt. In pornofilms is er
geen sprake van echtelijke slaapkamers, geen ingelijste kindertekeningen aan de
muur, geen rondslingerend wasgoed, geen jengelend kind dat binnenkomt omdat het
een glaasje water blieft. Nee, het zijn veeleer twee wildvreemden die beestachtig
tekeer gaan omdat de een vroeg wat er gerepareerd moest worden aan de gootsteen
en de ander zei pak jij mijn afvoerputje maar eens goed aan. Met die lekkere dikke
ontstopper van je.
Het taboe op smerige, platte seks opheffen, betekent in elk geval niet
dat alle vrouwen spontaan met loodgieters van bil gaan
Ver gezocht, weinig verheffend en als we eerlijk zijn vooral ook erg opwindend.
Waarom het opwindend is? Niet omdat we in een samenleving wonen waarin het
gewoon is dat een vrouw zich eens goed laat doorsmeren door de loodgieter. Het is
juist opwindend omdat het 't tegenovergestelde is van de manier waarop we in
werkelijkheid aan onze trekken komen. Iedereen wil in principe wel eens seks. Daar
hoeven we zeker niet kinderachtig over te doen. Maar hoe openhartig zouden we
daar nou echt in moeten zijn? Er schuilt geen meerwaarde in het ontsluiten van porno
en het de openbaarheid in te trekken. Het taboe op smerige, platte seks opheffen,
betekent in elk geval niet dat alle vrouwen spontaan met loodgieters van bil gaan.
Dat willen vrouwen namelijk in werkelijkheid namelijk helemaal niet. Wel in
pornofilms, want porno is fantasie - en daarmee bestaat porno op een heel andere
planeet dan die waarop we in werkelijkheid leven.
Rudy Kousbroek vond dit moreel afkeuren van iets wat de meesten van ons heus
opwindend vinden, onterecht. Hij had het mis. Een weerzin jegens porno-
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grafie is niet alleen terecht, maar vooral ook wenselijk. Niet omdat porno
afkeurenswaardig is, maar juist omdat het waardevol is in de vorm waarin het al
bestaat. Juist bij het in zijn waarde laten van porno, en het per definitie niet uit de
schaduw te trekken, gedijt porno het beste. Seks is, om het maar even onomwonden
te zeggen, geil wanneer het geschiedt in een sfeer van geheimzinnigheid, het liefst
eentje van de viezige soort. En die viezige, smerige, nat-pappende eigenschap is nu
eenmaal zo leuk omdat de daad op zichzelf vies, smerig en nat-pappend is. Anale
seks klinkt vies, is min of meer tegennatuurlijk, kan pijnlijk zijn en bij de nuchtere
gedachte van het naar binnen gaan in ‘dat gaatje’ zullen er nogal wat mensen zijn
die denken hallo, daar komt normaal gesproken wel poep uit hoor. En toch doen we
het. Je mond zetten op een geslachtsdeel dat bijna vierentwintig uur per dag ligt te
zweten onder dikke kledinglagen, tegen katoen aan waar zich de nodige rem- en
urinesporen hebben verzameld, klinkt objectief gezien niet erg aanlokkelijk. En toch
doen we het. Want seks is vies. Lekker vies. En porno is als uitvergroting van seks
zo mogelijk nog lekker viezer. Het uit dat heerlijke verdomhoekje halen waarin seks
van nature zit, maakt het niet aantrekkelijker of toegankelijker. Het maakt enkel dat
we het willen opschonen, god betert, en het meer easy on the eyes willen maken. Een
in elk geval deels verbergen van waar we mee bezig zijn op dat moment, is het
gevoelsmatige equivalent van de ogen iets toeknijpen en door je wimpers naar de
wereld kijken. Dwingen we elkaar de ogen wagenwijd open te sperren, dan is de
kans groot dat hetgeen we ons van tijd tot tijd gunnen, een lekker vies momentje, op
een zeker moment niet meer aanspreekt. We hebben er geen trek meer in, want gut,
zo open en bloot besproken met elkaar blijkt het eigenlijk toch wel een heel vieze
bedoening. Taboe weg, lust weg.
Er is bovendien een ander reëel gevaar bij het doorbreken van dat taboe. Iets wat
al doorschemert in de opmerking van Rudy Kousbroek over het ontbreken van
kunstzinnig interessante porno. Want krijgt porno eenmaal een plek in ons openbare
bestaan, dan moeten we er ook iets van vinden. We moeten er een standpunt over
innemen. Praten de tafelgasten bij DWDD over het laatste hoogtepunt in de
Glamourserie van de Amerikaanse pornofilmgigant Vivid, dan moeten we daar bij
de koffie op kantoor de volgende dag een mening over hebben. Wat is jouw standpunt
aangaande dubbele penetratie? Dat lijkt me niets, maar ja, taboes zijn er om
doorbroken te worden hè, dus vanavond toch maar eens proberen. Leuk, laat me
morgen weten hoe het was. Prima, doe ik.
Wat winnen we met die openheid? Dat er een discours geboren wordt over porno?
Dat we daarmee een ontwikkeling in gang zetten in het maken van betere, hogere,
kunstzinnig meer indrukwekkende porno, zoals Kousbroek al suggereerde?
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Waarom? Gaat u na een open gesprek bij de koffie met collega's ook poepen met de
toiletdeur open, omdat er nu eenmaal geen taboes meer zijn? Ik hoop het toch zeker
niet. De wereld wordt er namelijk niet mooier op, als mensen met de wc deur open
poepen, of wanneer u aan mij vertelt dat u uw vrouw onlangs tussen haar borsten
geneukt heeft. Dit voor elkaar verzwijgen betekent niet dat poepen niet nodig is, of
dat het niet leuk is om het een keer op z'n Russisch te doen - we hoeven het alleen
niet per se van elkaar te weten.
Een grote openheid over porno zou ongetwijfeld resulteren in de behoefte onder
ontwikkelde mensen om het mooier te maken dan het is. Om er zogenaamd betekenis
aan te geven. Terwijl er geen betekenis in seks schuilt, anders dan dat het bedoeld
is om ons mee voort te planten en dat we daarom zo geprogrammeerd zijn dat we
het lekker vinden. Daar komt bij dat porno pure, onversneden seks is. En seks ís niet
mooi. Seks is lelijk. Seks is hijgend en zwetend vlees, grimassen, lichaamssappen,
openingen naar het binnenste van een lichaam, geurtjes en geluidjes.
Seks bestaat namelijk bij de gratie van de vrouw
Voor mooie dingen gaan we naar het museum, of naar een boetiek, of naar een
concert. Kunst heeft niets met neuken te maken, kleren zitten in de weg en muziek
mag prettig zijn in de aanloop naar seks, maar als we eenmaal goed opgewonden en
bezig zijn dan hebben we niets meer nodig dan wat gesteun en gehijg en the
occasional dirty talk. Wanneer Rudy Kousbroek in zijn essay over het heil van de
pornografie vaststelt dat er weinig eervols is bereikt op kunstzinnig vlak, dan zeg ik;
nogal wiedes. Kunstzinnige porno werkt niet en is daarmee in zijn geheel overbodig.
Bovendien is zoeken naar kunstzinnige porno niet meer dan een excuus om te laten
zien dat we zelfs tijdens onze meest dierlijke daad, nog ontwikkelde mensen zijn.
Waarom zou je dat in hemelsnaam willen, behalve dan om te bewijzen hoeveel beter
je bent dan de gemiddelde masturbant?
Dan is er nog de kwestie van vrouwvriendelijke porno, die zekere raakvlakken
deelt met kunstzinnige porno. Als met vrouwvriendelijk wordt bedoeld dat vrouwelijke
kijkers er even opgewonden van worden als mannelijke kijkers, dan lijkt me dat niet
alleen prima maar vooral ook wenselijk. Seks zien doet immers seks bedrijven, en
dat is in het algeheel goed voor iedereen.
Maar vrouwvriendelijke porno die tegenover doorsnee porno wordt geplaatst,
omdat die laatste onvriendelijk zou zijn of omdat het 't beeld van vrouwen in het
algemeen geweld aan zou doen - dat is een beetje overtrokken.
Seks bestaat namelijk bij de gratie van de vrouw. Mannen mogen het imago
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hebben de samenleving oversekst te hebben gemaakt, met een buitengewone nadruk
op jong en strak en gewillig - in de praktijk liggen de machtsverhoudingen toch echt
anders. De Franse schrijver Michel Houellebecq omschreef seks als een
consumptieproduct op de markt van vraag en aanbod. Hoewel Houellebecq dit idee
buitenproportioneel centraal stelt in zijn werk (op een manier zoals alleen een
buitengewoon onaantrekkelijk man, die moeite heeft op een normale manier omgang
te vinden met vrouwen dat zou doen - maar dat terzijde), heeft hij wel degelijk een
punt.
Het soort man dat in staat is om een vrouw te verkrachten buiten beschouwing
gelaten, is de man in het algemeen afhankelijk van de bereidwilligheid van de vrouw
om hem datgene te geven wat hij gemiddeld twee keer per week nodig heeft. Vrouwen
laten zich daartoe op verschillende manieren paaien. Aandacht, geld, kadootjes, het
vuilnis op eigen initiatief buiten zetten - het is doorgaans even puzzelen welke vrouw
wat nodig heeft, om te zorgen dat ze 's avonds in bed niet doet alsof ze slaapt wanneer
hij naast haar in bed kruipt. Maar wat alle vrouwen met elkaar gemeen hebben, is
het gegeven dat zij een valuta in handen hebben waar elke man in principe interesse
in heeft: seks. Zij hoeft bovendien niets te doen, om hem bewust te laten zijn van
wat ze in potentie voor hem heeft klaar liggen. Een bloot been volstaat. Een gewillige
blik, en de deal is gesloten. Andersom geldt dat zeker niet. Trekt de echtgenoot zijn
shirt uit, strijkt uitnodigend over zijn buik en zegt: ‘Kom je schatje? Ik heb zin in
je,’ dan is daarmee allerminst gezegd dat het schatje ook zin heeft, laat staan dat zij
(tijdens de daad) komt.
Juist als tegenhanger van de complexiteit van dit systeem van vraag en aanbod, is
de gemiddelde pornofilm zo plat en eenvoudig. Een man is zich in de praktijk
overbewust van hoeveel moeite, geld en tijd hij moet steken in één vrouw, met een
onzekere uitkomst of daar ook goede seks uit voort zal komen. Logischerwijs zal
zijn fantasiewereld bestaan uit enkel de basiselementen die nodig zijn voor een
orgasme: een lekker wijf (enkel- danwel meervoud), een grote penis waarmee hij
zichzelf kan identificeren (van rubber danwel als onderdeel van een andere man) en
een overdreven libido van de vrouw. Alles wat daar in de praktijk aan voorafgaat of
bijkomt, wordt weggelaten. Het is een eenvoudige maar effectieve optelsom van
kernelementen.
Een vrouw die zegt dat zij bij deze basisopstelling niet opgewonden wordt, liegt
dat ze barst. Mannen die zeggen dat ze een kunstzinniger benadering zoeken van
porno, nemen zichzelf te serieus. Seks, lieve kijkbuiskindertjes, is seks. Het is een
opening van zacht vlees dat opgevuld wordt door een hard, net iets te groot object.
Porno is een uitvergroting van dat doodeenvoudige gegeven.
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De gedachte dat we allemaal aan seks (willen) doen, is zeker geen reden om er dan
maar zo open mogelijk over te doen. Of om te denken dat we ons niet hoeven te
schamen voor onze seksuele fantasieën. We moeten ons wel degelijk schamen, want
seks bedrijven is een van de weinig oerdriften waaraan we nog gehoor geven. Dat
we als soort nog steeds zo weinig geëvolueerd zijn dat we de noodzaak tot copuleren
blijven voelen, ondanks dat er nut noch schoonheid in schuilt, is iets om ons voor te
schamen. Dus laten we dat dan ook alsjeblieft blijven doen. Want in die schaamte
en in dat toedekken van seks kunnen we ons pas echt laten gaan. Laten we onszelf
die oerdrift in zijn meest pure, meest dierlijke en ongecompliceerde vorm gewoon
gunnen. Het taboe op porno opheffen, betekent een zeker einde aan die
ongecompliceerde vorm. En laat dat nu net de vorm zijn die het meest effectief
bewezen is. Daarom concludeer ik dat het niet alleen prima is dat er een taboe rust
op porno, maar ook dat er geen kunstzinnig eervolle porno gemaakt zou moeten
worden. Daarmee kan ik heel eenvoudig een aanzet doen tot de eerste drie minuten
van een pornofilm. Namelijk: er mag geen verhaallijn zijn, alleen maar mannen en
vrouwen die zin hebben in seks. Ze moeten het met elkaar doen op alle mogelijke
manieren en in alle mogelijke combinaties. En ze moeten knap zijn. Bovenaards
mooie mensen met veel te stevige borsten en veel te platte buiken en veel te grote
geslachten en veel te weinig schaamhaar. Zodat de seks, overbelicht door de
studiolamp en uitvergroot op het tv-scherm, in alle lelijkheid nog steeds wonderschoon
is om naar te kijken. Dat is perfecte porno; eenvoudig, weinig verheffend en vooral
erg effectief.
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Andreas Vonder
Iets of iemand wil iets
Twintig nieuwe ideeën voor de eerste drie minuten van een
pornografische film.
Tijdens het 77e boekenbal, dat zoals gewoonlijk gehouden werd in de
Stadsschouwburg van Amsterdam, werd mij op het ‘Ajax-balkon’ even na twaalven
een even curieuze als onverwachte vraag gesteld. Tijdens het luchten in de nabijheid
van tout literair en bekend Nederland en uitkijkend over de taxistandplaats op het
Leidseplein werd mij gevraagd of ik in staat was een essay te schrijven over porno.
Hoe het mij precies werd gevraagd staat mij gezien het tijdstip en mijn
consumptiegedrag niet meer helemaal helder voor de geest maar de combinatie van
boekenbal, Ajax-balkon en de woorden essay en porno kwamen mij op dat moment
volkomen logisch voor.
Zeer zelden vraagt iemand mij mijn persoonlijke visie te geven op problemen of
ontwikkelingen en die enkele keer dat mensen geïnteresseerd zijn in mijn mening
blijkt bijna altijd achteraf dat ze me iets wilden verkopen. Iemands mening vragen
is een beetje zoals koffie aanbieden in een kledingwinkel. Je voelt je zo opgelaten
dat je in ruil voor de koffie iets vriendelijks terug wilt doen. Pas geleden kwam ik
nog thuis met een foeilelijk zijden sjaaltje dat de vriendelijke verkoper mij voorbeeldig
vond staan. Een essay wijden aan pornografie brengt je ook in de twijfelachtige
positie van specialist en het doen van openbare bekentenissen. Ik moest daarom ook
denken aan een aflevering van de serie Louie CK waarin de gelijknamige Amerikaanse
stand upper als enige bereid was gevonden live op de Amerikaanse televisie het recht
op masturbatie te verdedigen tegenover een knappe fundamentalistische christen die
het pad van puurheid predikte.
Praten en schrijven over pornografie heeft zonder meer iets ongemakkelijks. Het
taboe op porno wordt op de eerste plaats gevoed door sociale schaamte voor gevoelens
van lust. We zouden het taboe schijnheilig kunnen noemen maar het taboe heeft
zeker ook een maatschappelijke functie. Niemand is er bij gebaat in de openbare
ruimte, een restaurant, metro of tijdens een vergadering geconfronteerd te worden
met soortgenoten die op zijn of haar smartphone porno zitten te kijken. Zoiets leidt
natuurlijk verschrikkelijk af. Daarnaast denk ik dat het
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taboe bijdraagt aan het succes van het genre. De eerste vraag die ik mij dan ook stelde
na lezing van Kousbroeks essay ‘De troost der pornografie’ was: waarom maakte
Kousbroek zich sterk voor het uit de taboesfeer halen en het esthetiseren van dit
genre? Waarom een lans breken voor een miljardenindustrie die als schaduwplant
floreert in de donkere spelonken van onze samenleving? Waarom van een snackbar
vragen om tapas en petit fours te gaan verkopen? Of moet ik zeggen internationaal
opererende fastfoodketen? Kousbroeks essay stamt uit 1984. Een interessante vraag
is dan ook of er in de tussentijd met de komst van internet iets veranderd is. Bestaan
er vandaag de dag films die Kousbroeks goedkeuring zouden wegdragen? Hoe is het
vandaag de dag gesteld met wat Kousbroeks noemt vooringenomen moralisme?
Televisieprogramma's als Spuiten en slikken van de jongeren omroep BNN,
ondervinden volgens mij maar weinig weerstand en recentelijk verscheen er in De
Volkskrant nog een pagina groot artikel over de beleving van porno door vrouwen.
Ik durf voorzichtig te stellen dat porno gemeengoed is geworden - zij het als publiek
geheim. Er heerst zoiets als wat Slavoj Zizek ‘tolerant hedonisme’ noemt. Ook in
ons taalgebruik zijn sporen van het semi-verborgen genre terug te vinden. Zo herinner
ik mij een stel, dertigers, die in een meubelzaak een bank aanprezen als ‘heel erg
porno’ en dat bedoelden ze positief. En dan heb je natuurlijk nog de krachttermen
in de populaire muziek en de uit de porno-industrie overgewaaide modetrends zoals
het scheren van de schaamstreek.
Waarom van een snackbar vragen om tapas en petit fours te gaan
verkopen?
Toen ik een jaar geleden de overstap maakte van UPC naar Digitenne en met de
gebruiksaanwijzing in de hand de zenders installeerde werd ik getrakteerd op een
nieuwe realiteit. Op kanaal 23 stond een erotische zender geprogrammeerd die
luisterde naar de speelse naam Adult Spice. Een zender die iedere minuut van de dag
snoeiharde porno van diverse pluimage uitzond. Mijn televisie zit veilig opgeborgen
in een grote antieke kast, waarvan de deuren alleen opengaan voor het achtuurjournaal
en voor het volgen van series als Six Feet Under, The Office, In Treatment, Breaking
Bad en recentelijk Louie CK. Maar nu, met het wonderlijke kastje van KPN verbeelde
ik mij iedere keer dat ik er langs liep, dat ik bedden hoorde kraken. Ik hoorde gepiep
en geknars, gezucht en gehijg, geschreeuw en gekrijs. Er werd potdomme de hele
dag in mijn kast gecopuleerd terwijl ik mijn stinkende best deed geëngageerde
toneelteksten in het Duits te schrijven. Zittend aan de tafel met de laptop opengeklapt
of staand in de keuken met een pollepel in de hand boven een pan
spinazie-courgettesoep, bleven de nieuwe bewo-
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ners van mijn ooit zo onschuldige kast de rust in huis verstoren. Een situatie waar
een einde aan kwam toen KPN andere zenders ging aanbieden. KPN koos overigens
opnieuw voor het opnemen van een zogenoemd erotische zender, maar ditmaal van
eigen bodem. Een zender waar je of de slappe lach van krijgt of plaatsvervangende
schaamte.
Terug naar Kousbroeks essay. Wat mij na eerste lezing ervan verbaasde was dat
Kousbroek de gevoelde sensatie van het op jonge leeftijd lezen over verliefdheid en
de eerste kus - in verband bracht met de op latere leeftijd beleven van een
pornografische film. Ik citeer: ‘Het gevoel van onafwendbaarheid, de droge keel, de
betoverende wereld. Diezelfde gewaarwording dat alles intenser was geworden: de
kleuren dieper, het licht stralender en de mensen mooier, met ingekeerde gezichten
zoals op een prerafaelitisch schilderij.’ Nu ben ik persoonlijk niet erg thuis in de
schilderkunst maar ik zie de overeenkomst tussen pornofilms en de
gezichtsuitdrukkingen op een prerafaelistisch schilderij niet. De lyrische beschrijving
maakt overigens wel nieuwsgierig naar films uit de begin jaren tachtig waar
Kousbroek in obscure Parijse bioscoopjes naar keek. Niets menselijks is mij vreemd,
maar dit effect heeft pornografie voor zover ik mij kan herinneren nooit op mij gehad.
Op een gegeven moment hing er in ons kraakpand een poster met de
veelzeggende tekst ‘Castratie is een goed idee’
Kousbroek zelf snapt er zelf dan ook maar weinig van dat in zijn tijd geproclameerd
werd dat het zien van zulke betoverende films van mannen verkrachters maakt. Hij
werpt daarom de vraag op waarom niemand de moed heeft gehad deze onzin tegen
te spreken. Hij ziet zelf twee oorzaken: de angst zich te compromitteren en idealisme.
Dat porno aanzet tot verkrachting of dat porno juist fungeert als afwaterkanaal voor
potentiële verkrachters. Beide gedachten stoelen op ideologie en worden door
Kousbroek resoluut van tafel geveegd. Hij beroept zich op statistische gegevens zoals
dat zestig procent van alle films die geproduceerd worden pornografisch van aard
zijn, waarvan het grootste gedeelte voor thuisgebruik. Het aantal verkrachtingen zou
hierdoor statistisch veel hoger moeten liggen. Zelf heb ik eind jaren tachtig overigens
nog een staartje meegepikt van de feministische ideologie die sterk hing aan de
gedachte dat in iedere man een verkrachter schuilt. Je was als man verdacht tot je
het tegendeel kon bewijzen. Op een gegeven moment hing er in ons kraakpand een
poster met de veelzeggende tekst ‘Castratie is een goed idee’. Een gedachte waarvan
de echo's zo nu en dan opnieuw hoorbaar zijn zoals jaren geleden in het pamflet ‘De
Man, zijn penis en het mes’ van de Vlaamse schrijfster Kristien Hemmerechts. In
deze context bezien komt het essay in een ander licht te staan, namelijk als
verdediging.
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Aan het einde van zijn betoog komt Kousbroek tot de slotsom dat de enige bezwaren
tegen porno van esthetische aard zijn. Hij noemt het opvallend dat er niet een
clandestien meesterwerk is ontstaan en niet een beroemde cineast ooit iets in die
richting heeft ondernomen, zoals in de literatuur wel het geval is geweest. De oorzaak
hiervan wijdt hij aan de toenmalige omstandigheden die een dergelijke investering
riskant maakte. Dit laatste durf ik te betwijfelen gezien de enorme bedragen die in
deze industrie om gaan. Een aantal porno producerende bedrijven zoals Private Media
Group zijn zelfs beursgenoteerd. Blijft staan de vraag waarom er geen clandestien
meesterwerk is ontstaan en niet een beroemde cineast ooit iets in die richting heeft
ondernomen. Ik heb geleerd altijd eerst bij mijzelf te rade te gaan. Als ik voor mijzelf
naga waarom ik in het theater nog nooit iets in die richting heb ondernomen kom ik
tot de simpele conclusie dat ik niet zo goed weet waarom ik het wel zou doen. Wat
zou ik met porno mijn publiek willen vertellen? Kousbroek wijdt deze lacune in het
genre aan de tekortkoming van scenaristen. Hij schrijft: ‘Zo is er nog steeds blijkbaar
niemand die weet hoe je zo'n film moet beginnen. Soms wordt die etappe maar
helemaal overgeslagen, het oeuvre de la chair is al in volle gang op het ogenblik dat
het eerste beeld op het doek verschijnt, waarmee dan een van de meest aandoenlijke
momenten onherroepelijk verloren is gegaan.’
Meest aandoenlijke momenten? Is zijn betoog voor esthetisering van de pornografie
een verkapt pleidooi voor meer aandoenlijke momenten? Er bestaan mensen die hun
hondje aandoenlijk vinden of hun kind. Anderen raken vertederd bij een pandabeer
die zit te kauwen op een bamboestengel of een leeuwin die haar jongen aan het nekvel
verplaatst naar een veiliger oord, maar in de context van de pornografische film kan
ik het woord aandoenlijk niet goed plaatsen.
Ik ben geen psycholoog maar ik kan mij na het herhaaldelijk lezen van ‘De troost
der pornografie’ niet aan de indruk onttrekken dat Kousbroek binnen het
pornografische genre op zoek was naar een vorm die recht deed aan het echte leven.
Naar echte mensen. Hij beschrijft vol lof een Deens trio dat zich op onbewaakte
momenten niet bewust is van de camera en de geheimen die de details vrijgeven.
Zegt Kousbroek hier niet eigenlijk dat hij in een onrealistisch genre de werkelijkheid
wil betrappen?
Het punt is dat pornografie boven alles ondubbelzinnig wil zijn waar Kousbroek
op zoek is naar aandoenlijke momenten. Dat de gespeelde, fictionele lust hem te
eendimensionaal overkwam, waar diezelfde een éédimensionaliteit het handelsmerk
is van porno. De vraag die gesteld moet worden is: schiet of schoot Kousbroek met
zijn oproep voor esthetisering van pornografie niet het doel van de pornografie
voorbij? Het idee dat de kijker na het vinden van bevrediging de
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film blijft uitkijken, omdat deze esthetisch zo mooi in elkaar zit of omdat hij of zij
benieuwd is naar hoe het afloopt lijkt me op zijn zachtst gezegd onzinnig. Ik ben
echter sportief genoeg om aan de oproep gehoor te geven concrete voorstellen te
doen voor de eerste drie minuten van een pornografische film.
Het genre van de pornografische film dicteert het gebrek aan drama
zoals de western dicteert dat er geen plek is voor ufo's
Zo'n voorstel moet iets tonen dat niet eerder gedaan is. Zoiets vraagt uiteraard om
gedegen onderzoek. Het bedenken van 20 ideeën voor de eerste drie minuten van
een pornografische film is voor mij net zo'n opgave als 20 nieuwe ideeen bedenken
voor de inrichting van je badkamer of 20 ideeën om er op uit te gaan met het hele
gezin in Drenthe. 20 ideeën veronderstelt dat je de eerste twaalf uit de mouw schudt.
Ideeën waar je al langer mee rondloopt. Dat je met een vriend in het café zit en na
een stilte zegt: ‘Oh by the way ik heb nog een paar leuke ideetjes over de eerste drie
minuten van een pornografische film.’ De zo gehete Point of Attack. Als ik Kousbroek
begrijp, heeft hij er moeite mee dat in de pornografische film de hoofdpersonen direct
overgaan tot de daad. Hij mist de opbouw, de introductie van de personages, kortom
de expositie. In verschillende basistheorieën over het schrijven van drama is de ‘wil’
van de protagonist de motor van het scenario. Iets of iemand wil iets. Als niemand
iets wil komt het verhaal of film niet op gang. Het tweede basiselement is dat het de
protagonist niet meteen mag lukken om te krijgen wat hij wil. Met satanisch genoegen
werpt de scenarioschrijver de protagonist allerlei obstakels voor de voeten. Het derde
basiselement van een klassiek scenario is de antagonist. De verpersoonlijking van
de tegenkracht. De slechterik of tegenstander. Degene die niet wil wat de protagonist
wil. Het is dan de opdracht aan de scenarioschrijver met deze drie elementen een
conflict cyclisch te maken of te wel in steeds andere gedaantes en extremere vormen
terug te laten komen waardoor er spraken is van ontwikkeling en er aan het einde
van de film toegewerkt wordt naar een finale. Bekijken we met deze bril de opbouw
van een doorsnee pornografische film dan hoef je geen scriptdokter te zijn om te zien
dat er alleen voldaan is aan het eerste basis element: Iemand wil iets, namelijk neuken.
De overige twee basis elementen zijn over het algemeen in geen velden of wegen te
bekennen. Schrijvers van scripts voor pornografische films besteden net zo veel
aandacht aan de principes van drama als Spanjaarden aandacht besteden aan de
inrichting van openbare toiletten. De eenzame roep van Kousbroek voor esthetisering
zou hier wel eens mee te maken kunnen hebben. Onze nieuwsgierigheid naar of het
de protagonist zal gaan lukken, wordt niet gewekt om de doodeenvou-
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dige reden dat hem of haar geen strobreed in de weg wordt gelegd. Het genre van de
pornografische film dicteert het gebrek aan drama zoals de western dicteert dat er
geen plek is voor ufo's en er in een romantische komedie geen plek is voor
verkrachting.
Je zou kunnen zeggen dat met het ontbreken van tegenkracht de pornografische
film ongewild overeenkomsten vertoont met post-dramatische teksten zoals we die
vooral in het theater tegenkomen bij Elfride Jelinek, Renee Polish, Christoph
Marthaler, en enscèneringen van Johan Simons. Het wil de werkelijkheid niet
bevestigen en ontkent de platgetreden paden van psychologische motieven voor
ontwikkeling van personages. Er is enkel sprake van demonstratie en het is aan de
toeschouwer hieruit eigen conclusies te trekken. Jelineks advies aan dramaturgen
luidt: ‘Karakters op toneel moeten vlak zijn, zoals kleding in een modeshow: wat je
krijgt, moet niet méér zijn dan wat je ziet. Psychologisch realisme is afstotend, omdat
het ons toestaat uit de niet te verteren werkelijkheid te ontsnappen door te schuilen
in de “luxe” van de persoonlijkheid, ons in de diepte van het individuele karakter te
verliezen. Het is de taak van de schrijver om deze kunstgreep te verhinderen, ons
naar een punt te jagen van waaruit we de verschrikking met een emotieloos oog
kunnen zien’.
Verdere overeenkomsten tussen post-dramatisch theater en pornografie zijn er
overigens niet. De bovengenoemde theatergrootheden leveren met hun werk
commentaar op de samenleving waar de pornografische film uit is op pure winst.
Ter afsluiting heb ik ervoor gekozen te demonstreren wat er zou kunnen gebeuren
als we de wetten van het klassieke scenario toepassen op de eerste drie minuten van
een pornografische film. Er is dus sprake van een protagonist met een wil en er is
een antagonist die niet wil. En als we dan toch aan het esthetiseren zijn, laten we er
dan maar meteen nog een schepje bovenop gooien en er literaire pornografie van
maken. Plaats van handeling is de Stadsschouwburg in Amsterdam. Aanleiding is
het 77e Boekenbal. Point of Attack het moment dat een scenarioschrijver uitgenodigd
wordt na te denken over de eerste drie minuten van een esthetisch verantwoorde
pornofilm. De redacteur kijkt hem vragend aan. In de kermis van geluiden mengen
uitbundige stemmen zich met getoeter van taxi's en remmende trams. Aan de tramrails
onder het balkon wordt door drie man gewerkt. De scenarioschrijver glimlacht zuinig
en knikt terwijl zijn ogen een jonge brunette opnemen die met haar rug schuin voor
hem staat te praten met schrijver, dichter en essayist Leopold de Buch. Onbedoeld
vangt hij flarden van hun gesprek op.
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Titel De tinteling van het ontoelaatbare
D3:00 EXT.STADSSCHOUWBURG/ AJAX BALKON. NACHT
ELS

Ben je sip?
LEOPOLD

Sip?
ELS

Ja sip, ben je sip?
LEOPOLD

Hoezo?
ELS

Je zit zo sip te kijken.
LEOPOLD

Ik ben niet sip, ik zit in mijzelf.
STILTE

ELS

Ik zit ook in mijzelf.
LEOPOLD

Bij jou is dat anders.
ELS

Hoezo?
LEOPOLD

Jij hebt het vanbinnen gezellig gemaakt.
ELS

Hoe weet je dat?
LEOPOLD

Dat zie ik.
ELS

En jij?
LEOPOLD

Als ik in mijzelf zit, dan zit ik op een kale betonnen vloer waarvan de kou door mijn
botten omhoog trekt.
ELS

Ik wil je best helpen met inrichten.
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LEOPOLD

Doe geen moeite.
ELS

Het kost geen moeite.
LEOPOLD

Alles kost moeite.
ELS

Haten niet.
STILTE

LEOPOLD

Draag je een string?
ELS

Sorry?
LEOPOLD

Draag je een string?
ELS

Ja.
LEOPOLD

Geil.
ELS

Vind je dat geil?
LEOPOLD

Cassandra draagt geen strings.
ELS

Denk je dat ze iets doorheeft?
LEOPOLD

Ik koop ieder jaar een string voor haar verjaardag, maar ze weigert ze aan te trekken.
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ELS

Vraagt ze nooit waar je bent geweest?
LEOPOLD

Ze zegt dat ze niet lekker zitten (PAUZE)...
ELS

Ze moet toch iets doorhebben?
LEOPOLD

Ze vindt zo'n touwtje niet fijn.
ELS

Je moet er aan wennen.
LEOPOLD

Waaraan?
ELS

Aan alles... Je moet overal aan wennen. Aan wijn, aan roken aan strings.
LEOPOLD

Cassandra went nooit ergens aan.
ELS

Het is ook niet vanzelfsprekend.
LEOPOLD

Wat?
ELS

Een string. Het lijkt vanzelfsprekend, maar het is niet vanzelfsprekend.
LEOPOLD

Ik vind het ordinair.
ELS

Wat?
LEOPOLD

Een string. Ik vind een string ordinair.
ELS

Ik dacht dat je het mooi vond?
LEOPOLD

Ik vind het niet mooi... Ik vind het ordinair.
ELS

Vind je mij ook ordinair?
LEOPOLD
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Nee, ik vind een string ordinair.
ELS

En mij... Wat vind je van mij?
LEOPOLD

Ik vind jou geil.
ELS

Geil?
LEOPOLD

Ja, geil.
ELS

Vind je dat ik te dikke benen heb?
LEOPOLD

Dikke benen?
ELS

Ja, eerlijk zeggen
LEOPOLD

Nee.
ELS

Echt niet?
LEOPOLD

Nee.
ELS

Ook niet een beetje?
LEOPOLD

Nee.
ELS

En als ik zo doe?
ELS TREKT HAAR JURK WAT OMHOOG EN GAAT EEN BEETJE WIJDBEENS STAAN ALS EEN KEEPER. ZE
SCHUDT HAAR BENEN.
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ELS

Dit zijn toch dikke benen? Ik kan soms in de spiegel kijken en schrikken van mijn
dikke benen. Vleesbomen, een maanlandschap vol kraters en putten alsof ieder
moment Neil Armstrong op mijn been kan landen.
LEOPOLD

Ik heb zin.
ELS

Nu?
LEOPOLD

Ja nu.
ELS

En Cassandra?
LEOPOLD

Die zoekt het maar uit.
ELS

Waar is ze?
LEOPOLD

Ze is op het podium.
ELS

Met wie?
LEOPOLD

Met een emotioneel gehandicapte kinderboekenschrijfster.
ELS

Ik ben niet in de stemming.
LEOPOLD

Je bent niet in de stemming?
ELS

Nee, misschien later.
LEOPOLD

Later?
ELS

Ja later, ik moet meer drinken.
LEOPOLD

Als je zo doordrinkt is er geen later.
ELS
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Je bent niet mijn vader.
LEOPOLD

Helemaal zeker weet je dat nooit
ELS

Ik kan je wel even pijpen.
LEOPOLD

Waar?
ELS

Op het toilet.
LEOPOLD

Dat valt op.
ELS

Blijf je bij mij slapen?
LEOPOLD

Wat denk je zelf?
ELS

Maakt dat wat uit?
LEOPOLD

Wat?
ELS

Wat ik zelf denk?
LEOPOLD

Nee.
ELS

Nee?
LEOPOLD

Nee ik blijf niet bij je slapen.
ELS

Ik wil iets sterks.
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LEOPOLD PAKT DE HAND VAN ELS BEET EN WRINGT ZICH MET DE JONGE BRUNETTE TUSSEN DE
OMSTANDERS NAAR DE DEUR DIE UITKOMT OP DE TERRASFOYER.

ELS

Wat doe je?
LEOPOLD

Kom.
ELS

Wat?
LEOPOLD

We gaan naar de derde verdieping.
ELS

Wat is daar?
LEOPOLD

Een verrassing.
ELS

Ik houd niet van verassingen.
LEOPOLD

...Je moet me vertrouwen.
To be Continued?
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Bianca Stigter
Beeldenstorm
De eerste drie minuten van deze pornofilm duren twee keer drie kwartier. Hopelijk
gaat hij op 1 juli in première. Dan wint het Nederlands elftal het Europees
kampioenschap voetbal en net als in 1988 weten de tv-camera's in de algehele euforie
door te dringen tot de kleedkamer. Zelden heeft de televisie een betere uitdrukking
laten zien van puur geluk dan toen: spelers onder de douche. Voor even was alle
schaamte verdwenen: alle benen en billen en schouders waren afgoddelijk geworden.
Schoonheid doet niet meer ter zake, seksuele voorkeur evenmin. Het verbaast dan
ook niet dat de spelers elkaar te lijf gaan in nog een spetterende finale. Champagne
en sperma, of beter nog, alleen champagne.
Want porno is smerig. Porno is goor, grof, plat, saai en lelijk. In theorie zou er
porno kunnen bestaan waarover het tegendeel is te beweren, en die bestaat vast ook
wel, maar in de praktijk is die onvindbaar. Misschien is het met porno als met
communisme: een mooi idee dat in de uitvoering al haar schoonheid verliest. Zoeken
naar pruimbare porno is in ieder geval zoeken naar een speld in een hooiberg.
Onbegonnen werk.
Vanzelfsprekend is dat de schuld van het kapitalisme - sex sells. Het is sinds Rudy
Kousbroek zijn essay schreef alleen maar erger geworden. Het internet heeft niet tot
luilekkerland geleid. Porno is een rijstebrijberg gebleven.
En er komt steeds meer rijstebrij. Het stilt de honger. Waarom mooi als lelijk
voldoet? Het werkt, zoals het menselijk lichaam werkt, zij het niet perfect. Waarom
is dat lichaam zo ontworpen dat mensen kunnen stikken? Waarom zit die luchtpijp
zo dicht bij de slokdarm? Omdat het lichaam niet ontworpen is. Volgens Kousbroek
proberen alle kunstwerken cultuur als natuur voor te stellen. In dat opzicht is porno
hoge kunst: er is zoveel lelijke porno dat het lijkt alsof porno altijd lelijk is, ja, lelijk
moet zijn. Een natuurverschijnsel. Zo is nu eenmaal, zoals er ook ratten zijn en regen.
Verzet is zinloos. Zo hoort het. Je kunt er maar beter geil van worden.
Zou al dat masturberen voor de webcam trouwens niet tot ontvelde penis-
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sen lijden? In de aandoenlijke film van Roland Topor over Markies de Sade wordt
diens penis sprekend opgevoerd. Op de eikel is een gezichtje getekend. Als de markies
in de gevangenis een gat in de muur wil neuken, vraagt de penis: weet je het zeker?
Dat gaat pijn doen. In de volgende scène draagt de lul een verbandje.
Er is tegenwoordig bergenporno en culi-porno
Het woord porno begeeft zich sinds kort ook op andere terreinen. Er is tegenwoordig
bergen-porno en culiporno. Zo wordt het door liefhebbers zelf enigszins spottend
genoemd. Het gaat dan niet om Tiroler seks of seks met slagroom erbij. Het gaat om
afbeeldingen van dingen die niets met seks te maken hebben. Met porno hebben ze
gemeen dat ze op verleiding gericht zijn. Crème brulée zo lekker gefotografeerd dat
het water je in de mond loopt, de Alpen zo pront vastgelegd dat je je rugzak gaat
pakken. Wat bij vrouwen vaak vernederend is, is bij dingen nog verheffend, nog wel,
want ook daar gaat de hoogglans en de gewilligheid al snel tegenstaan, het is of al
dat voedsel en die bergen voortdurend met hun benen wijd liggen. Wat een sletje,
die Mont Blanc.
Misschien had de God van het Oude Testament het dus nog niet zo slecht gezien:
verbied alle afbeeldingen maar, want het zal uiteindelijk altijd overal op pornografie
uitdraaien. Alle plaatjes zijn vieze plaatjes. Gooi overal maar een boerka overheen.
En God weet dat ook die wens ingewilligd zal worden - er bestaat boerkaporno.
Pornografie is van alle streken en van tijden, wordt wel beweerd. Ouder dan
webcam en fotografie, ouder dan het Oude Testament. Zie de Venus van Willendorf.
Zie de erectie in Lascaux. Dat hoeft geen argument te zijn om ervan te houden;
ouderdom is geen aanbeveling. Moord is ook van alle tijden.
Het is ook niet gezegd dat deze prehistorische verbeeldingen pornografisch waren.
Wie weet wat de holbewoners met de Venus van Willendorf uitspookten?
De kelders van oudheidkundige musea liggen vol met gevleugelde fallussen.
Afbeeldingen van geslachtsdelen lijken nu altijd pornografisch. Voor de Grieken en
de Romeinen waren ze dat niet. Zo'n lul met vleugeltjes hing, vaak samen met een
belletje, boven de deur van een huis om boze geesten af te schrikken. Schatjes zijn
het desondanks. Opgewonden hoef je er ook nu niet van te worden. Toch liggen ze
in de kelder. De vliegende penis is slachtoffer van preutsheid.
Preutsheid is familie van pornografie. Liefhebbers van boerka's en van bloot
opereren vanuit dezelfde idealen. Zelfs een driehoek en een vierkant blijven dan niet
buiten schot. De Italiaanse kunstenaar Luciano Foglia maakte een paar maanden
geleden een app die hij Geometric porn noemde en waarin inderdaad alleen cirkels,
driehoeken en andere geometrische figuren optreden. De app
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mocht van Apple de appstore niet in. ‘Reasons for Rejection: 16.1: Apps that present
excessively objectionable or crude content will be rejected.’ Metaforen bieden dus
ook geen verlossing meer. Van spuitende fonteinen, ronde heuvels, stekkers,
stopcontacten, rechthoeken en driehoeken, van alles is van dattem te maken. Hoe
pornografisch preutsheid kan zijn, mag blijken uit het feit dat jongeren op school
niet meer naakt willen douchen.
Misschien is een directe verbeelding van geslachtsverkeer of geslachtsdelen ook
wel eens, ooit, ergens, het tegendeel van pornografisch geweest. In het Tropenmuseum
in Amsterdam waren een paar jaar geleden een penis en een vagina uit Bali te zien,
in de negentiende of vroege twintigste eeuw gemaakt van hout, kokosnoot en andere
flora. Volgens het bijschrift waren deze twee dingen echter niet bedoeld om de lust
op te wekken. Ze zouden juist zijn bedoeld om lustgevoelens te bedwingen!
Misschien wijzen deze amuletten op een heel andere omgang met beeld dan
westerlingen zich kunnen voorstellen. Iets afbeelden maakt het in onze ogen
begerenswaardig; zo is het ons geleerd. Misschien maakte je op Bali wel iets smerig
door het af te beelden, verging de lust je door het zien. Een pin-up is een putdown.
Zulke Balinese toestanden zijn hier nu aangeland. Geen beeldenstorm meer nodig.
Porno is vanzelf anti-porno aan het worden.
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Maartje Wortel
Terugkijken
1. Ogen open
Ik zal het maar meteen toegeven; ik heb nog nooit naar porno gekeken. Niet op een
dvd of de televisie of in een magazine noch op internet. Ik heb geloof ik nooit die
behoefte gehad. Ook niet uit nieuwsgierigheid, baldadigheid, vrijheidsdrang,
onwetendheid, pijn, verdriet, omwille van mijn sterrenbeeld, fascinatie of
eenzaamheid.
Ik heb nog nooit porno gezien, zelfs niet uit geilheid.
Mijn vriendin bladert wel regelmatig door Mieke Maaieke's Obscène jeugd van
Louis Paul Boon. Dat doet ze graag als ze in haar eentje is, zegt ze. Misschien kijkt
ze ook wel stiekem naar de website youporn; thuis, op haar werk of in de trein;
sommige dingen kom je nooit van elkaar te weten. Bovendien zegt mijn vriendin dat
ik haar erbuiten moet houden. Daar heeft ze gelijk in maar ik kan het toch niet laten
haar even te noemen zodat ik haar afgedrukt kan zien op goedkoop pornopapier en
dat ik dan de baas ben. Dat we op die manier wellicht nog iets aan mijn woorden
zouden kunnen hebben.
Maar ikzelf heb dus geen shots van wijd openstaande kutjes of close ups van harde
vleesfluiten (Louis Paul Boon) of bloedlullen gezien. Geen tongen die de lucht likken,
vochtige lippen, druipende eikels, geschoren ballen. Ik heb geen orgie gezien, geen
swingers of scharende vrouwen, geen trio's aan de rand van een zwembad, geen
vrouwen die door een paar mannen tegelijk worden geneukt, geen mannen die door
een paar mannen tegelijk worden geneukt, geen vrouwen die door een paar vrouwen
en tegelijk worden geneukt, geen mannen die een paar vrouwen tegelijk moeten
bevredigen, geen reuze dildo's, voorbindpenissen of andere kinky hulpstukken, geen
Chinese fabriekjes waar duizenden vrouwen zich tegelijkertijd op kleine spierwitte
handdoekjes vingeren en na exact honderd seconden klaarkomen, of mannen die hun
zaad tussen twee volle borsten spuiten. Ik heb geen huis-tuin en keuken apparaten,
pingpongballen, diverse soorten groenten en fruit, kokosnoten, tennisrackets,
brandende kaarsen, gloeilam-
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pen, harken, wandelstokken en dergelijke voorwerpen tussen strakgetrokken
schaamlippen of in gebleekte anussen zien verdwijnen. Geen seks met dieren,
zwakzinnigen, opblaasboten, kabouters, eencelligen, geamputeerden, transseksuelen,
geen wurgseks, seks met een fatale afloop of seks met grote gespierde negers,
Indianen, of andere inheemse volkeren of woestelingen gezien. (Want onderscheid
tussen man/vrouw/blond/brunette/zwart/joods
exotisch/geel/hetero/homoseksueel/dier/mens/hard/zacht daar doen ze in de porno
industrie niet al te moeilijk over; dat onderscheid maken ze gewoon, dat is in die
industrie zelfs noodzakelijk. Ieder mens heeft zo zijn voorkeuren. En zo is het maar
net.) Ik heb geen poep - en plasseks geen seks op ijsschotsen, op bergtoppen, in
sauna's, tropische regenwouden, op de rand van een bureau of gewoon in een bed
gezien. Ik heb nog niet eens doodnormale één op één seks, het ‘erin-eruit werk’
gezien, zoals een jongetje uit mijn klas met zijn duim en wijsvinger een cirkel maakte
waarin hij met de wijsvinger van zijn rechtervinger heen en weer ging. ‘Pik in kut,’
zei hij dan en hij bewoog zijn vinger net zo lang heen en weer totdat alle kinderen
op het plein uitgelachen waren.
Dames en heren, ik heb niets gezien. En ik weet niet of dat iets is waar ik me voor
zou moeten schamen of dat het iets is om trots op te zijn, het antwoord op die vraag
laat ik graag aan u over. En zoals met alle antwoorden op welke vraag dan ook: de
uitkomst op de vraag zegt meer iets over u dan over mij. U bent hoe dan ook een
trots mens.
Met een beetje geluk kunt u wellicht ook doorgaan voor een geil mens. Zelfs
wanneer u daar in principe morele bezwaren tegen heeft want: wie geil is, is nog
altijd bevoorrecht: je bent in staat om een vorm van genot te beleven, je over te geven
aan jezelf of de ander, je bent in staat te vergeten. En dat niet alleen: wie geil is heeft
de brute drang om te overleven, zou ik bijna zeggen. Want of we nu naar porno kijken
of niet, of het nu om een orgasme zonder liefde draait of om een orgasme van seks
waarbij je de liefde wel ervaart (denkt te ervaren) en zelfs wanneer je masturbeert:
waar seks uiteindelijk gewoon op neerkomt is: voortplanting, of je daarbij nou
bewegende beelden van onbekenden nodig hebt om je fantasie te prikkelen of genoeg
hebt aan jezelf, je partner en je eigen verbeelding.
‘Seks begint en eindigt in de hersenen. (...) Vanuit een veelheid van hersengebieden
wordt ons seksueel gedrag aangestuurd en via het ruggenmerg en het autonome
zenuwstel worden onze geslachtsorganen voorbereid op dat ene werkelijke doel van
ons bestaan: het bevruchten van de eicel,’ zegt de neuroloog Dick Swaab. Over het
algemeen heb ik niet zoveel op met al die hersenonderzoeken; of iets nou vastligt in
de hersenen of niet; we denken hoe dan ook niet na. En Swaab
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zegt bovendien niets nieuws. Volgens mij denkt praktisch niemand letterlijk aan een
bevruchting wanneer je aan de daad begint. Dat zou voor mij in ieder geval een reden
zijn om alle lust weg te nemen. (Misschien val ik daarom op vrouwen).
Tot mijn verbazing zijn wetenschappers nog steeds aan het onderzoeken waarom
óók de vrouw in staat is tot het krijgen van een orgasme (en waarom mannen eigenlijk
tepels hebben). In De Volkskrant van maandag 2 april jongstleden stond in het
wetenschapskatern dat de vrouw hoogstwaarschijnlijk (?) een orgasme kan krijgen
vanuit een psychologisch aspect: ‘Als seks ook voor vrouwen leuk is, houden ze er
zin in. En dat komt toch de voortplanting weer ten goede.’
Tot mijn verbazing zijn wetenschappers nog steeds aan het
onderzoeken waarom óók de vrouw in staat is tot het krijgen van een
orgasme
Alles is niet alleen porno geworden; ook alles is psychologie geworden, en de al dan
niet egocentrische drang om het leven door te geven; voortplanting dus. Zelfs voor
degene die daar geen behoefte toe voelen. Wederom: ‘Zo zit het nou eenmaal in onze
hersenen geprogrammeerd.’
‘The mind tricks itself to escape some horror,’ zegt de filmmaker David Lynch.
Je hoofd houdt je voor de gek om onder de horror van seks, porno, het leven, maar
ook van de dood uit te komen. Neuken voor, tegen en met de dood met als doel om
het leven en vrijheid te voelen. In Frankrijk noemen ze een orgasme niet voor niets
Le Petit Mort. Een kleine dood. Als dat geen vrijheid is, een kleine overwinning...
Porno is hoe dan ook een gevecht. Tegen jezelf en de ander. Het is eigenlijk net
zoiets als schrijven; je bent er en je verdwijnt op hetzelfde moment. Je probeert aan
iets te ontsnappen waar niet aan te ontsnappen is. Met een beetje geluk kom je in een
roes terecht en ben je even in staat tot vergeten. En met nog meer geluk heb je het
dan ook voor een kort moment zelfs leuk, of denk je het leuk te hebben.
Het hoofdpersonage Brandon (Michael Fassbender) uit de film Shame van Steve
McQueen is seksverslaafd en gebruikt porno precies om die redenen; om aan zichzelf,
de liefde en zijn eigen leven te ontsnappen. In de (overigens uitstekende) film wordt
het verhaal van Brandon niet vertelt. Hij zwijgt en werkt en rent door de stad en kijkt
porno en neukt en je weet als kijker genoeg. Fuck the pain away.
Niet voor niets wordt er in oorlogsgebieden zo veel geneukt; om te overleven,
verdomme.
De schrijver Joyce Carol Oates schrijft in ‘On Boxing’ over vechten, het boksen:
‘Natuurlijk is het primitief, net als de geboorte, dood en de erotische liefde
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primitief genoemd kunnen worden. Het dwingt ons met tegenzin te erkennen dat de
diepste ervaringen in ons leven lichamelijk van aard zijn, al willen we onszelf doen
geloven dat we spirituele wezens zijn.’
Misschien zijn er om die reden veel mensen (lees: vrouwen) tegen porno. We
willen graag geloven dat er meer achter seks zit, dat het iets met liefde te maken
heeft ook al weten we niet wat liefde is; misschien verwarren we seks met liefde, of
liefde met seks, maar: porno is gewoon porno.
En terwijl ik dit allemaal opschrijf denk ik: wat weet ik er nou van? Ik heb nog
nooit naar porno gekeken, ik heb alleen een vriendin die Mieke Maaike's Obscène
jeugd leest. Wat zouden mijn bezwaren moeten zijn?
Als ik dan toch een bezwaar tegen porno aan moet voeren kan ik met twee bezwaren
komen die ikzelf meteen weer onderuit kan halen. Dat ligt niet per definitie aan het
onderwerp porno, het zegt meer iets over mij.
Mijn eerste bezwaar: wellicht neemt, door de hoeveelheid aan voorgekauwde
beelden de verbeeldingskracht af.
Dit ‘morele’ bezwaar lijkt me op tal van dingen/onderwerpen van toepassing.
Bovendien zou je kunnen stellen dat de mensen zonder fantasie een handje geholpen
moeten worden. Zoals ook schrijvers, kunstenaars en muzikanten die mensen op de
goede weg kunnen helpen, zo kunnen wellicht pornoacteurs en actrices dat ook.
Misschien zijn we allemaal porno-acteurs en actrices. Misschien spelen we na wat
we gezien hebben. Zo komen we meteen bij punt twee:
Pornografie schotelt ons een verkeerd (bij vlagen gevaarlijk) zelfbeeld/mensbeeld
voor.
Er wordt weleens gezegd dat de overvloed aan pornografische beelden een verkeerd
seksbeeld meegeeft, vooral aan de jeugd (?) maar ook dit morele bezwaar is op tal
van dingen van toepassing. Denkt u eens aan alle romantische komedies en feelgood
movies of bepaalde romans en liedjes en zelfs reclames. Geven die niet een verkeerd
beeld van de leven en de liefde? Hoor je daar zo vaak iemand over? Terwijl me die
beeldvorming over het algemeen veel schadelijker lijkt voor de mens dan een paar
pornofilms. Die romantische films, boeken, liedjes en reclames brengen slechts
teleurgestelde idioten voort. (Wat overigens weer heel goed uit zou kunnen pakken
voor de porno- industrie.)

2. Ogen dicht
Volgens het sexwoordenboek op internet is porno een afkorting van pornografie. Het
is een verzamelnaam voor afbeeldingen en verhalen die tot doel hebben de kijk(s)ter
seksueel te prikkelen. Vaak wordt er onderscheid gemaakt tussen ‘zachte porno’ en
‘harde porno.’

Tirade. Jaargang 56 (nrs. 442-446)

71
Ik zal het maar meteen toegeven; nadat ik deze definitie van porno op internet las,
wist ik: ik heb alles gezien. Minstens honderd keer binnen vierentwintig uur zijn er
dingen die mij seksueel prikkelen. Ik heb concerten gezien, films, bossen, parken,
vakanties. Romans, verhalen, handleidingen, brieven en gedichten gelezen. Ik heb
kunstwerken gezien, kledingstukken, schoenen, alcohol, supermarkten, reclames,
trams, vreemdelingen, regen op het dakraam, kookboeken, yoghurt, ijs,
neonverlichting, strandwandelingen, chocolade, elektrische gitaren, bassisten, een
kruispunt, de boom voor mijn raam, mijn eigen handen, hotels, sleutelbeentjes, koffie,
en bijvoorbeeld dierenfilms waarin eenden aan groepsverkrachtingen doen en dolfijnen
vrouwen verkrachten (zelfs al zaten ze in het dolfinarium of zoiets dergelijks). Ik
heb de zee zich terug zien trekken en komen, de verandering van eb naar vloed. Ik
heb paradijsvogels voor elkaar zien dansen, bomen hun zaden zien verliezen, slakken
van geslacht zien veranderen en apen de hele dag door met andere apen zien neuken
als beesten. Wat niet zo gek is: apen zijn ook beesten. Misschien moet ik zeggen: ik
heb apen zien neuken zoals mensen. Hoe dan ook komt neuken altijd op hetzelfde
neer. Ergens is dat een geruststellende gedachte. Dat er in ieder geval één ding is dat
altijd op hetzelfde neerkomt. En zelfs daarvan denken we dat het voor iedereen anders
is, dat het om onze eigen individuele behoeften gaat; want wij zijn mensen. Wij
denken graag dat het om ons draait.
Ik heb Tijmen en David gezien toen we nog kleuters waren, Barbiepoppen die met
elkaar neukten op de rand van een zwembad, ik heb de rand van het zwembad gezien
en washandjes en zeep tussen mijn benen gestopt. Toen ik een jaar of zes was en op
de basisschool zat, heb ik een foto in mijn laatje gevonden (tussen mijn
wiskundeschrift en het geschiedenisboek) waarop een vrouw stond die een wortel
in haar vagina schoof, ook dat heb ik gezien. De wortel was gewoon een wortel, de
vrouw was minder mooi dan mijn moeder. Ze had een dik gezicht en kort piekhaar
en ze zat op een eenpersoonsbed met witte lakens. In de kamer stond het raam open
en waaide een kantengordijn naar binnen, de lucht achter het raam was helder blauw.
Ik keek een paar seconden naar de foto, vooral naar het gordijn en de lucht daarachter.
Daarna bracht ik de foto naar de juf. Vluchtig bekeek ze de afbeelding. Ik zag dat ze
rood werd. Ze heeft er nooit meer iets over gezegd.
Ik heb de film l'Empire des Sens van Nagisa Oshima gezien en Jan Wolkers in
zijn tuin op Texel zien vertellen over spuugbeestjes en in de polder achter mijn
ouderlijk huis in Eemnes heb ik heel vaak blote billen in het gras gezien en later ook
op boten en in vliegtuigen en op de achterbank van een Volvo Stationwagen.
Toen ik een jaar of tien was belde ik veel en vaak met een 0906 nummer. Ik
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kwam thuis uit school, gooide mijn rugtas af en liep naar een huis verderop in de
straat, waar ik bij een homostel een heitje voor karweitje deed. Het homostel was
altijd thuis, voor de deur stonden twee motoren (600 cc) en ze zaten steevast op de
bank door tijdschriften te bladeren. Allebei de mannen stonken uit hun mond. En
allebei de mannen hielden van tropische vissen, die ze in een groot kubistisch (zo
noemden ze het zelf) aquarium hielden. Een van de mannen, die Eduard heette,
vertelde me keer op keer passievol dat de vissen zo prachtig waren. In het Engels
voegde hij daaraan toe dat de vissen very special waren, maar dat ik vooral ook op
het aquarium moest letten want dat was kunst volgens hem, dat aquarium. Kubistische
kunst, dus. Ik deed alsof ik onder de indruk van het aquarium was en veel van de
vissen hield. Ik aaide voorzichtig het glas, dat koud was en hard en hoekig. Ik kreeg
er kippenvel van.
Toen ik een jaar of tien was belde ik veel en vaak met een 0906
nummer
‘Niet tegenaan tikken,’ zei Eduard. ‘Maar aaien mag.’
Na een paar minuten had ik wel genoeg van het aaien van het glas en voerde ik
de vissen een paar gekleurde vlokken uit een rode pot. Ook al heb ik die beesten
nooit van het voer zien eten; ik kreeg altijd mijn geld; een warme gulden uit een
broekzak van een van de mannen.
Daarna vertrok ik met de gulden in mijn hand geklemd naar een telefooncel. Ik
duwde de munt door de gleuf en draaide een 0906-nummer dat ik uit mijn hoofd
kende. Voor die gulden kon ik tien minuten bellen.
Ik kreeg altijd een vrouw of een meisje aan de telefoon dat meteen begon te praten,
dat was het fijne; ik hoefde zelf niets te zeggen, alleen maar te luisteren naar een
vrouwenstem, die soms in gebrekkig Nederlands zei dat ze heel nat was en wat ze
allemaal met me wilde doen. Meestal wilde ze mijn dikke harde lul in zich voelen.
Meestal trok ze haar broekje voor me uit en likte ze aan haar vinger of masseerde ze
haar tepels. Ze zei altijd dat ze naar me verlangde en dat ze gek werd. Ik luisterde
nauwkeurig naar wat de vrouw zei en ik dacht dat ik er wel wat van kon leren. Soms
hing ik eerder op zodat ik nog een kwartje over had om snoepjes van te kopen bij
het bakkertje dat iedereen dan wel ‘het bakkertje’ noemde maar dat eigenlijk Bakkerij
de Uitschieter heette. Voor een kwartje kon je tien kikkertjes of banaantjes kopen
die je meekreeg in een papieren broodzak.
Later bekeek ik posters uit de Fancy. Sommige posters van jongens die met een
ontbloot bovenlijf en in korte broek poseerde voor de foto hing ik aan de muur.
Meestal waren het voetballers of de neefjes van Michael Jackson. Ik vond hun
gezichten lelijk maar de buiken zo mooi strak, rechtlijnig, overzichtelijk. Of
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zoals het aquarium van het homostel: koud, hard en hoekig. Ook keek ik naar de
kuiten en de handen en ik voelde de intense drang om die mannen te aaien.
Nog later probeerde ik alles uit met een jongen waarop ik niet verliefd was. Hij
had wel veel porno gekeken, ook al was hij nog maar jong. Hij zei dat hij de video's
had gevonden in de kast van zijn vader. VHS.
Hij zat op de rand van zijn bed, op zijn dekbedovertrek stond een zon, de lamellen
van zijn kamer hielden we gesloten. De kamer rook naar uien en iedere keer nadat
ik hem had afgetrokken en hij zijn zaad door de kamer liet spuiten lachte hij
angstaanjagend hard. Ik weet nog dat ik naar zijn gezicht keek en dacht: zo ziet een
echt gezicht eruit. Een echt gezicht. En ik hoopte dat het de waarheid was.
Nadat die jongen gespoten had zette hij een streepje op de vloer zoals anderen
groeistreepjes van hun kinderen op de deur zetten. De bedoeling was dat hij zijn zaad
met iedere trekbeurt verder zou spuiten. Daar hield hij mij verantwoordelijk voor.
Soms zaten we op de wasmachine in de badkamer omdat dat ding zo fijn trilde tijdens
het centrifugeren. Dan schoof ik mijn benen uit elkaar en bleef stoïcijns zitten terwijl
die jongen meer tegen de wasmachine dan tegen mij aan schuurde.
Ik hield altijd mijn kleding aan en vond het leuk om naar hem te kijken. Hoe ik
iemand kon veranderen zonder mee te veranderen.
Net zoals met het bellen van de 0906-lijn probeerde ik alles in me op te slaan. Ik
dacht: nu is mijn kans om bij te leren.
Ik wist toen nog niet dat ik meisjes eigenlijk leuker vind en dat er niets te leren
valt. Ik heb alles gezien.
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Binnert de Beaufort
Een kleine geschiedenis van mijn porno.
Of: hoe een mysterie kapot werd gemaakt
Handelsblad bezorgde mij mijn eerste porno-ervaring. Die krant plaatste tot in
de jaren tachtig nog wekelijks de filmladder van de drie grote steden met achter elke
film de leeftijdsclassificatie. Er was één bioscoop die alleen maar films vertoonde
voor achttien jaar en ouder: Le Paris. Dat gegeven fascineerde mij. Maar ook de
vreemde titels wekten mijn interesse. Hoe oud zou ik geweest zijn, toen de
porno-wereld van Le Paris zich aan mij openbaarde in de krant? Negen? Tien? Ik
hield mij in ieder geval nog niet bewust bezig met seks, laat staan met de rauwe
wereld der pornografie. Maar ik voelde wel dat ik hier te maken had met een mysterie
dat zo geheimzinnig was, en klaarblijkelijk ook zo gevaarlijk, dat de tere kinderziel
er niet mee geconfronteerd mocht worden.
NRC

Baard
Ik herinner mij één titel van een film die draaide in Le Paris: 'n Schot in de roos. Ik
kon mij er destijds geen enkele voorstelling van maken, maar desalniettemin voelde
ik een vreemd en tintelend gevoel in mijn onderbuik bij het lezen van de titel. Toen
de film mij, ter voorbereiding van het schrijven van dit verhaal, weer te binnen schoot,
besloot ik hem te googelen. Het blijkt om de tweede en laatste porno-speelfilm te
gaan van de Nederlandse erotische cineast, Willem van Batenburg. Zijn eersteling,
Pruimenbloesem uit 1982, is zelfs de eerste officiële Nederlandse pornofilm. Dat is
rijkelijk laat. In Scandinavië en Duitsland werd al veel langer professioneel geneukt
voor de camera. De dvd's van beide films van Van Batenburg zijn voor een
schappelijke prijs te bestellen bij Bol.com. 'n Schot in de roos heb ik dan ook maar
direct aangeschaft en bekeken. En het is in zijn soort best een aardige film waarin
geloofwaardig - en vooral ook opvallend ontspannen - wordt geneukt door
Nederlandse acteurs en actrices. Goed, het decor is deprimerend jaren tachtig, de
mannen dragen, voor zij zich ontkleden, onsmakelijke hoog opgetrokken
spijkerbroeken, de dialogen zijn op z'n best ‘houterig’
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te noemen en de nasynchronisatie is af en toe belabberd. Maar de film is met liefde
gemaakt, de cinematografie is professioneel en er is zelfs een tamelijk serieuze
verhaallijn: man tracht vrouw te bewegen tot vrije seks, wat uiteindelijk lukt. Daarbij
zou je de film, zeker met het oog van nu, kunnen beschouwen als ‘vrouwvriendelijk’.
Er zijn geen brute anal-scenes, bij het pijpen stoot de man niet met geweld zijn penis
in de keel van de vrouw, en dikwijls wordt één vrouw door twee mannen verwend.
De scène in een Amsterdams steegje, overdag en duidelijk stiekem opgenomen, is
zelfs enigszins prikkelend, hoewel het vieze, lange haar en de morsige kleding van
de acteur die Diana de Ridder van achteren neemt, een weinig afleiden. Maar dat is
weer wel zo aardig voor het tijdsbeeld dat de film biedt. Begin jaren tachtig kleedde
men zich nu eenmaal beroerd. Bovendien klinken de echo's van de jaren zeventig
door in 'n Schot in de roos. De mannen hebben nog geen geschoren scrotum, schuwen
de baard en het lange haar niet. En ook de vrouwen dragen zonder gêne een pels
tussen de benen. Daarbij is de muziek afwisselend ‘funky’ en ‘jazzy’. Alleen de
droom-frequentie, waarin een man naakt is vastgebonden aan een paal en derhalve,
tot zijn ongenoegen, niet mee kan doen met twee vrouwen die elkaar uitgebreid oraal
bevredigen, wordt ondersteund door die typische doom-muziek die het decennium
later zou typeren. Echt storend aan de film is slechts het snelle en overvloedige
klaarkomen der mannen.
Begin jaren tachtig kleedde men zich nu eenmaal beroerd

Velour
Filmtheater Le Paris was gevestigd in het centrum van Den Haag. Wanneer ik met
mijn moeder het Benoordenhout verliet om in de stad boodschappen te doen - stoffen
kijken bij de Hema, een broek kopen bij de V&D - liepen we er sporadisch langs.
Gesprekken verstomden, ogen richtten zich op het firmament. Maar stiekem keek
ik. Als ik mij de plek nu voor de geest tracht te halen, regent en waait het er. Ik zie
snippers papier dwarrelen langs de brede stenen trappen die leiden naar de entreé
van een ietwat vervallen glimpaleis met hoge ramen, met daarachter het vermoeden
van rood velour.
Ik heb Le Paris nooit kunnen bezoeken. Al enkele jaren voor mijn achttiende hield
de bioscoop op te bestaan, vermorzeld door de VHS-band die porno van het theater
naar de videotheek en dus de huiskamer had verbannen. Daardoor is het mysterie
van dat theater, zoals ik die als kind ervoer, in mijn hoofd in tact gebleven. Le Paris
is voor mij nog altijd die magische plek, waar zich verboden maar spannende
activiteiten afspeelden.
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Toneelmoeder
Naast een verfrommeld pornoboekje dat ik op dertienjarige leeftijd samen met een
vriendje had gevonden in een parkje, en dat wij op de verwarming op zijn kamer
enige tijd hebben laten drogen om het te kunnen bestuderen - onbewust van het
geronnen zaad van de vorige eigenaar dat zich waarschijnlijk had vastgehecht aan
de pagina's -, was het de VHS-band die de pornowereld definitief voor mij ontsloot.
In 1985 speelde ik op het Eerste Vrijzinnig Christelijk Lyceum in Den Haag mee in
het toneelstuk ‘Het Bezoek van de oude dame’, van de Zwitserse toneelschrijver
Friedrich Dürrenmatt. Ik had een bescheiden rol. Omdat ik tijdens de repetitieweek
slechts eens in de zoveel uren hoefde op te draven, bracht ik veel tijd door in een
lokaal dat speciaal voor pauzerende acteurs en actrices was ingericht. Daar stonden
versnaperingen die door ‘toneelmoeders’ werden verzorgd. En daar stond een
videorecorder. Een collega-acteur, een jongen van Havo 4 die ‘Schilletje’ werd
genoemd, zorgde voor het vermaak: naast wat geëikte blockbusters van Spielberg
had hij ook wat Tiroler pornofilms geregeld. Zo zaten wij daar, jongens en meisjes
variërend in leeftijd van brugklas tot eindexamen, in wisselende groepjes te staren
naar niet bijzonder mooie en hier en daar reeds wat belegen Duitsers die elkaar in
hooibergen en op alpenweiden beklommen. Ik herinner mij een citaat: ‘Es gibt nichts
über einen guten Stoss im Draussen.’ Het kijken naar deze films geschiedde in een
stilte die zwanger was van schaamte. We hadden ergens wel een vermoeden dat dit
niet helemaal de bedoeling was. Maar tegelijkertijd schiep het een band, of nee,
sloten wij een verbond: wij waren deelgenoot van zaken die het daglicht niet konden
verdragen, zeker niet op het beschaafde 1e VCL - in mijn tijd zat er zelfs nog een prins
op school. Aanvankelijk stond er nog iemand op de uitkijk bij de deur om bij het
naderen van een toneelmoeder de speciaal daarvoor aangewezen persoon te manen
de videorecorder stop te zetten. Maar daar kwam de klad in, dus op gegeven moment
wandelde er inderdaad een toneelmoeder het lokaal binnen terwijl er net ziemlich
hard und tief werd gefickt. Wonderlijk genoeg bleef zij zwijgend naar de film staren,
waar wij een moraalpreek hadden verwacht. Schilletje trachtte de film stop te zetten,
maar drukte in paniek op de fast-forward knop waardoor de alpenseks nu razendsnel
voorbij jakkerde. Ik keek naar de toneelmoeder. Haar gezichtsuitdrukking wond mij
meer op dan de nu hysterisch neukende Duitsers.

Voorgeborchte
Hoewel de deconstructie van het porno-mysterie begon met de komst van de VHS-band
in de jaren tachtig, bleef het taboe op pornografie in dat decennium nog grotendeels
in tact. Porno was geen onderdeel van het normale leven, van
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fatsoenlijke burgers. Willem van Batenburg moest, ter voorbereiding van zijn films,
de personeelsadvertenties in de krant zeer omfloerst formuleren, zo staat te lezen in
zijn Alles komt weer omhoog, memoires van een erotisch filmmaker. Bovendien was
er in de jaren tachtig nog een aanzienlijk bataljon gestaalde feministen actief die de
mythe verkondigden dat porno-kijkende mannen al snel tot verkrachtende psychopaten
zouden ontaarden. Alom heerste de gedachte dat porno ‘fout’ was. De videotheek
had een speciaal keldertje voor de porno, en de afdaling naar dat voorgeborchte was
toch een beetje een werdegang voor sociaal gemankeerde types.

Troost
Schrijver Rudy Kousbroek brak in 1984 een lans voor de pornoliefhebber met zijn
essay ‘De Troost der pornografie’. Hij liet zien dat porno en feminisme beide
voortkwamen uit dezelfde ‘doorbraak’, die de ‘sexuele revolutie’ werd genoemd van
begin jaren zeventig. Maar:
Zelfs de meest cynische pessimist zal niet hebben vermoed wat het
karikaturale gevolg van die doorbraak zou zijn: dat die twee aspecten
alleen maar van plaats zouden verwisselen - dat het verzet tegen
discriminatie het nieuwe bastion zou worden van censuur en omgekeerd
de niet langer verboden porno een vergaarbak van vooroordeel. Kortom,
een ruil van handboeien (dat komt er van wanneer de ene hand niet weet
wat de ander doet) en wat behouden blijft, zijn de ketenen. De triomf van
de menselijke bêtise.
Kousbroek wilde de porno bevrijden van haar feministische ketenen. Zijn wens zou
sneller in vervulling raken dan hij toen had durven dromen. Maar dat kwam niet
omdat die gestaalde feministen plotseling een wat minder krampachtig beeld jegens
porno ontwikkelden.

Masturbatie
In 1990 ging ik studeren in Amsterdam met een rudimentaire kennis van porno op
zak. Tijdens mijn dispuutsontgroening reed ik met mijn jaargenoten in een busje naar
Praag. In Nederland kochten wij bij een tankstation wat pornoboekjes waar om
beurten uit voorgelezen werd. Ik herinner mij een verhaal uit de Chick: ‘Inge heeft
een lekker kutje’. En ook een zin uit een contactadvertentie: ‘Wil jij eens lekker
helemaal uitgewoond worden?’ We vroegen ons af of ergens in Nederland een vrouw
de Chick open zou slaan, de advertentie zou lezen en dan zou denken: ‘Ja, ik zou wel
eens helemaal uitgewoond willen worden.’ Op het studen-
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tenhuis waar ik kwam te wonen, bezaten wij gedurende een jaar een abonnement op
Filmnet. 's Nachts werd daar harde porno uitgezonden. We keken wel eens met een
groepje, maar eigenlijk waren dat teleurstellende bijeenkomsten. Twee uur lang porno
kijken met acht jongens in een stinkende kelder, nee, dat was het toch niet echt. Tot
gemeenschappelijke masturbatie kwam het ook niet. Later in mijn studententijd
leerde ik wel iemand kennen die zich een groot pornoliefhebber betoonde. Hij kocht
ook regelmatig VHS-banden, alle in het genre ‘anaal’. De film Popo sucht Piemel is
mij bijgebleven, en, ja, ik heb de film ook deels bekeken. Het uitgangspunt was niet
eens zo slecht: bordeelhoudster heeft belastingschuld. Met de belastingambtenaar
sluit zij de overeenkomst dat deze schuld in natura zal worden gedelgd, waarop het
Anal Fest kan beginnen. Voordat de ambtenaar het kamertje betreedt alwaar hij zijn
eerste slachtoffer zal penetreren, wil hij van de bordeelhoudster weten of de vrouw
in kwestie weet wat zijn wensen zijn. ‘Ja, sie ist vorbereitet,’ antwoordt zij met een
wellustige grijns. Daarna wordt er een uur lang zielloos gepaald door Oost-Europese
vrouwen en mannen die in hun jeugd te weinig vitamientjes hebben binnengekregen.
De film Popo sucht Piemel is mij bijgebleven

Freaks
Het was in diezelfde jaren negentig dat de commerciële televisie definitief doorbrak.
En deze ontdekte al snel dat seks, dan wel porno, het goed deed op de buis. Jonkheer
Ursul de Geer opende midden jaren negentig het bal door in zijn RTL4-programma
't Is Hier Fantasties een neukend stelletje op een strand van een van de Spaanse
Costa's te tonen. Het liefdespaar werd luidruchtig aangevuurd door een menigte.
Enkele jaren later kwam Veronica's Sex voor de Buch, waarin presentator Menno
Buch bizarre sekswensen van kijkers realiseerde. Buch schonk ons een reeks freaks
als ‘de vuistneuker uit Venray’, een indianenkoppel dat graag wilde copuleren in een
wigwam, of het droevige stelletje wiens hartewens het was om te neuken in een
restaurant, omringd door etende mensen (daar liet Buch speciaal studenten voor
aanrukken die, tegen vergoeding, gratis maaltijd en een paar consumpties, ‘gewoon’
moesten doen in een eetcafé aan de Amsterdamse Scheldestraat terwijl een mollig
en laagschedelig figuur zijn even onappetijtelijke vriendin op z'n hondjes nam boven
een tafeltje). De vervulling van deze wensen werd tamelijk expliciet in beeld gebracht.
In de kranten werd er schande van gesproken, de kijkcijfers waren sky high. Zo ook
van Big Brother toen dat voor het eerst in 1999 op televisie verscheen. Miljoenen
Nederlanders genoten van het
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heimelijke neuken van Bart en Sabien. In 2007 lieten ‘Dennis’ en ‘Nadia’ in het
programma De Gouden Kooi - een Big Brother-variant die met nóg meer overtuiging
de goot zocht - minder tot de verbeelding over met een klassiek geworden
bef/pijp-sessie. In een kleine vijftien jaar is porno op televisie ‘normaal’ geworden.
Dat is ook niet zo vreemd, want de opkomst van de commerciële televisie - die porno
meer tot haar natuurlijke habitat rekende dan de publieken - ging ongeveer gepaard
met de opkomst van internet.

Paard
Toen ik in 1995 werd aangesloten op het wereldwijde web, was een van mijn eerste
zoekopdrachten pornografisch van aard. Ik weet niet meer wat ik zocht, maar ik was
wel verbaasd dat porno zo makkelijk en snel - in feite duurde het een eeuwigheid
voordat een simpel fotootje was gedownloaded - mijn ranzige studentenkamertje
kwam binnen vliegen. Een van de eerste e-mails die ik kreeg was van een vriend.
Bij het aanklikken van het bericht, verscheen er een schermvullende foto in beeld
van een über-harige vagijn met daaronder de tekst: ‘You've been bearded.’
Ik was niet de enige geïnteresseerde in internet-porno in de jaren negentig. Het
wereldwijde web bood van meet af aan een immer uitdijend reservoir aan gratis
pornografisch materiaal dat ieders smaak bediende: van mainstream glamour porn,
tot vrouw-met-paard, of man-met-hond. Van Russische alcoholisten-porno tot de
lopende band-seks uit de fabriek van de Nederlandse porno-diva Kim Holland. Maar
het waren niet alleen internet en de commerciële televisie die in de jaren negentig
de geesten rijp maakten voor een massale omhelzing van porno. Tevens beleefden
wij het einde van de geschiedenis, zo wilde althans de Amerikaanse filosoof Francis
Fukuyama ons doen geloven. En we hebben het geloofd: het communisme was
verslagen, de grote ideologieën hadden afgedaan. De beurzen gaven jaren lang alleen
maar kassa, de huizenprijzen explodeerden, de nieuwe economie beloofde ons eeuwige
voorspoed. Nederland kreeg zijn eerste christenloze kabinet van na de oorlog. De
kabinetten Paars I en II omhelsden de vrije markt, stimuleerden de burger om zich
als individu te ontplooien, om te consumeren, om huizen te kopen, aandelen. Ja, ook
dát was een ideologie maar die werd destijds nog niet als zodanig (h)erkend.
Op de golven van de welvaart werd er een decennium lang gefeest. En porno
hoorde daar bij. In Amsterdam werd in 1994 de eerste Wasteland Party gehouden in
discotheek Richter. Daar kon iedereen - binnen de grenzen van de wet - zijn seksuele
aberraties uitleven. In 1999 werd de eerste Kamasutrabeurs geopend in de Jaarbeurs
van Utrecht, een soort wastelandparty maar dan voor de vinex-
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wijk. De middenklasse stroomde massaal toe om er te verpozen in het Swingerscafé,
om er erotische films en zalven aan te schaffen, de nieuwste dildo's, de geilste tuigjes.
De vrouwen van deze ‘Geile Middenklasse’ vormen de doelgroep van schrijfster
Heleen van Royen, het literaire equivalent van de Kamasutrabeurs. Vooral haar boek
De ontsnapping zou later nog wel eens als hét cruciale werk van haar oeuvre kunnen
worden aangemerkt, een boek waarin de moderne vrouw van de middenklasse zich
kan laven aan die ongeremde porno-seks waar ze in stiekeme kantooruren en
thuis-voor-de-buis avonden zo naar hunkert.
De vrouwen van deze ‘Geile Middenklasse’ vormen de doelgroep van
schrijfster Heleen van Royen, het literaire equivalent van de
Kamasutrabeurs
Gillend gek wordt ze er van, Julia, het belangrijkste personage uit Van Royens De
Ontsnapping. Haar hele leven ontmoet ze alleen maar mannen met kleine pikken.
En ook haar echtgenoot is mager bedeeld door de natuur. Julia besluit even op te
laden in de Algarve waar ze langdurig neukt met een zwaar geschapen zwarte
porno-acteur, om - na een anale verkrachting door diezelfde porno-acteur - met
hangende pootjes huiswaarts te keren. Daar wacht haar niet het huiselijke geluk waar
ze nu zo naar hunkert. Haar man heeft immers in haar afwezigheid troost gevonden
bij een Thaise, die níet moeilijk doet over zijn kleine piemel. Vóór haar ontmoeting
met de Amerikaanse seksgod neemt Julia twee Portugese lilliputters mee naar haar
vakantievilla voor een ménage a trois. Uiteindelijk ziet ze er toch maar van af en
weet ze met enige moeite de boze en teleurgestelde dwergen het huis uit te werken.
De middenklasse wil namelijk best ontsnappen uit haar vinex-gevangenis, maar het
mag ook weer niet te freaky worden, zo weet Van Royen. Het boek Stout dat zij
samen met lingerie-koningin Marlies Dekkers produceerde sluit naadloos aan op
haar literaire werk waarin vrouwen zuchten naar bevrijding van of ‘ontsnapping’ aan
de dagelijkse middelmaat. Stout is een eclectisch boekje met seksverhalen,
naaktfotografie, lingerie, maar ook met ontboezemingen en levenslessen van bekende
vrouwen - allen typische middenklasse celebrities als Willeke Alberti, Leontine van
Moorsel, Daphne Bunskoek en Catherine Keyl. Porno is tegenwoordig een onderwerp
waarmee BN'ers koketteren.

SGP
De doorbraak van de commerciële televisie, een ongekende welvaartsgroei en
consumptiedrift, en vooral de komst van het internet realiseerden vanaf de jaren
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negentig een tweede seksuele revolutie, maar dan specifiek voor de middenklasse.
Een revolutie die werd geconsumeerd. Hoe had Kousbroek in 1984 kunnen weten
dat zo'n zestien jaar later porno niet alleen van haar feministische ketenen was bevrijd,
maar zelfs op een voetstuk geplaatst, als een mensenrecht waar iedereen van mag
genieten, een vast onderdeel van het vermaakspalet waar de (klein)burger zijn
zingeving aan ontleent? Want porno is tegenwoordig intens burgerlijk geworden.
Niets maakt dat meer duidelijk dan het televisieprogramma Spuiten en Slikken van
BNN. Onder de noemer ‘kijk ons eens taboe doorbrekend ouwenelen’ wordt het
complete spectrum van seksbeleving en drugs afgewerkt. Een soort Koffietijd maar
dan met fistfuckende mannen op de achtergrond, dan wel met bejaarde junks die
heroïne in hun aderen pompen. Taboes doorbreken omdat het moet. Onder dezelfde
vlag ‘durfde’ BNN de cult-pornofilm Deep Throat uit te zenden. Alleen de SGP lag
wakker van deze duivelse verspilling van publieke gelden. In de vinexwijken van de
seculiere middenklasse zapte men na een paar minuten gapend weg om zich weer
aan te sluiten op het porno-infuus van het internet, alvorens de koude bedstee op te
zoeken.

Tissues
En die gestaalde feministen waar Kousbroek zich over beklaagt? Hun mening is er
een tussen duizenden. De massa heeft hen allang weggezet in de grafkelder van de
Linkse Kerk. De middenklasse laat zich niet meer de les lezen door vermeend linkse
elites. Net zoals zij het recht opeist anderen uit te maken voor klootzak, uit naam
van een vrije meningsuiting, heeft zij zich het recht toegeëigend porno te kijken. Dit
heet vooruitgang. Maar wat ís dan die vooruitgang? Dat mensen alle vrijheid hebben
om keuzes te maken in hun privé-omgeving? Om hun mening te ventileren, hun
kleding te kopen, hun porno te consumeren? Die vrijheid heeft geleid tot een
ongekende gemakzucht en wilsverzwakking. Voor een opiniestuk in de krant moet
je argumenten wegen, je eigen mening toetsen aan die van anderen. Voor een tweet
op internet volstaat een scheldwoord, een bedreiging, de
ik-vind-jou-een-lul-want-je-kop-staat-me-niet-aan argumentatie. De luie mening van
een boze, gefrustreerde burger. Zo surft hij van twitter naar Youporn.com en weer
terug.
Het heimelijk rukken in een bioscoopzaal heeft ook een zekere tragiek,
een mal de vivre van dolende zielen in de nacht
Back in the good old days moest de man/vrouw die een pornofilm wilde bekijken
het huis uit. Om Le Paris te bezoeken, moest je er naar toe gaan, fysieke handelingen
verrichten, je moest een regenjas aantrekken, een buskaart kopen,
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je fiets op slot zetten, morele hordes slechten. De bezoeker van Le Paris toonde
doortastendheid, wilskracht. Het heimelijk rukken in een bioscoopzaal heeft ook een
zekere tragiek, een mal de vivre van dolende zielen in de nacht. Thuis ontbreekt dat
ten enenmale. Thuis wacht men op het te bedde gaan van de kinderen om zich dan
te nestelen achter het scherm, een bakje nootjes bij de hand, pilsje er bij, een doos
tissues op schoot. En zo is het porno-mysterie van mijn jeugd vermorzeld. Kousbroek
kan vredig rusten in het hiernamaals.
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Nathan Vecht
Een goed begin is nog heel wat werk
Een man doet een zelfmoordpoging. Die mislukt. Nog een poging. Weer geen resultaat.
Hij pakt een envelop. Stopt er een stapel bankbiljetten in en een foto van zichzelf.
Hij levert de envelop af bij een huurmoordenaar. Hij gaat een café in en ontmoet de
liefde van zijn leven.
Wat maakt het begin van een film sterk? Aan één wetmatigheid valt in ieder geval
niet te ontkomen: de kijker moeten willen weten hoe het verhaal afloopt. Ik ken uw
smaak niet, maar toch acht ik de kans groot dat u benieuwd bent naar het vervolg
van bovenstaande. Mocht u niet meer kunnen wachten, het is de openings-sequentie
van I hired a contract killer van de Finse cineast Auki Kaurismaki - een aanrader.
In zijn essay ‘De troost der pornografie’ verbaast Rudy Kousbroek zich over het
feit dat geen enkele pornofilm een geslaagde openingsscène heeft. Het leek hem een
hoogst eenvoudig principe, een situatie scheppen die maakt dat je wat volgt met
vervulling gaat ervaren. Kousbroek heeft maar ten dele gelijk. Het principe van een
geslaagde opening kan dan eenvoudig zijn, om het te realiseren is nog een hele kunst.
Staat u mij toe wat voorspel te verrichten in het ambacht van het scenarioschrijven,
voor ik kopje onder ga in de pornografie.
Zoals wel meer niet-exacte wetenschappen lijdt scenarioschrijven aan het euvel
van het zelfhulpboek. Menig zelfbenoemde scriptdokter heeft zijn unieke methodiek
in boekvorm uitgegeven. Denk aan titels als How to write a movie in 21 days en
vakliteratuur van gelijke bedrieglijke strekking. Tussen de onhaalbare succesformules
duikt er af en toe een les van ervaren verhalenverteller op die wel hout snijdt. Drie
daarvan zijn in dit kader het vermelden waard.
Ira Glass is gastheer en boegbeeld van het radioprogramma This American Life.
Elke week maken Glass en zijn team een show van een uur waarin drie onbekende
Amerikanen een waargebeurd verhaal vertellen. Het programma is van zeer hoge
kwaliteit. De vertellers worden op zo'n goede manier begeleid, de ver-
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halen zo kundig gemonteerd, dat ik regelmatig met open mond aan de iPod gekluisterd
ben. En ik ben niet de enige. This American Life is een van de best beluisterde
podcasts ter wereld.
Een aantal jaar geleden woonde ik een masterclass van Glass bij. Hij vertelde dat
hij de week ervoor in zijn woonplaats New York een rabbijn tegen het lijf liep en
aan de praat raakte over de kunst van het verhalen vertellen. Glass was er nu wel
zo'n beetje uit. ‘Een goed verhaal heeft drie ingrediënten’, zei hij. ‘Het begint
anekdotisch. Het is waargebeurd. En het eindigt universeel.’ De rabbijn wilde weten
hoe lang Glass erover had gedaan om daar achter te komen. ‘Dertig jaar’, biechtte
Glass op. ‘Je had ook de Thora kunnen lezen’, antwoordde de rabbijn.
Of Glass nou wel of niet het wiel heeft uitgevonden, zijn theorie komt vooral van
pas als een scenario mankementen vertoont. Wanneer ik in de bioscoop na een tijdje
ongemakkelijk op mijn stoel begin te schuiven, ligt het bijna zonder uitzondering
aan het ontbreken of verkeerd doseren van een van de drie ingredienten van Glass.
Ook Willem Jan Otten heeft zich gebogen over een goede manier om van start te
gaan. Volgens hem staat of valt de ouverture van een film bij de mate waarin we ons
als kijker kunnen vereenzelvigen met de hoofdpersoon, of zoals hij het formuleert
‘in het personage bewegen’. Met de pornografie in het achterhoofd krijgt u wellicht
een wat plastisch beeld op het netvlies, maar Otten doelt op een zuiver mentale
beweging. Het is zaak de kijker zo snel mogelijk in te hoofd van het personage te
laten bewegen, waardoor we dezelfde primaire emoties ondergaan.
Tot slot nog twee wetmatigheden van Syd Field, wiens handboek Screenplay in
Hollywood en omgeving geldt als de bijbel der scenarioschrijvers. Field is stellig
van mening dat het onmogelijk is om een film te beginnen zonder te weten waar het
verhaal anderhalf uur later eindigt. Vanaf de eerste seconde moet het verhaal richting
hebben. En zonder een punt aan de horizon kan er eenvoudigweg geen richting zijn.
Hij voegt daar aan toe dat de kijker binnen tien minuten bij de lurven moet worden
gegrepen. Is het binnen die tijd nog niet gelukt, dan gaat het ook niet meer lukken.
Van een slecht script is het onmogelijk een goede film maken, maar
een goed script om zeep helpen, dat is zo gepiept.
Willen we Kousbroeks gewenste openingsscène gestalte geven, moet er dus een
goede anekdotische en waarachtige opening zijn, waar er vanaf de eerste seconde
een richting wordt ingezet en wij als kijkers het belangrijkste personage in bewegen.
En dit klusje moet binnen tien minuten geklaard zijn. En dan hebben

Tirade. Jaargang 56 (nrs. 442-446)

85
we het nog niet eens gehad over de kwaliteit van regisseur en acteurs. Van een slecht
script is het onmogelijk een goede film maken, maar een goed script om zeep helpen,
dat is zo gepiept. Het lijkt me evident dat een geslaagde openingssequentie eerder
uitzondering is dan regel.
Het wonderlijke van het genre pornografie is dat het zich van bovenstaand eisenpakket
helemaal niets aantrekt. Zien we in een regulier filmgenre een gezelschap aan tafel
vredig dineren, dan zijn wij als kijkers zo geconditioneerd dat er nog maar twee
opties over zijn: binnen een paar tellen gebeurt er iets verschrikkelijks of de aftiteling
verschijnt in beeld. Bij pornografie niks van dit alles. Hoe abominabel het niveau
van de openingsscène ook is, we kijken toch wel verder. Het vlees is zwak.
Een verklaring voor het twijfelachtige artistieke en esthetische niveau van
pornografie zou dus kunnen liggen aan het gebrek aan noodzaak tot verbetering.
Toch vermoed ik dat er meer oorzaken aan ten grondslag liggen dat er tot op heden
nog geen enkele kwaliteitspornofilm het licht heeft gezien.
Werkelijke vrijheid voor de pornofilm zou voldoende moeten zijn om het inferieure
product van de markt te doen verdwijnen, voorspelde Kousbroek. Zijn vergezicht
was veel te optimistisch. Wie nu in alle vrijheid het internet afstruint langs de
oneindige wegen van de pornografie komt ogen en oren tekort. Het is veel, heel veel.
En het is er in alle soorten en maten. En toch is er nog steeds geen pornofilm in
omloop die aan de esthetische eisen voldoet om te worden uitgebracht in een reguliere
bioscoop, laat staan een nominatie voor de Oscars in de wacht zou slepen of de
juryselectie zou halen van het filmfestival van Cannes. Er mag dan geen noodzaak
zijn, toch is het verbazingwekkend dat er in een tijd van ongeremd exhibitionisme,
in onze zogeheten gepornoficeerde samenleving, nog steeds zo'n rigide scheiding is
tussen porno en niet-porno.
In het slotakkoord van de muzikale omlijsting van de Superbowlfinale van 2004,
trok Justin Timberlake het bovenstukje van Janet Jackson af. Honderd miljoen
Amerikanen vingen een glimp op van haar tepel. In de weken die volgden beheerste
Nipplegate alle nieuwsuitzendingen. Sindsdien wordt het evenement met een paar
seconden vertraging uitgezonden. Want het zou toch maar gebeuren dat de natie,
waar jaarlijks miljarden worden omgezet in de porno-industrie, wordt blootgesteld
aan - houdt u goed vast - een blote tepel. Aan deze kant van de oceaan zijn we bij
lange na niet zo preuts en hypocriet als in de Verenigde Staten, maar ook hier is de
scheidslijn tussen porno en niet-porno nog gewoon in tact.
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Kousbroek pleitte in zijn essay voor de verdwijning der pornografie. Vrij vertaald:
porno moest een mainstream filmgenre worden, zoals comedy, sciencefiction en
aktie dat zijn. Hij schreef zijn essay in een tijd dat pornografie het domein was van
mannen met lange regenjassen, plakkerige achterafzaaltjes en plastic tasjes met VHS
-banden. Inmiddels zijn we allemaal één muisklik verwijderd van een schijnbaar
onuitputtelijk reservoir van expliciet beeldmateriaal, maar van Kousbroeks gewenste
revolutie is nog weinig terecht gekomen. Zodra het om porno gaat, is er nog steeds
een kloof tussen de boven- en onderwereld.
Het is een interessant gedachte-experiment om een poging te wagen die kloof te
overbruggen. Hoe zouden onder- en bovenwereld elkaar kunnen ontmoeten? De
huidige pornofilm een kwaliteitsinjectie geven lijkt me een even lange als heilloze
weg. Veel eenvoudiger moet het zijn om de huidige kwaliteitsfilm te pornoficeren.
Laten ervan uit gaan dat er een kwalitatief hoogstaand script op de plank ligt voor
zo'n kwaliteitspornofilm: gelaagde personages, spannend plot, goede dialoog,
expliciete seksscènes. Ten eerste is er een erkende producent nodig. Als deze net als
Kousbroek van mening is dat porno geen ethische vragen oproept, maar slechts
esthetische eisen stelt, dan blijft er voor de producent nog maar één vraag over: valt
er geld aan te verdienen? Anders gezegd, is er een publiek voor?
Dat willen we dus het allerliefst; bekende niet-porno sterren in de
weer tussen de lakens - in de boot, in de lift of op het strand
De website youporn.com is op dit moment de best bekeken gratis pornosite ter wereld.
Je kan per categorie (Big Butt, Redhead, Interracial en meer feestelijks) zien wat de
best gewaarde en meest bekeken films zijn. Wat opvalt is dat de ranglijsten worden
aangevoerd door filmpjes waar mensen uit de bovenwereld in te zien zijn (Amateurs).
Maar verreweg het best bekeken zijn de filmpjes van hele en halve beroemdheden.
Dat willen we dus het allerliefst; bekende niet-porno sterren in de weer tussen de
lakens - in de boot, in de lift of op het strand mag ook. Toen vorig jaar Prins William
in het huwelijk trad, bleek de zus van zijn kersverse prinses, ene Pippa, tegen alle
etiquette in het mooiste meisje van het bal. Een dag later was Pippa's bum, overigens
keurig in een jurk gehuld, wereldwijd trending topic op twitter. De vraag is niet of
er een publiek is voor beroemde billen, maar of er op dit moment ergens een groter
publiek voor is.
Een gerenommeerde regisseur vinden die zijn vingers hier aan durft te branden
lijkt me een haalbare kaart. Quentin Tarentino, Lars von Trier, Paul Verhoeven - ik
acht ze er toe in staat. Dan rest nog slechts de medewerking van de ac-
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teurs. 9,5 Weeks, Basic Instinct, of Monster's Ball, zijn wereldwijd goed bekeken
mainstream films, befaamd door hun seksscènes. Wat nou als deze scènes expliciet
in beeld zouden zijn gebracht? Was het echt zo'n grote stap geweest als respectievelijk
Kim Basinger en Mickey Rourke, Sharon Stone en Michael Douglas en Halle Berry
en Billy Bob Thornton hun medewerking hadden verleend aan het spelen van expliciet
pornografische scènes? Ik acht de kans niet zo groot dat ze akkoord waren gegaan,
maar ik zie de sterren van kleiner (artistiek) formaat wel overstag gaan - alles voor
de kunst.
Maar tussen droom en daad staat in dit geval nog één praktisch bezwaar.
Documentairemaker Louis Theroux dook in een aflevering van zijn even onthullende
als hilarische rondreis langs Amerikaanse subculturen een paar weken onder in de
porno-industrie. Wie zich wel eens heeft afgevraagd waarom niet alle mannelijke
pornosterren woest aantrekkelijk zijn - porno-icoon Ron Jeremy lijkt nog het meest
op een obese tuinkabouter met rughaar- krijgt in de documentaire van Theroux
antwoord. Voor mannelijke pornoacteurs geldt maar één criterium: kunnen ze 'm
lang genoeg overeind houden. En dat blijkt niet voor iedereen weggelegd. De
omgeving waarin de opnames zich afspelen zijn zo weinig lustopwekkend, zo klinisch,
dat elke drift je vergaat. Een goede acteur is dus niet per definitie een goede
pornoacteur.
Maar laten we, het optimisme van Kousbroek indachtig, ervan uitgaan dat op een
dag al deze hindernissen genomen zijn. Dan rest er nog een laatste horde: het
maatschappelijk verzet. Tot op heden werd elke stap omhoog op de hedonistische
ladder - of omlaag, zo u wilt - voorafgegaan door hetzelfde ritueel. Of het nou ging
om de naakte Phil Bloom in de jaren '60, de soft-erotische kitsch van de Pin Up Club
in de jaren '80 of de quasi-educatieve porno van Spuiten en slikken in het afgelopen
decennium, eerst is er de ophef, die gaandeweg transformeert tot een gratis
publiciteitsgolf, en wanneer de golf eenmaal in Den Haag is aangespoeld volgt er
een maatschappelijk debat. Zo'n debat - voor zover daar in ons land nog sprake van
is - wordt steevast afgesloten met een drogreden van een christelijk Kamerlid,
luisterend naar een naam als Joop Atsma, die verkondigt dat we ‘dit niet moeten
willen met zijn allen’. Een paar maanden later zijn we er met zijn allen aan gewend
en hoor je er niemand meer over.
Het zou dus theoretisch mogelijk moeten zijn, een kwaliteitspornofilm. Maar een
van de belangrijkste vereisten van een kwaliteitsfilm is dat we als kijker serieus
worden genomen. We willen worden aangezien voor intelligente wezens, ruimte
krijgen om te associëren, aan het denken worden gezet, wat te raden over houden.
En daar wringt de schoen. De definitie van porno is nu juist dat er helemaal niets te
raden over blijft.
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Pornofilm en kwaliteitsfilm verhouden zich als snackbar tot sterrenrestaurant. Af en
toe heeft een mens zin in een patatje: in drie minuten klaar, vet, zout, met een goede
klodder mayonaise. Het laatste waar we dan op zitten te wachten is dat de
snackbarhouder ons een aantal haute-cuisine amuses voorzet. En als we de vette hap
eenmaal achter de kiezen hebben, is er altijd dat gevoel dat we een beetje bekocht
zijn: het verlangen smaakte een stuk beter dan de daadwerkelijke snack. Toch zal
ons dat er niet van weerhouden over een tijdje weer de snackbar binnen te stappen,
de verleiding is simpelweg te groot. Wie een sterrenrestaurant bezoekt heeft diametraal
tegengestelde behoeften. We moeten lang van te voren reserveren, en eenmaal
aangeschoven is er geduld vereist om de verschillende gangen, die met met zorg en
liefde zijn bereid, te verorberen. Het vergt aandacht, kennis en concentratie om de
verschillende smaken van elkaar te onderscheiden.
Ik zie er geen enkel heil in snackbar en sterrenrestaurant onder één dak te herbergen.
Het feit dat beiden zich aan de verschillende uiteinden van het spectrum begeven
maakt ze alleen maar aantrekkelijker. Verandering van spijs doet eten. Ik deel
Kousbroeks wens niet. Porno- en kwaliteitsfilms vermengen? Dat moeten we niet
willen met zijn allen.
*
Onderstaande openingssequentie komt uit een bestaande pornofilm. Met zorg
geselecteerd op het abominabele niveau.
1 - PARK - EXT. - DAG SANDY en MANDY, beiden in de twintig en hoogblond, liggen op
handdoekjes in het park. Ze dragen hemdjes en korte broekjes.
SCÈNE

SANDY

It's so hot today.
MANDY

I know, I'm sweating like crazy.
SANDY

Okay, whatever.
Let's play some Frisbee.
MANDY

Okidoki.
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CUT TO:
SANDY en MANDY

gooien de frisbee over op drie meter van elkaar. MIKE, in de twintig en
gespierd, komt aan joggen. Hij loopt tussen SANDY en MANDY door, krijgt van één meter de
frisbee tegen zijn hoofd en gaat knock-out.

MANDY

Oh, my god!
SANDY

What did you do?
MANDY

I totally hit him on the head.
CUT TO:
SANDY en MANDY

buigen zich over MIKE.

SANDY

Hello, are you awake?
MANDY

We've got to get him out of here before anyone sees him laying on the ground.
SANDY

Let's take him to the car or something.
CUT TO:
SANDY en MANDY leggen MIKE achter in de auto.
SCÈNE 2 - HUISKAMER - INT. - DAG SANDY en MANDY leggen MIKE op een witte skailederen bank.

MANDY

(fluisterend)

Let's get rid of the body.
MIKE

wordt wakker.

MIKE

Stop right there!
I've just heard everything!
SANDY

Please, don't press charges.
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MIKE

Press charges?
Your asses are goin' to jail.
MANDY

But we'll do anything.
MIKE

gromt.

SANDY

We can't go to jail, we're only teenagers.
MIKE

staart naar SANDY'S decolleté. En gromt nog eens.
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Marjoleine de Vos
Kousbroek en de liefde die seks heet
‘Voor ik dood ga wil ik eerst nog even met de helft van de mensheid naar bed,’
schreef Rudy Kousbroek in een stuk met de titel ‘Mijn dood’. Toen dat stuk destijds
in het Cultureel Supplement van NRC Handelsblad verscheen vond ik dat een volstrekt
idioot verlangen. Waarom schreef Kousbroek, - Kousbroek! de intelligente,
onverschrokken, geestige Kousbroek - zoiets kinderachtigs? En zoiets onwaars
bovendien - niemand geloofde toch, en uit dat stuk bleek dat ook beslist niet, dat hij
werkelijk met allerlei lelijke, pukkelige, dikke, oude of stinkende vrouwen of met
vrouwen die sommige van deze eigenschappen combineerden naar bed wilde. Het
zou een Vromanisme kunnen zijn, zo'n hardop beleden overbloezende liefde voor
de mens in als zijn verschijningsvormen, zelfs die van de bloedlichaampjes en het
fibrinogeen waar Leo Vroman altijd zo hartstochtelijk van zit te houden. Al geeft
ook Vroman toe dat hij die liefde als hij niet zit te dichten maar geconfronteerd wordt
met een reëel bestaand mens, heel wat gemakkelijker en vrijer in zichzelf voelt
opwellen als dat mens een mooie vrouw is.
Maar Kousbroek is geen Vroman en die houdt niet zo in het algemeen van de
mensen, al is hij dan soms wel weer erg ontroerd door de menselijke soort. Vooral
als de menselijke soort zich overgeeft aan seks. Die helft van de mensheid was
inderdaad, zo bleek uit de rest van het stuk, schromelijk overdreven. Wat Kousbroek
wilde was ‘bedolven worden onder naakte meisjes: dan mag wat mij betreft de tijd
ophouden en de eeuwigheid beginnen’.
Wat Kousbroek wilde was ‘bedolven worden onder naakte meisjes
Hij bedoelde: seks met mooie meisjes. Nu ja, nee, ook weer niet, het was hem, zo
schreef hij ‘niet eens in de eerst plaats begonnen om sex (nou ja, ik bedoel ook weer
niet dat het op de tweede plaats komt); het gaat om dat strelen, dat omhelzen, dat
smelten van liefde’. Zo'n tussenhaakjes is dan wel weer echt leuk en Kousbroeks,
maar de rest van de zin is ook nu ik dat stuk na ruim twintig jaar
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overlees, nog steeds bevreemdend. Seks met allerlei onbekenden wordt gelijkgesteld
met ‘smelten van liefde’.
Hoe kan dat nu?
Voor een onbekende smelt je niet van liefde. Kousbroek verkeerde heus niet in
de illusie dat alle seks een uiting was van liefde neem ik aan. Maar toch lijkt hij in
dat stuk die twee dingen geheel en al door elkaar te halen.
Elders schrijft hij over zijn pornografische verlangens, dat wil zeggen over het
verlangen naar een esthetisch bevredigende pornofilm, die noch vulgair en wreed
zou zijn, noch naturistisch en onschuldig. Een film met een spannende opbouw,
aantrekkelijke acteurs en opwindende seks. Hij laat zich verder niet uit over wat hij
onder dat laatste verstaat, Kousbroek is een kuise schrijver. Dat hij zich er niet over
uitlaat draagt ook bij aan dat wat verwarrende gevoel dat hij werkelijk meent dat
seks toch, eigenlijk, als er niet uitdrukkelijk iets anders bedoeld wordt, een uiting
van liefde is.
Maar dan van liefde voor zo maar iemand van het andere geslacht.
Hij schrijft bijvoorbeeld over iets dat hij gelezen heeft in een boek over de Duitse
concentratiekampen: dat de Duitsers in een bepaald kamp ‘de gewoonte hadden op
gezette tijden een prostituée beschikbaar te stellen, of beter gezegd een Oost-Europees
meisje dat tot deze functie werd gedwongen. Het opmerkelijke, aldus de schrijver,
was dat er zoveel gegadigden waren: zelfs uitgeteerde wrakken stonden in de rij op
hun beurt te wachten.’
Een verschrikkelijke scène, we zien het voor ons. Maar Kousbroek vindt het niet
verschrikkelijk. Natuurlijk kun je dat vinden, schrijft hij, als je er weer zo nodig in
wilt zien dat mannen ‘verstokte booswichten’ zijn die onder alle omstandigheden
‘hun fallocratische aard niet verloochenen’. Daarmee zijn degenen die hier iets
onaangenaams in zien meteen al gecategoriseerd: humorloze, verbeten feministen.
Kousbroek zelf ziet het anders, zo'n verhaal toont hem ‘op een hartverscheurende
manier hoe de wereld in elkaar zit’. En hoe zit de wereld dan in elkaar? Dat blijkt
uit het vervolg van zijn verhaal: dat iemand die op het punt staat te sterven het beste
een ander kan omhelzen.
Nu, met dat laatste kun je het best eens zijn. Van de ineenstorting van het WTC in
New York is bekend dat mensen soms hand in hand van de torens sprongen - om op
het allerlaatste moment niet zo volstrekt alleen te zijn. Dat laat op dezelfde
‘hartverscheurende manier’ zien hoe de wereld in elkaar zit. Dat alleen sterven,
hoewel de uitentreuren herhaalde wijsheid wil dat ieder alleen doodgaat, iets
verschrikkelijks is. Zo kunnen geliefden ook tegen elkaar zeggen: als jij er bent, kan
mij niets gebeuren. Als ik toch moet doodgaan, dan liefst samen met jou. In
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een vliegtuig zitten en neerstorten is erg, maar tot daar aan toe als je er samen in zit.
‘Bist du bei mir, geh' ich mit Freude, zum sterben und zu meine Ruh.’
Wie het voor het zeggen heeft, zal het liefst willen sterven met zijn geliefde in de
buurt. En omgekeerd is het denkbeeld dat iemand van wie je zielsveel houdt, gestorven
is zonder dat je daarbij was, ondraaglijk.
Maar als je er zelf niet bij was, dan hoop je maar dat iemand anders zijn of haar
armen om het beminde lichaam heeft geslagen, dat iemand anders nog iets liefs heeft
gezegd, iets troostends heeft gedaan.
Maar is dat hetzelfde als mogelijk ten dode opgeschreven mannen die in een kamp
een meisje verkrachten?
Jawel, dat klinkt tendentieus. Als je het zo zegt heb je je punt gauw gemaakt want
niemand zal zeggen: liefde en verkrachting zijn hetzelfde.
Maar eerlijk is eerlijk, als iemand onder ogen ziet dat zo'n meisje door de
kampleiding gedwongen wordt, dan ziet zo iemand toch ook dat het dan dus een
groepsverkrachting betreft. Maar dat punt maakt Kousbroek totaal niet - het meisje
doet er verder niet toe, wat ertoe doet is dat al die mannen nog zo graag een keer
willen. En dat willen is in zijn optiek toch iets moois en liefs en iets met sterren en
bloemblaadjes, zelfs als het zo tot niets is teruggebracht als onder deze
omstandigheden. Het is slechts een andere ‘belichting’ schrijft hij, ‘Maar in hun
hoofden schemeren de rozenblaadjes’.
Want als je ten dode gedoemd bent dan zit er nog maar één ding op: ‘Gauw, in
godsnaam gauw bij elkaar in bed.’ En die diepe drijfveer schrijft hij ook déze mannen
toe, waarom het dus allemaal zo hartverscheurend wordt.
Hier ergens ligt het vreemde en zelfs het onoprechte van Kousbroeks indertijd
zeker dappere verdediging van pornografie. Hij was voor de bevrijding van het genre,
tegen de verboden die er in de jaren zestig en zeventig nog omheen hingen, tegen de
hypocrisie die het allemaal omgaf - maar hij was ondanks zijn pogingen daartoe niet
in staat om te zien dat pornografie niets met liefde te maken heeft. Want in zijn hoofd
schemerden de rozenblaadjes.
Overgave in liefde is iets anders dan overgave aan lichamelijk genot
Betekent dat dan ook dat seks niets met liefde te maken heeft? Dat zou ik zeker niet
zeggen. Seks kan alles met liefde te maken hebben, dat ‘smelten van liefde’ waar
Kousbroek zo naar verlangde, is nauw verbonden met overgave en intimi-
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teit, en die horen weer bij liefde. Of misschien is dat niet precies genoeg gezegd:
overgave in liefde is iets anders dan overgave aan lichamelijk genot. Dat laatste kan
heerlijk zijn, maar het geeft niet het gevoel te willen of te zullen smelten van liefde.
Daarvoor is meer nodig. Voor zomaar iemand, hoe mooi en begeerlijk en zacht en
glad en opwindend ook, voel je zulke dingen niet.
Maar het lijkt alsof Kousbroek, ook in de pornofilms die hem voor ogen stonden,
eigenlijk het liefst een beetje verliefd zou willen zijn op de hoofdrolspeelster, dat hij
zich zou willen inbeelden dat hij één van de acteurs was en dat hij in de hemel was,
omgeven door een ‘warreling van blonde en zwarte driehoekjes’. Hij wil de illusie
van verstandhouding, van samen te kunnen sterven, van iets intiems. Het lijkt me
dat pornografie dat nooit zal kunnen bieden. Dan heb je echte kunst nodig en daarin
kan best eens een opwindende scène zitten, nou en of, maar dat is iets anders dan de
‘gemeenteporno’ die Kousbroek wilde, van overheidswege verstrekte, aangename
seksfilms.
Is die vermenging van gevoelens van opwinding met gevoelens van liefde iets
gedateerds? Zijn we weer eens een keer van iets bevrijd?
Het is verbluffend hoe zeer de wereld veranderd is sinds de tijd dat Kousbroek
vroeg om esthetische, kunstzinnige porno. Op de televisie wordt over seks gepraat
alsof het hele idee dat die iets met liefde van doen zou kunnen hebben bij geen van
de gesprekspartners opkomt en de gemeenteporno die we gekregen hebben, sites als
YouPorn, kunnen onmogelijk erg fantasierijk of esthetisch genoemd worden, die
zijn eerder immens vervelend door al die domme ingestudeerde gebaartjes en blikjes
en tongetjes langs de halfopen mond en het tergend langzaam uittrekken van een
beha door iemand die eruit ziet alsof ze het geestesleven heeft van een stadsduif.
Als dat een bevrijding is mogen ze die van mij houden. Want au fond had
Kousbroek denk ik gelijk: seks is ontzaglijk veel interessanter als er liefde bij komt
kijken. Maar hij durfde zichzelf niet toe te geven dat hij verlangens had die helemaal
niet zo interessant waren, namelijk om lekker aan mooie meisjes te zitten, en daarom
werden die verlangens door hem opgetuigd met strelingen en zuchten en samen
sterven - attributen die in een heel ander universum dan het pornografische thuishoren.
De vermenging is onhygiënisch - als het over liefde gaat zou het een vreemde
bewering zijn om tegen je geliefde te zeggen dat je liever zou willen sterven bedolven
door onbekende meisjes dan samen met haar. En als het om seks gaat is al dat gezucht
over liefde misplaatst en ongemakkelijk.
Tegenwoordig is de wereld weer vaak de andere kant op hypocriet: we doen
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net of er niets op het spel staat bij seksualiteit en of juist de schaamte en het besef
van wat overgave betekent - uitlevering, weerloosheid - uit een ander universum
komen. Eén waar we het maar liever niet over hebben. Eén waar we van bevrijd zijn.
Vreemd zit de wereld toch in elkaar. Je zou het gerust, met Kousbroek,
hartverscheurend durven noemen.
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Christiaan Weijts
Intieme brieven.
Voorstel voor de eerste drie minuten van een pornofilm.
[1] INT. Donkere ruimte. Avond.
We zien een gebrandschilderd raam, waar licht doorheen valt: straatverlichting, een sliert
koplampen en achterlichten van auto's, stoplichten die verspringen. We horen MUZIEK: Het
‘adagio’ uit het tweede strijkkwartet (‘Intieme Brieven’) van Leoš Janáček.

VERTELLER

Waar moeten we beginnen? Als je ziet waar de meeste films in dit genre zich afspelen,
moet je vaststellen dat het slecht met de fantasieën van mensen gesteld is.
Kantoorruimtes, hotelkamers, zwembaden, vakantie-appartementen, zandstranden,
showroomkeukens, sportscholen. Dat is het wel zo'n beetje. Ons repertoire aan locaties
is beperkt omdat het aantal ruimtes dat we op een dag betreden steeds beperkter
wordt. We werken, maken zakelijke reizen, sporten en ontspannen op vakantie. En
over die eenvormige plekken spannen we de projectieschermen van onze onvervulde
verlangens. Het huis van God heeft vele kamers, maar dat van de pornografie heeft
er maar een handjevol.
De camera zwenkt door de ruimte. We zien schilderijen, sculpturen, kerkbanken, een glimp
van een orgel. Het is een kleine kerk, of een ruime kapel. De zitplaatsen zijn leeg. Alleen in
het midden zien we, als silhouetten in tegenlicht, waar de muziek vandaan komt. In een open neergaande golfslag van strijkstokken onderscheiden we een cello, twee violen en een
altviool. De vier musici zijn nog onherkenbaar. Noch hun gezicht, noch hun leeftijd, noch hun
geslacht zijn te bepalen.

VERTELLER

Ook de deelnemende personages zijn doorgaans eenvormig. We weten niet wat
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ze in het dagelijks leven doen, niet waar ze wonen, niet met wie ze samenleven, niet
of ze kinderen hebben, en niet wat ze drijft in het leven. Dat hoeft ook niet, zullen
de kijkers tegenwerpen. Het gaat ons puur om het lichaam. Ons interesseert hun
identiteit slechts voor zover ze een lichamelijke kwaliteit bevestigt (de bouwvakker,
het schoolmeisje, de tennisleraar, de studente) of een voor het seksuele verkeer
bevorderlijke machtsverhouding faciliteert. Vandaar ook het significant vaker optreden
van uniformen in pornofilms. Ze illustreren letterlijk de eenvormigheid: van agenten,
verpleegsters, en kamermeisjes. (O, die Franse films met hun eindeloze stoet wit
geschorte kamermeisjes. Wat een armzalig volk zijn de Fransen toch - zogenaamd
is hun land van dat van de flirt en van de zwoele erotiek, maar de enige mogelijkheid
die ze zich kunnen voorstellen van een avontuurtje viert zich bot op schoonmaaksters
in hotels.)
De muziek stopt abrupt, de strijkstokken komen tot stilstand. We horen een van de musici
mompelend overleggen (‘het tempo in maat 48...’ ‘... misschien iets meer legato...’). Ze bladeren
door hun partituren. Nu zien we ook dat het twee mannen (altviool en viool 1) zijn en twee
vrouwen (cello en viool 2).

VERTELLER

Het gaat ons puur om het lichaam, zeggen ze. En laten we elkaar niet voor de gek
houden: naar films in dit genre kijk je niet voor de geraffineerde psychologische
ontwikkelingen. We moeten nooit het doel uit het oog verliezen, en dat is een
maximale genotsbeleving. Maar daarvoor moet je juist de deelnemers leren kennen.
Een massa naakte lichamen is niet opwindend. Eén enkele vrouw volgen die zich,
na lang twijfelen en na aarzelende voorbereiding, uiteindelijk in die zee van
copulerende lichamen waagt, kan dat wel zijn. Zeker nu we via internet zijn
blootgesteld aan een overdaad aan zulke beelden, is het nodig de pornofilm te
reanimeren. Om te beginnen moeten we de personages hun gezicht terug geven.
CUT TO:
[2] EXT.

Grasveld bij het conservatorium. Middag.
De zon schijnt. EVA (20) en STIJN (21) liggen in het gras, naast de koffers van hun instrumenten,
een cello en een viool. Op de achtergrond lopen STUDENTEN in en uit het gebouw, sommigen
met ingepakte instrumenten.

EVA

En toch klinkt het niet goed. Er ontbreekt iets.
STIJN

Ik weet het, ik weet het. Het is ook zo'n verdomd moeilijk stuk. Als we nu gewoon
voor Haydn of Beethoven hadden gekozen, maar Janáček...
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EVA

Nee. Het gaat niet om de techniek. Het gaat om iets anders. Als ik dat adagio thuis
speel op de cello, als ik alleen ben, dan is het er wél.
STIJN

Dan is wat we wel?
EVA

Iets raadselachtigs. Eenzaamheid. Hartstocht. Weet ik veel. Precies waar deze Janáček
over gaat. En als we met z'n vieren samenspelen is het weg. Ook bij mij.
STIJN

Maar je speelt het thuis toch niet anders dan hier?
EVA

Jawel. Of... Nou ja... Er is wel íets wat ik anders doe. Luister Stijn, zul je niet in de
lach schieten? Beloof je dat?
STIJN

Tuurlijk. Wat doe je dan anders?
EVA

Ik ben naakt.
blikt verward rond. Op de achtergrond klinkt gelach uit een kringetje studenten dat ijs
aan het eten is. Een koperen trombone flakkert door het beeld. Vanuit een open raam van het
gebouw klinkt een altviool, mooi en eenzaam, zoals muziek uit ramen nu eenmaal altijd mooier
klinkt dan op podia. (Als de auditieve variant van een voyeur betrap je de muziek als het ware,
waar de schoonheid van wordt versterkt doordat die onbedoeld is, er per ongeluk is).
STIJN

EVA

Ik kan dit stuk alleen spelen als ik naakt ben. Ik weet dat het idioot klinkt, maar zo
werkt het bij mij nu eenmaal. Dit stuk gaat over intimitiet. Dan moet je ook intimiteit
ervaren. Ik denk dat dit voor ons allemaal geldt. Ik wil dat we het proberen om dit
stuk naakt te spelen. Waarom niet? Laten we één keer proberen. En jij hebt altijd
nog je cello om je achter te verschuilen.
CUT TO:
[3] INT. Studentenkamer.

Overdag.

JASMIJN

No way. Vergeet het maar. Zijn jullie helemaal gek geworden?
Op de bank zitten EVA en STIJN. JASMIJN (19) zit op een bureaustoel en KASPER (23) zit op de
bedrand.

KASPER
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Ik snap niet waarom, Jasmijn. Ik vond het meteen een heel goed idee van Eva. Muziek
gaat over grenzen verleggen, dat moet je leren. En er is toch niemand bij. Ik moet
zeggen, dat dit een idee is dat mij al langer bezighoudt. Stel je voor dat je een
geluidsopname zou maken van een naakt strijkkwartet. Zou je het verschil horen?
Ik heb het vermoeden van wel, maar zeker weet ik het niet.
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JASMIJN

Jullie zijn gestoord. Compleet gestoord. Allemaal.
EVA

Wat moeten we dan? We kunnen dit kwartet moeilijk spelen zonder altviool.
KASPER

Het is een experiment. Het doet me denken aan iets wat ik laatst bij Milan Kundera
heb gelezen. Wacht...
Hij pakt een exemplaar van Het leven is elders uit zijn boekenkast en begint te citeren.

KASPER

‘Hij verlangde niet naar het naakt van het meisje; hij verlangde naar een
meisjesgezicht, verlicht door de naaktheid van het lichaam.’ Zo is het ook met de
muziek. Wij kunnen de muziek verlichten met de naaktheid van onze lichamen.
JASMIJN

En waar wilde je dat gaan doen? In die kapel waar we altijd repeteren?
STIJN

In die kapel komt verder niemand.
JASMIJN

Vergeet het maar. Ik werk hier niet aan mee. Jullie zijn allemaal knettergek.
CUT TO:
[4] INT. Lapel.

Avond.
We zijn weer terug bij het beeld uit de eerste scène. Nu herkennen we STIJN, JASMIJN, EVA en
KASPER. Ze dragen donkere kleding, de meisjes zwarte jurken, de jongens donkere pakken met
vlinderdasjes. De groep overlegt. Ze stemmen hun instrumenten.
Ineens staat EVA op. Ze legt haar viool neer, en trekt in een beweging de jurk over haar hoofd
uit. Ze draagt er donker ondergoed onder. Haar handen knopen de bh achter haar rug los.
We zien het kledingstuk naast de vioolkoffer neervallen. Dan zet ze haar vingers op de rand
van haar slipje. Op het moment dat ze dit omlaag schuift zien we een CLOSE UP van het gezicht
van JASMIJN, die haar verbluft maar ook geïntrigeerd gadeslaat.
Het beeld zoomt uit tot een shot waarbij EVA's lichaam in silhouet is te zien. Ze pakt trefzeker
haar viool en in een vloeiende beweging zet ze in. Ze speelt het thema van het ‘allegro’ uit het
tweede strijkkwartet, fel, verbeten.
Terwijl zij speelt kleedt ook KASPER zich uit. Het gaat op dezelfde manier. Net als zijn geslacht
in beeld zou komen, is er een CLOSE UP van het gezicht van JASMIJN, langzaam en traag. Het
uitkleden zet zich als het ware voort in de expressie van haar gezicht. We zien haar mond
lichtjes opengaan. Haar ademhaling versnellen. Haar ogen iets vochtiger worden. Ja, we zien
hoe haar gezicht wordt
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verlicht door de naaktheid van de lichamen om haar heen. KASPER pakt nu ook zijn viool, en
valt in. Hij gaat dicht achter EVA staan, leest over haar schouder de partituur mee van haar
lessenaar.

VERTELLER

Dit waren de eerste drie minuten van onze poging de pornografische film te
reanimeren. Laten we elkaar niet voor de gek houden: het gaat puur om het genot.
Maar genot is een complexe zaak. Onder de stortvloed van expliciete beelden zijn
we afgestompt geraakt, verdoofd. De pornofilm zal dus iets anders moeten doen om
ons nog te kunnen raken en prikkelen.
Een weg die we kunnen bewandelen is veel meer aandacht te schenken aan
gezichten. Hoe vaak gebeurt het in dit genre niet dat er eindeloos op in- en
uitschuivende geslachtsdelen wordt ingezoomd, op de momenten dat je juist smacht
naar een gezicht? Het grootste genot is te zien hoe een ander geniet.
Na de opkomst van de amateurporno, die authenticiteit terug moest brengen in het
genre, is het tijd aan de porno die zich puur op gezichten richt. Het internet maakt
daar al een voorzichtig begin mee, met sites als ‘I feel myself’ en ‘Beautiful Agony’,
die een camera boven het bed hangen van jonge vrouwen die zichzelf naar een
hoogtepunt vingeren. De camera registreert alleen het gezicht, verlicht door de
naaktheid van het lichaam.
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Janneke van der Horst
Porno om porno
Op het raam van de massagesalon onder mijn huis staat: ‘no sex’. En ter
verduidelijking voor de Nederlandse klanten die doen alsof ze geen woord Engels
spreken ook nog: ‘geen seks’. De verwarring is begrijpelijk. De salon heeft het
interieur van een moderne pornofilm. Jonge Aziatische vrouwen zitten op een rode
bank met gele bloemen gedienstig te wachten in hotpants of korte rokjes en strakke
hemdjes met omhooggeduwde borsten. Ook als het regent of vriest. In de
massagesalon onder mijn huis is het altijd rokjesdag. Nieuwsgierig naar de onderburen
googlede ik hun adres. Ik kwam op sites als hooker.nl, een website waar hoeren en
masseuses die meer doen dan alleen masseren serieus worden beoordeeld. De
beoordelingen heten ‘recensies’ en ik las daar dat je in de salon onder mij voor een
hp (hoogtepunt) twintig tot veertig euro extra moet betalen en dat het bij Toto duurder
was dan bij May. De recensenten vonden het een minpunt dat de vrouwen hun kleren
niet uitdeden en dat je helaas niets bij ze mocht aanraken. ‘No sex’/‘geen seks’
tenslotte. Eén recensent beklaagde zich dat hij de man in het kamertje naast hem kon
horen. Verder was het er zeer netjes en kon je er ook na afloop douchen.
Ik vraag me af hoeveel mannen tijdens het schrijven van dit stuk onder
mij klaarkomen
Op de foto's van de website van de salon zitten de meisjes dicht tegen elkaar op die
rode bank met gele bloemen. Hun handen met roodgelakte nagels liggen bij elkaar
op de blote benen. Hun monden lachen. Het lijkt een still uit een pornofilmpje zoals
je ze weleens ziet op websites waar mensen naar filmpjes worden gelokt. Mannen
zijn in de salon duidelijk voor meer welkom dan alleen een massage. Ik vraag me af
hoeveel mannen tijdens het schrijven van dit stuk onder mij klaarkomen. Klaarkomen
in een massagesalon met Aziatische vrouwen, precies zoals in een goedkoop
pornofilmpje.
Dat zijn vaak niet de meest aantrekkelijke filmpjes om naar te kijken. Maar
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dat is persoonlijk. Een vriend vertelde dat hij één op de dertig pornofilmpjes op
internet werkelijk opwindend vindt. Over ontroering bij het kijken naar porno, waar
Rudy Kousbroek over sprak in zijn essay, hoorde ik hem niet. Ik hoorde eigenlijk
nooit iemand over ontroering bij het kijken van porno totdat ik het essay van
Kousbroek las. Maar misschien zijn mijn vrienden te plat om ontroerd te worden
door vreemde neukende mensen. Toch dacht ik tijdens het kijken naar pornofilmpjes
(research!) steeds aan Kousbroek. Ik zocht de ontroering. Maar zodra ik ontroering
voel is er weinig plaats voor andere emoties. Zeker niet voor begeerte. Op
youporn.com, waar iedereen zelf films mag plaatsen, kwam ik een stel tegen dat zeer
liefdevol seks heeft zonder echt weeïg te worden. Compleet met lang voorspel en
een huiselijke boxershort met stripfiguren erop. Toch heb ik het weggeklikt nog voor
die onderbroek uit was. Ze waren heel schattig die twee maar als ik iets schattigs wil
zien kan ik ook naar de stokstaartjes in Artis gaan kijken.
De ontwikkeling van porno is niet iets wat ik op de voet volg. Sinds Joost Zwagerman
in 2000 een lofzang over porno schreef, heeft porno toch iets viezigs gekregen. Maar
je zou kunnen betogen dat er weinig is veranderd sinds het essay van Kousbroek uit
1984. Pornofilms bestaan er nog altijd. En nog altijd zijn veel pornofilms doortrokken
van een ‘platheid en lelijkheid die de vraag doet rijzen hoe iemand ernaar kan kijken’.
Ook hebben de grote cineasten nog geen pornofilms gemaakt. Iets waar Kousbroek
zich in zijn essay over verbaasde. Hij verwachtte dat er iets interessants zou ontstaan
uit het genre pornofilm. Dat de film ‘beter’ zou worden. Hij vond ook dat pornografie
in plaats van bemoeilijkt, gesteund zou moeten worden en gesubsidieerd. En hij stond
een erkenning van pornografie voor als iets essentieels en waardevols. Misschien
krijgt hij binnenkort nog zijn zin. Lars von Trier beloofde aankomende zomer te
beginnen aan een pornofilm over de erotische uitspattingen van een vrouw. Er zal
een ‘pornoversie’ vol ongeveinsde seks en een gekuiste versie van verschijnen voor
zijn trouwe filmhuispubliek. Waarschijnlijk bestaan er al lang kunstzinnige pornofilms
maar ben ik er nog niet mee in aanraking gekomen en heeft niemand mij erover
verteld. De reacties op de aankondiging van Von Trier waren namelijk wat lauwtjes.
Alsof het elke week gebeurt. Maar of de ongekuiste versie van zijn film ook in de
filmhuizen te zien zal zijn vraag ik me af. Nu ik een Cinevillepas heb weet ik dat in
de filmhuizen veel pensioengerechtigden komen, vaak ook vriendinnengroepen op
hogere leeftijd. Maar als het ‘kunst’ is, zullen ze het misschien wel pikken. Zo gaat
dat.
De pensioengerechtigden zullen ook aandachtig stilstaan in het Stedelijk Museum
bij de pornofilm van Stefan Ruitenbeek. In Het Parool las ik een tijdje gele-
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den over zijn pornofilm. Deze film is gesubsidieerd door een stimuleringsfonds voor
jonge kunstenaars en medegefinancierd door het bedrijf van onze bekendste
Nederlandse pornoster Kim Holland. Maar de film is dus ook gemaakt met subsidie.
Het is jammer dat Kousbroek het niet meer mag meemaken. Op de website van het
Stedelijk staat: ‘In de film Ancient Amateurs gebruikt Stefan Ruitenbeek zijn artistieke
vrijheid om binnen het domein van de porno kunst te kunnen maken. De acteurs en
actrices legden, op regieaanwijzingen van Ruitenbeek, al hun ambities in het realiseren
van deze in de porno nogal ongebruikelijke verhaallijn. Door de waas van
pornobeelden en de chaos op de set zien we hoe de deelnemers aan de film, inclusief
de kunstenaar, deze ongewone exercitie aangrijpen in een poging om aan culturele
classificaties te ontsnappen.’
Ik weet niet of dit is wat Kousbroek voor ogen had, toen hij het over het ‘beter’
maken had, het klinkt nogal artistiekerig. De trailer was in ieder geval niet heel ‘geil’.
En dat lijkt me toch wel de bedoeling van een pornofilm. En hier zit het probleem.
Als pornofilms ontroeren is het mooi meegenomen maar voor veel mensen zijn
pornofilms een middel om klaar te komen. Verder verlangen de pornokijkers niets.
En de films die er nu zijn en die er dertig jaar geleden waren daar komen mensen op
klaar. Het genre lijkt dus geslaagd. Je verpest dit door een al te kunstzinnige
benadering. Dan wordt porno iets om over na te denken. Net zoals bij het hebben
van werkelijke seks met een werkelijk ander mens, staat nadenken de beleving in de
weg. De tekst bij die kunstzinnige pornofilm van Ruitenbeek is niet erg
zinnenprikkelend. Sterker nog, het klinkt als een hoop aanstellerij om een film te
maken met veel bloot en het dan ‘kunst’ te noemen. Niet alles hoeft een boodschap
te hebben. Een les. Zeker pornofilms niet. Kunst om kunst. Porno om porno. Want
als er iets opvalt aan de relatie tussen porno en kunst is het dat de liefde nogal
eenzijdig lijkt. Porno speelt een rol in fotografie, in mode, videoclips, films, reclames
en in boeken. Maar kunst interesseert zich meer voor porno dan porno voor de kunst.
Joost Zwagerman heeft een mening over porno terwijl porno totaal geen mening
heeft over Joost Zwagerman. Dit eerlijke van porno trekt aan. Seks zonder poespas.
Zonder ellende eromheen. Geen porno-actrice die zal zeggen dat er een betekenis
achter haar werk zit. Dat is er niet. Dat weet ze. Dat weten wij. Als we naar kunst
verlangen, naar schoonheid, kunnen we een goed boek gaan lezen, een goede film
gaan zien of een wandelingetje maken naar het Van Goghmuseum.
Voor porno hoeven we minder ver te lopen. Pornofilms zijn dichterbij dan ooit.
Er zijn maar een paar handelingen nodig en je zit er middenin. En het wordt steeds
meer geaccepteerd. Wanneer iemand opbiecht af en toe naar pornofilms te kijken,
wordt dat als ‘normaal’ gedrag gezien. Mensen en zeker mannen die
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nog nooit naar porno hebben gekeken zijn waarschijnlijk niet te vinden. Het is overal
beschikbaar als je een internetverbinding hebt. Elk uur van de dag. En ook zonder
internet kun je aan je trekken komen, er zijn ook altijd nog ouderwetse video's en
dvd's. Er waren zelfs pornofilms gevonden in de schuilplaats van Osama bin Laden
in Abbottabad. De ene film windt je misschien op, de andere misschien niet. Maar
het blijft seks waar je naar op zoek bent en niet verheffing.
Vroeger was ik al gegeneerd als er een kusscène op tv kwam en mijn
ouders daar ook naar keken
Van porno moet je niet iets willen maken wat het niet is. Je wilt van een hamburger
ook niet dat het een biefstuk wordt. De ene keer heb je zin in een hamburger, de
andere keer in biefstuk. Je kunt een voorkeur hebben voor kwaliteitshamburgers
maar het moet een hamburger blijven. In pornofilms in de bioscoop heb ik geen
interesse. Het belang van een full-length pornofilms begrijp ik niet. Volgens mij
moeten pornofilms kort zijn. Je kijkt het immers niet voor het verhaal maar voor een
handeling die je het liefst alleen uitvoert en waar je geen anderhalf uur voor nodig
hebt. En het lijkt me ook geen prettig genre om naar te kijken met vreemde mannen
of stelletjes om je heen. Vroeger was ik al gegeneerd als er een kusscène op tv kwam
en mijn ouders daar ook naar keken. Kousbroek schreef over het begin van de
pornofilm: ‘Het feit dat het mogelijk is - in zestig seconden als het moet - een situatie
te scheppen die maakt dat je de daaropvolgende handelingen ervaart als een vervulling,
dat je alles, zowel de handelingen als de deelnemers, dan met heel andere ogen
bekijkt- zelfs dit hoogst eenvoudige principe hebben die mensen nog altijd niet
ontdekt.’
Dat hebben ‘die mensen’ niet ontdekt omdat er niemand, op Kousbroek en wellicht
een handjevol anderen na, op zit te wachten. Natuurlijk kunnen de meeste beginnen
van pornofilms beter. Ik hoorde over een pornofilmpje waarbij de pizzabezorger een
pizza bezorgt bij een vrouw. En als de vrouw de doos opent, steekt het geslacht van
de bezorger door de pizza heen. ‘Just the pizza I've ordered,’ of iets dergelijks was
de reactie van de vrouw. Dat is eerder lachwekkend dan opwindend. En zeker geen
seksueel verlangen dat mensen koesteren. Ook niet stiekem. Maar ik hoef niet met
andere ogen naar handelingen of deelnemers te kijken door het sterke begin. Zo veel
wil je ook niet weten over de deelnemers. Hun motieven mogen je best vreemd
blijven. Het mag karikaturaal blijven omdat het niet te dichtbij moet komen. Je moet
niet denken: ‘Mijn dochter is ook verpleegster’ of ‘Dat is waar ook, op werk hebben
we ook een probleem met het kopieerapparaat’. Er moet een bepaalde afstand met
de werkelijkheid blijven bestaan. We hoeven porno niet met de hele maatschappij
te omarmen als een knuf-
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felobject. Porno en goede films mogen wat mij betreft gescheiden naast elkaar
voortleven. In porno mogen het verhaal, de dialogen en de muziek niet te veel afleiden.
Het alledaagse leven niet te veel raken. Daar is de rest van de dag voor. En ik beweer
hier niet dat pornokijkers ergens voor vluchten. Niet per se. Maar als je echt wilt
ontspannen, in sport of seks of waarin dan ook, moet je het alledaagse leven van je
kunnen afschudden. Ik kon niet goed tennissen als ik aan problemen op school dacht,
ik beleef weinig plezier als ik in bed aan het boodschappenlijstje denk. Bij het kijken
naar porno wil je niet te veel geconfronteerd worden met jezelf.
Het ontwijken van die werkelijkheid zie ik ook bij de mannen die uit de
massagesalon komen bij mij onder. Als ik de deur beneden open met mijn
boodschappentas in een hand, lopen ze me schichtig voorbij. Bijna net zo snel als ze
er naar binnenglippen. Ze kijken me niet aan. Geven nooit een knikje. Zeker klinkt
er geen hallo. Terwijl we elkaar bijna aanraken. Zij zijn dan opeens weer buiten waar
de vrouwen regenjassen dragen omdat het regent en de hotpants iets is voor
verkleedpartijen. En de buurmeisjes hun dochters konden zijn.
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Tijs Goldschmidt
Hot Spot
Het eerste jaar van de middelbare school liep ten einde, of misschien was de
zomervakantie zelfs al begonnen. Verspreid over de speelweide lagen zonaanbidders
op hun handdoeken. In het buitenbad doken, zwommen en speelden kinderen onder
wie enkele klasgenoten. Volwassenen waren ver in de minderheid. Twee forse
vrouwen met torenhoog opgestoken haar dat zij angstvallig droog probeerden te
houden, trokken de aandacht door het sterke contrast dat ze vormden met de
onbekommerd door elkaar zwemmende kinderen. Ze ploegden onverstoorbaar hun
kaarsrechte baantjes door het water. Enkele badmeesters hielden vanaf de kant de
boel in de gaten. Af en toe klonk door het gejoel heen het schril geluid van hun fluitje
dat ze steeds binnen handbereik hielden.
Ik was gaan zwemmen met Daniel, een vriendje uit de buurt dat ruim een half jaar
ouder was dan ik. Hij werd door meisjes ‘een stuk’ genoemd, en was een gemakkelijke
prater, en aanmerkelijk minder schuchter dan ik. In seksueel opzicht was hij
waarschijnlijk ook rijper, al was hij daarover weinig mededeelzaam, en ik durfde
hem er niet naar te vragen. Ik keek tegen Daniel op, deed hem na, en slaagde daar
vaak maar half of helemaal niet in. Hij had benijdenswaardig veel branie, nam
initiatief. Hij maakte uitdagende opmerkingen tegen de begeerlijkste meisjes, die
kennelijk plezier hadden in zijn avances. Daniel maakte van flirten een sport, begreep
ik pas veel later, terwijl ik toen niet eens wist dat dat flirten heette. We zwommen
voornamelijk schoolslag, maar begonnen te crawlen zodra er bekende meisjes in de
buurt kwamen en keken met een oog boven het water uit of ze wel keken. Crawlen
voelde stoer, zelfs als je nauwelijks vooruitkwam. We doken voor het eerst van de
hoge, iets wat ik een jaar eerder niet had gedacht ooit te durven, en lieten ons als
bommetjes in het water ploffen. Af en toe pauzeerden we op de speelweide, haalden
een dennenkoek en gingen dan zo snel mogelijk terug het water in.
Een voorval uit die zomer van ontluikende hitsigheid herinner ik me scherper dan
alle andere. Een beslissend moment, de confrontatie met een sleutelprik-
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kel die kiem werd van het beeldarchief waarop ik in de daarop volgende decennia
steeds weer zou terugvallen. Daar, in dat zwembad, op die zonovergoten middag,
werd in de schaamtekwab van mijn hersens de pornotheek geopend waarvan ik tot
op heden tot eigen genot het voortdurende vruchtgebruik heb gehad. Een inmiddels
rijk archief vol naakte meisjes, vrouwen, seksscènes en eigenhoofdig geënscèneerde
beelden die me hun prikkelende diensten bewezen zodra ik me aan zelfbevrediging
overgaf. Het bevat intussen minstens evenveel situaties, configuraties van figuranten,
specifieke details van voor- en naspelen als een professionele schaker aan cruciale
stellingen en scherpe combinaties paraat heeft in zijn hoofd. Daniel en ik hielden
ons met een arm vast aan de hoge rand van het zwembad. We kletsten uitgelaten. Ik
voelde me opgetogen, omdat Daniel me niet in de steek had gelaten nadat we bij het
zwembad waren aangekomen. Hij bleef, we waren samen. Ik deed mee.
Daar, in dat zwembad, op die zonovergoten middag, werd in de
schaamtekwab van mijn hersens de pornotheek geopend waarvan ik
tot op heden tot eigen genot het voortdurende vruchtgebruik heb
gehad
Op zeker moment dwaalde Daniels blik af naar een meisje, ik noem haar Fanny. Ze
zat goed in het zicht op de rand van het zwembad. Ik was gestopt met praten, en had,
langs Daniels linkerschouder en achterhoofd vol donkerbruine krullen meekijkend,
zijn blik gevolgd in Fanny's richting. ‘Moet je opletten als ze direct het water ingaat,’
waarschuwde hij geroutineerd. Ik keek aandachtig, maar voorlopig gebeurde er niet
veel. Ik begon weer tegen hem te kletsen. Daniel gebaarde dat ik stil moest zijn,
onderwijl Fanny scherp in de gaten houdend. Opnieuw keek ik met hem mee. Fanny
tuurde in de lengterichting van het zwembad over het water alsof ze iemand zocht.
‘Wacht,’ zei Daniel, ‘nu gaat ze.’ Het duurde nog enkele ogenblikken, maar toen
begon er inderdaad beweging te komen in deze Amerikaanse met haar prachtig
gelukte kont. Exotisch, zo on-Europees, een sterk staaltje. Geen wonder dat ze zelfs
door de oudere jongens werd begeerd. Het kan zijn dat ik overdrijf, maar ongeveer
zo zou ik dat oerbeeld uit mijn archief omschrijven. Pornofossiel in natte hersens dat
een majeure overgang markeert in mijn seksuele ontwikkeling. De aanvang van het
fannyceen, samenvallend met de verschijning van de eerste Avenue, het tijdschrift
waarin Dick Hillenius en Cees Nooteboom schreven. Het gewelfde lichaam van
Fanny dat niet van plan was zich iets van haar leeftijd aan te trekken, gleed
behoedzaam het water in. Even ging ze kopje onder, maar ze hield zich, net als
wijzelf, met één arm vast aan de rand van het zwembad. ‘Zag je dat? Die bos haar
onder haar oksel. Ongeloof-
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lijk,’ zei Daniel, onderwijl zijn hoofd fel in Fanny's richting naar voren bewegend,
en hij vervolgde: ‘Wat moet dat daar dan wel niet zijn.’ Daniel keek me geil
glimlachend aan. Ik kon er alleen maar mee instemmen. Dit was inderdaad
ongelooflijk, duizeligmakend. Bij Daniel was er, stelde ik nu pas vast, ook al enig
okselhaar te bespeuren, maar dat liet me tamelijk onverschillig, terwijl ik helemaal
dizzy en opgewonden werd toen ik opnieuw inzoomde op Fanny's proefmonster.
Toen ik me vervolgens in een zucht de flinke bos in haar badpak voorstelde, was er
voorgoed iets veranderd, al betwijfel ik of ik dat toen direct besefte. Ik keek zo
onopvallend mogelijk naar mijn eigen zwembroek en geneerde me voor mijn stijve
die hard naar mijn navel op weg was.
Het was de weken erna onbegonnen werk om niet telkens weer aan Fanny's
‘behaarde driehoek’ te denken, haar okselhaar, haar deinende achterste. Het werd
een obsessie me voor te stellen hoe ze er naakt uit zou zien, haar benen zou spreiden
om zich eens goed te laten bekijken door Daniel, die vast en zeker zou weten hoe je
zoiets aanpakte. Fanny van wie ik nauwelijks iets wist, behalve dan dat het gerucht
ging dat ze al minstens een jaar menstrueerde en dat ze door haar recente komst naar
Nederland een taalachterstand had waardoor ze de eerste klas had moeten overdoen.
Menstrueren met een taalachterstand in zo'n lichaam, bleek een geile combinatie
voor een dertienjarige jongen. Nog geen drie maanden nadat ik had ontdekt wat een
fantastisch gevoel het gaf als je je aftrok en klaarkwam, was het zover: ik werd
conservator van een eigen archief dat sneller zou uitdijen dan de meisjes en vrouwen
wier beelden ik daarin als onmisbare kostbaarheden koesterde. Want lang duurde
het niet voor ik besefte dat het, in mijn dagelijkse omgeving, wemelde van die
beenmond bedekkende haarbossen, door onderbroekjes aan het oog onttrokken. Een
wereld vol mollige dijen, zachte buiken en stevige borsten. Adembenemend voor
een jonge, urbane jager en verzamelaar.
Lang duurde het niet voor ik besefte dat het, in mijn dagelijkse
omgeving, wemelde van die beenmond bedekkende haarbossen
Vanaf die tijd werden steeds meer vreemden die ik op straat of op schoolfeesten
signaleerde, zonder dat er ooit een camera aan te pas is gekomen, in mijn
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beeldarchief opgeslagen. Het is ook in die periode geweest dat het besef ontstond
dat je bewust herinneringen kon maken en ‘filmpjes’ regisseren. Dat je elders geziene
meisjes in je verbeelding naar Fanny's plek aan de rand van het zwembad kon laten
lopen, in het water kon laten zakken en het okselritueel kon laten uitvoeren. Het werd
een sacrale plek. Niet dat ik me had voorgenomen dat het per se zo moest, maar
Fanny's hot spot trok als een magneet aan elke nieuw meisje waarop ik een begerige
blik had laten vallen. Begrijpen deed ik het niet, maar dat gold voor meer dingen die
desondanks werkten. Een hond van Pavlov begrijpt niet waarom hij beloond wordt
als het geluid van de bel klinkt, en niet als er buiten een auto toetert, maar hij weet
het wel.
Bij de opbouw van het archief kreeg ik al snel te maken met kinderziektes. Ik
moest nog leren de taxonomie van de begeerte te bedrijven. Er moesten categorieën
komen. Ankerpunten en labels om sequenties van beelden beter te kunnen onthouden.
Het begon met de, zoals later bleek, te grove indeling: ‘gekend’ (vriendinnen en
klasgenoten) en ‘ongekend’, de pornografisch onmiskenbaar opwindender afdeling
van meisjes en vrouwen die ik alleen even gezien had, maar nooit gesproken. Met
de huidige kennis van computeropslagmogelijkheden, bestanden, mappen en
onderverdelingen, is het voor bijna iedereen dagelijkse kost geworden, maar destijds
worstelde ik ermee hoe je zoiets deed. Hoe kon ik honderden beelden bewaren in
mijn hoofd? Hoe kon ik ze oproepbaar houden, op welke manier werkte dat het beste?
Fanny's oerbeelden bleken onuitwisbaar, roestvrijstalen porno van eigen makelij,
want zelden waren indrukken zo hevig geweest als die van de oksel van Willendorf.
Hoe, in godsnaam, zorgde je ervoor dat hergebruikte beelden zo overweldigend
werkten als de eerste keer, toen ze als indruk het netvlies in bliksemden en je bloed
in beweging zetten? Hoe vaak moest ik die in opperste concentratie bewust opgeslagen
beelden in mijn kop te voorschijn toveren, om ze niet kwijt te raken, wat desondanks
regelmatig gebeurde?
Hoezeer ik dit archief ook koester, ik heb het ook dikwijls vervloekt, want het
bezorgt me niet weinig kopzorgen. Het vergt aanmerkelijk meer onderhoud dan een
buitenhuisje in Frankrijk met lekkend dak en vermolmde raamkozijnen, want hoe
langer je er geen aandacht aan besteedt, des te erger het in verval raakt. Sterker nog,
zelfs als je regelmatig groot onderhoud pleegt, veranderen beelden mettertijd, weten
tegenwoordig de onderzoekers van de werking van het geheugen.
Belangrijk was ook dat je beelden van stelletjes die het deden, van borsten met
harde tepels die te voorschijn werden gewipt uit bustehouders, van harde pikken die
vochtige doosjes inschoven, eenmaal opgeduikeld uit een van de laatjes van
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het archief, in nieuwe volgordes kon plaatsen. Want als het daarboven in eigen brein
minder heftig vonkte en knetterde dan tussen de lipjes in de behaarde driehoek van
Fanny c.s., deed ik, naar mijn idee, toch echt iets verkeerd. Een kwestie van storage
en retrieval dat mijn seksuele leven meer en meer begon te beheersen. Beelden van
seksuele poses, een blik op een penetratie, een vrouwenvoet die tegen een stijve
aantikt en zo een teken geeft dat het tijd is om te komen. Het aantal subcategorieën
werd groter en groter: de sectie ‘tevergeefs ingehouden buiken,’ de clichéafdeling
‘kous dij slip’ en talloze andere.
Het systeem werd in de loop der decennia ook mnemotechnisch geavanceerder.
Geziene beelden die me opwonden werden niet alleen, klik, opgeslagen in eigen
hoofd, de vrouwen werden vervolgens ook gewenteld in verschillende posities liggend,
leunend, of zittend en vervolgens van verschillende kanten bekeken. Aanblikken
onder de prikkelendste gezichtshoeken werden bewaard en bezorgden me slapeloze
nachten. Hoe dat werkt werd al lang geleden verhelderend beschreven door Willem
Jan Otten in zijn essay ‘Catalogus van zichtlijnen.’ Toen ik begin jaren negentig van
de vorige eeuw als postdoc moest leren werken met computerprogramma's waarbij
de anatomische elementen in een vissenkop van alle kanten bekeken konden worden,
in de hoop zicht te krijgen op hun functie, leerde ik dat even snel als Mozart
pianospelen. Ik hoefde nauwelijks te wennen, dit deed ik in mijn hoofd al ruim een
kwart eeuw. Ze moesten eens weten van mijn eigen beeldarchief, honderden 3
d-beelden van mollige, lui achteroverliggende vrouwen die dolgraag van alle kanten
bekeken wilden worden. Dat was wel even wat anders dan een kieuwspleet, kauwspier
of tongbeen in de kop van een Afrikaanse muilbroeder.
Dat was wel even wat anders dan een kieuwspleet, kauwspier of
tongbeen in de kop van een Afrikaanse muilbroeder
Nog altijd schijnt porno voornamelijk een mannenzaak te zijn, vermoedelijk doordat
boekjes en films zo vaak door mannen en met het oog op gebruik door mannen
worden gemaakt. Dat geen enkele van de essays over pornografie van Rudy
Kousbroek in De logologische ruimte, een boek met opstellen over taal, is opgenomen,
zegt veel. Was Kousbroek een vrouw geweest die over pornografie schreef, dan had
ze vast een van haar essays over dat onderwerp opgenomen in haar boek met opstellen
over taal. Voor mannen werken pornografische beelden beter dan verhalen met een
ellenlange inleiding, maar bij vrouwen is het niet zelden omgekeerd.
Jaren zeventig, vrouwen lieten nog oksel- en schaamhaar staan. In die tijd
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vond ik eens een pornoboekje terug van nog langer geleden waarover ik me verbaasde.
Op verschillende pagina's had ik stukken van de afbeelding weggewerkt met een
zwarte viltstift. Een domme mannenkop, een onsmakelijk ogend geslacht, een gezicht
met snor dat me niet beviel, weg ermee. Veel van wat er in dat boekje stond had ik
liever niet gezien, en dat geldt in nog veel sterkere mate voor wat er nu op het internet
te vinden is. Er is vast en zeker voor elk wat wils, maar wat een afstotelijke narigheid,
mechanisch gebonk door ongure types en hardhandig gevinger moet je, daarnaar op
zoek, niet doorstaan. Kousbroek schreef destijds dat veel porno er zo affreus uitzag
doordat de industrie in handen was van schorem. Een gevolg van de clandestiene
sfeer waarin de pornofilms en seksboekjes werden gemaakt. Als er sympathieker,
gevoeliger pornomodellen zouden worden gekozen, kon het volgens hem met de
pornografie nog goed komen. Door zich dat voor te stellen, scènes in zijn verbeelding
te esthetiseren, regisseerde hij nog niet bestaande porno, en poetste zo op voorhand
zijn schaamte weg. Hij was, in overdrachtelijke zin, ook met de zwarte viltstift in de
weer. Tevergeefs, vrees ik, want Otten liet overtuigend zien dat porno zo niet werkt.
Schaamte kan als ingrediënt van de opwinding nuttige diensten bewijzen. Daarop
moet je zuinig zijn, want juist door je er tijdelijk overheen te zetten werkt het. Zodra
je klaar bent gekomen, begrijp je niet meer wat je met die mensen moest. Terwijl je
je toch zo uniek voelt, ben je gevoelig gebleken voor de sleutelprikkels en
cliché-beelden waarmee elke boerenlul aan zijn gerief komt. Waarschijnlijk om die
reden belandde mijn teruggevonden pornoboekje in een rommelkast waar het jarenlang
met straf in een hoek had gelegen, onder een afwasrek, een vergiet en wat oude
overhemden.
Kousbroek ergerde zich eraan dat politici zich zo vaak lieten fotograferen. In zijn
ogen was daar geen andere reden voor dan dat ze al eerder waren gefotografeerd.
Hij wilde hun vaak onbeduidende koppen helemaal niet kennen. Wist liever niet hoe
ze eruit zagen. ‘Het publiek zou dat eigenlijk nauwelijks moeten weten, zoals het
ook niet weet hoe de mensen eruit zien die ervoor zorgen dat de treinen op tijd rijden,’
schreef hij in ‘Het brutale oog.’ Sinds de publicatie van dat essay, opgenomen in de
bundel De onmogelijke liefde uit 1988, is het er alleen maar erger op geworden. Wie
niet fysiek zichtbaar is in de media telt niet mee.
Ook in een mooi essay ‘Schepen in de nacht’ over Sophie Calle bespeur je die
afkeer van biografie. Calle, beeldend kunstenaar, deed iets wat helemaal niet mag.
Ze liet zich inhuren als kamermeisje in een hotel en documenteerde, in afwezigheid
van de eigenaars en zonder hun toestemming te hebben gevraagd, tot in de kleinste
details de inhoud van hun bagage. Er kwamen de wonderlijkste voorwer-
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pen en briefjes uit te voorschijn. Calle leek net zo min als Kousbroek geïnteresseerd
in de biografie van anderen. Ze meende door hun bagage te doorzoeken iets diepers
op het spoor te zijn. Kousbroek schreef: ‘Het is of zij niet nieuwsgierig is naar de
mensen zelf, in levenden lijve, want die zijn niet het antwoord op het raadsel, de
oplossing van het geheim.’ In een essay over de geheimzinnige interieurfoto's van
Wijnanda Deroo ten slotte krijg je de indruk dat ze Kousbroek intrigeerden, juist
doordát er geen mensen op te zien zijn, terwijl je wel hun aanwezigheid als een soort
spook ervaart.
Die afwezigheid van biografische informatie geldt ook als voorwaarde voor de
werking van pornografie, zoals Kousbroek signaleerde. Zodra je weet dat een van
de pornomodellen een bekende van je is, werkt het niet meer. Je wilt niets van hen
weten, terwijl je intussen wel alles, soms akelig expliciet, ziet. Het is waar dat je van
een spook maar moeilijk opgewonden raakt, maar iets minder detail en dus meer
ruimte voor verbeelding, werkt soms heel goed. Eind jaren zeventig was er op een
Amsterdams piratenzender na twaalven 's nachts porno te zien. De kwaliteit van het
zwartwit beeld was zo slecht dat je vaag zag hoe stelletjes het met elkaar deden, dan
nog vager en dan, heel even maar, behoorlijk scherp. Ik heb nooit zo veel televisie
gekeken als toen.
Later kwam ik te weten dat het een actie was van een kabeltelevisiebedrijf dat die
beelden uitzond om de kijker te stimuleren over te schakelen op kabeltelevisie. Zo'n
abonnement heb ik nooit genomen, en ik maak me sterk dat Kousbroek dat ook niet
zou hebben gedaan.

Scenario: Wat Fanny wil
Modern hotel met een ruime liftlobby. Lift met twee spiegelwanden van vloer tot
plafond. Camera kiest verschillende strandpunten waardoor we ook via de spiegel
de billen van de vrouw en de knedende handen van de man zien. Laag standpunt
geeft af en toe het beeld van de lange benen en de korte rok van Fanny waaronder
we een strak slipje zien dat weinig bedekt laat. Beelden worden ritmisch en kort
gemonteerd. We zien flitsen van handen die billen betasten, een mannenbroek met
de duidelijke aftekening van een erectie. De kijker zal onbewust de half bedekte
beelden invullen met haar/zijn fantasieën. Topshots laten hen van boven zien,
kussende monden, zwoele blikken.
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Een stelletje staat in de lift van dit hotel op weg naar hun kamer. Ze zijn uit eten
geweest. Zij staat enigszins aangeschoten tegen hem aangeleund. Ze zoenen sloom.
Hij draait haar om zodat ze in de spiegel kan kijken. Ziet hoe hij haar borsten kneedt.
Ze voelt zijn stijve tegen haar billen wrijven.
‘Als we zo in onze kamer komen, heb ik een verrassing voor je,’ zegt hij hees vlak
bij haar oor. ‘Ja, dat voel ik,’ antwoordt ze en duwt haar kont verleidelijk achteruit.
Hij: ‘Het is iets waar je het al vaak over hebt gehad. Ik heb lang gezocht en precies
gevonden wat je wilt.’ Dan haalt hij een masker uit zijn zak en doet het haar voor.
Vervolgens leidt hij haar door de gang naar de hotelkamer.
Kamer met ruime entree, na de hal is er een suite met centraal geplaatst een enorm
kingsize bed. Glimmende, roodzijden lakens (zoals die in de fotosessie met Marilyn
Monroe)
Hij klopt aan. Zij luistert alert. Wie is daar binnen? Ze hoort de deur opengaan en
een mannenstem vraagt: ‘Is dit d'r?’ Ze schrikt en stribbelt tegen, maar hij duwt haar
zachtjes in de rug naar binnen. ‘Ja’, zegt-ie ‘over haar had ik het. Dit is het sletje
waarover ik je belde.’ Draait de deur op slot.
We ontwaren in de aftekening op de lakens niet een, maar meerdere lichamen.
Wie eronder liggen, blijft onduidelijk, we horen alleen de stemmen, beeld is meestal
gericht op Fanny.
Een haar onbekende mannenstem informeert: ‘Is ze schoon?’ Met hoeveel zijn ze
daar binnen, vraagt ze zich af? ‘Heb je je gewassen Fanny, of wil je nog even naar
de badkamer? ‘Nee, schoon,’ stamelt ze.
Zeker vijf handen kneden en strelen haar lichaam. Ze heeft geen idee van wie ze
zijn, maar plotseling kan haar dat niets meer schelen. ‘Zullen we maar meteen
beginnen, ik ben geil van het wachten,’ zegt de man die de deur opendeed ongeduldig.
Beelden van Fanny, van haar gezicht, de strelende handen, afdrukken van de handen
in haar kleren.
‘Wàt beginnen, wat gaan jullie met me doen?’ vraagt Fanny. Hij staat vlak achter
haar. Zij snuift, herkent hem aan zijn geur. ‘Wat we gaan doen? We gaan eindelijk
doen waar jij al jaren over fantaseert en waar je zo lekker op klaarkomt. We gaan je
lekker neuken, zo vaak en hoe we maar willen. En jij hoeft helemaal niets te doen.
Je hoeft alleen maar klaar te komen.’
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Bed totaal, een wirwar van geplooid zijde en mannenlichamen, een blote mannenborst,
twee mooie behaarde benen met een aanzet van het scrotum, een enorme stijve die
het laken doet opbollen.
Ze kreunt. Fanny's man voelt direct dat ze er zin in heeft. Dat zag hij ook al aan de
rode vlekken in haar nek, voor hem het teken dat ze verder wil. ‘Kleed haar maar
uit, kijk maar hoe lekker ze is. Heb ik te veel beloofd?’ vraagt hij aan de andere
mannen. Met zachte dwang wordt ze van haar jurk, kousen en slipje ontdaan, totdat
ze naakt staat voor minstens drie mannen. Overal voelt ze handen die haar stevig,
maar niet ruw strelen, en kneden. Hij zegt: ‘Fanny, ga eens mee, ga eens met je buik
op deze bank liggen.’ Hij begeleidt haar naar de bank toe en stuurt haar totdat ze er
op haar knieën op zit, om haar vervolgens voorover te drukken.
Het voluptueuze lichaam van Fanny op de bank, haar billen omhoog en haar benen
iets gespreid. We ontwaren haar vochtige, zacht glimmende half open staande kut.
Aandacht voor haar prachtige lichaam. Net als de liftscène gemonteerd in korte shots.
‘Kijk, dit bedoel ik nou! Fanny, steek je kont eens verder naar achteren,’ en hij vertelt
verder. ‘Moet je kijken wat een prachtig gelukte, volle kont en wat lekker mals voelt
het daar tussen je dijen.’ Ondertussen streelt hij haar en grijpt haar met zijn volle
hand, daar, bij haar vochtige kut. Ze duwt die tegen zijn handpalm aan. ‘Laat je kut
eens goed zien, schatje,’ hoort ze een man zeggen, een stem die ze nog niet eerder
gehoord had...
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Carel Peeters
De zestien genoegens van Kousbroek
De ansichtkaarten van Rudy Kousbroek waren altijd zorgvuldig uitgekozen, maar
die van 6 januari 2004 was nog net iets specialer. Die had hij in een knutselstemming
zelf gemaakt door een tekening van de Italiaanse Renaissanceschilder Giulio Romano
(1499-1546) op een correspondentiekaart van het NIAS in Wassenaar te plakken.
‘Leve Italië!’ had hij aan de andere kant van deze ‘speciale Doekaart’ geschreven,
zoals hij hem noemde. Die lof voor Italië had te maken met wat op de tekening is te
zien (zie p. 116): twee in niets geklede geliefden houden elkaar in een lommerrijke
entourage goed vast. De vrouw heeft haar rechterhand stevig rond het lid van de
jonge man geklemd, de man streelt de rechterborst van de vrouw en heeft zijn andere
hand om haar schouder geslagen.
Twintig jaar na het schrijven van het essay ‘De troost van de pornografie’ was
Kousbroeks enthousiasme voor expliciete niet-commerciële erotiek nog even groot.
Hij was een somberende epicurist die nog steeds getroost wilde worden. Hij beschikte
over een groot arsenaal verlangens waarvan hij wist dat ze van tragische aard waren
aangezien ze met geen mogelijkheid ingelost konden worden. Daarom moest hij
getroost worden. Hij stelde zich in zijn fantasie zelfs meisjeseilanden voor waar hij
in triomf rondgedragen en vertroeteld zou worden. Hij kon het daar in een mengsel
van ironie, ernst en berusting over hebben.
Hij beschikte over een groot arsenaal verlangens waarvan hij wist dat
ze van tragische aard waren
De Giulio Romano van wie Kousbroek dit arcadische tafereel in zijn bezit had was
ook een epicurist. Zijn belangrijkste opdrachtgever ook. Romano was de architect
die het luisterrijke Palazzo del Te bij Mantua bouwde en decoreerde in de jaren
1524-1534. Dat was het buitenverblijf van de markies van Mantua, Federico II
Gonzaga. Als belangrijkste leerling en erfgenaam van Rafaël was Romano vertrouwd
met monumentale fresco's en schilderingen. Hij had meegewerkt
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aan Rafaëls Stanza's in het Vaticaan. Elke zaal van het Palazzo werd door Romano
van boven tot onder voorzien van muur- en plafondschilderingen. Het moest een
lusthof worden. En dat werd het, onder meer door de gigantische Sale di Amore e
Psiche te voorzien van tientallen sensuele, erotische, arcadische, culinaire en
nudistische scenes. Geen enkele figuur heeft kleren aan. Het is een wemeling van
liggende, staande, etende, drinkende, liefkozende en luierende figuren ter ere van
het huwelijk tussen Amor en Psyche. Het is epicurisme zonder een enkele sombere
noot.
Gegeven deze entourage en stemming is het niet verbazingwekkend dat Giulio
Romano rond 1526 in opdracht van de markies van Mantua een reeks expliciete
erotische schilderijen maakte die bekend zouden worden als I Modi, naar keuze te
vertalen als ‘De mogelijkheden’, ‘De houdingen’ of, naar het bewaard gebleven
aantal gravures, ‘De zestien genoegens’. De tekening van Kousbroek zou er een
voorstudie van kunnen zijn. Op de tekening lijken de geliefden geen speciaal standje
aan te nemen, en dat is wel het geval op Romano's schilderijen, althans zoals ze zijn
overgeleverd op de gravures die Marcantonio Raimondi, de belangrijkste graveur
van de Renaissance, ervan maakte. Daarop hebben de geliefden namen (‘Jupiter en
Juno’, ‘Achilles en Briseis’) en heeft elke ‘modus’ een naam: ‘Rijden’, ‘Missionaris’,
‘Staande missionaris’, ‘Lepeltje-lepeltje’, ‘Hondjes’ enzovoort. Het zijn de bekende
lichtelijk acrobatische toeren, maar voor de Italiaanse en christelijke vroege zestiende
eeuw was het ongekend expliciet. Van Pompeïaanse snit. De katholieke kerk en Paus
Clemens VII moesten er dan ook niets van hebben en probeerden de uitgave van I
Modi in boekvorm te verhinderen. Raimondi belandde een tijdje in het gevang. Toen
Pietro Aretino er gedichten bij maakte deed het Vaticaan de grootste moeite om alle
exemplaren van de boekuitgave in haar bezit te krijgen, met als gevolg dat er nu nog
maar een paar exemplaren van bestaan. Op een van de bewaard gebleven schilderijen,
Due Amanti (De geliefden, Hermitage, Petersburg), valt het op dat de vrouw de iets
actievere is van de twee.
De ‘Leve Italië!’-tekening van Kousbroek behoort tot de vroeg zestiende eeuwse
arcadische pornografie. Dat is wel iets anders dan de harde porno-industrie van
tegenwoordig. Kousbroek vreesde in 1984 dat de pornografie in het bezit zou komen
‘van de vulgariteit van het geboefte’. Dat is min of meer uitgekomen. Dat ‘geboefte’
heeft zich meester gemaakt van het grootste deel van de productie en distributie. De
pornografie is zowel gecommercialiseerd als gedomesticeerd. Ik denk dat Kousbroek
nog steeds voor de gedomesticeerde, vriendelijke variant zou hebben gekozen: dat
is de pornografie die ligt tussen de twee extremen die hij in zijn essay noemt: de
snuff movie met allerlei akelig geweld, en het libidineus
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ronddartelen in de vrije natuur. Daartussen moest iets bestaan dat niet grof is en niet
soft. Het moest voor hem iets zelfgemaakts houden, zoals op de tekening van Romano.
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Medewerkers aan dit nummer
Karin Amatmoekrim (1977) debuteerde in 2004 met Het knipperleven. Daarna
verschenen nog de romans Wanneer wij samen zijn, Titus en (in 2011) Het gym.
Binnert de Beaufort (1970) is docent journalistieke vaardigheden bij de Hogeschool
van Amsterdam. Daarnaast is hij journalist en schrijver. In 2008 verscheen zijn laatste
roman De Kalief van Amsterdam.
Asher Boersma (1984) is mediawetenschapper en vormgever. Hij studeerde af op
amateurpornografie.
A.H.J. Dautzenberg (1967) studeerde economie en taal- en letterkunde. Hij publiceerde
drie boeken: Vogels met zwarte poten kun je niet vreten (2010), Samaritaan (2011)
en Rock-€-Roll (2011). In augustus verschijnt zijn roman Extra Tijd en in
september/oktober de dichtbundel Na de punt (Asterion).
Tijs Goldschmidt (1953) is bioloog en essayist. Hij publiceerde verschillende boeken
en was gastcurator van de fototentoonstelling Wegkijken in het Frans Halsmuseum.
Hij is adviseur aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten en dit jaar gastschrijver
van de Artisbibiotheeek.
Janneke van der Horst (1981) was drie jaar redacteur van Propria Cures. Ze schreef
daarna een verhalenbundel en voor diverse kranten en tijdschriften over uiteenlopende
zaken voordat ze de sportcolumnist werd van Het Parool.
Heleen Mees (1968) is econoom, jurist en publicist en was medeoprichter van Women
on Top.
Marcel Möring (1957) schreef onder meer Het grote verlangen, In Babylon en Dis.
Zijn laatstverschenen roman is Louteringsberg.
Carel Peeters (1944) is als criticus en essayist verbonden aan Vrij Nederland. Zijn
laatste bundel essays is Genieten voor miljoenen. Over populaire cultuur. Wekelijks
schrijft hij in Vrij Nederland een Literaire Kroniek en op maandag en vrijdag op de
website vn.nl/Boeken.

Tirade. Jaargang 56 (nrs. 442-446)

120
Marja Pruis (1959) is schrijfster en redacteur van De Groene Amsterdammer. Haar
boeken Bloem en De vertrouweling stonden op de longlist van respectievelijk De
Gouden Uil en de AKO Literatuurprijs. Haar laatste boek, de essaybundel Kus me,
straf me, bereikte de shortlist van de laatstgenoemde prijs.
Bianca Stigter is historicus en redacteur cultuur van NRC Handelsblad. Ze publiceerde
de essaybundels Per ongeluk expres, De ontsproten Picasso (nominatie AKO
Literatuurprijs) en Goud uit stro. Ook maakte ze een gids van Amsterdam in de
Tweede Wereldoorlog, De bezette stad.
Manon Uphoff (1962) debuteerde in 1995 met de verhalenbundel Begeerte. Haar
nieuwste boek, de roman De spelers, werd genomineerd voor de OPZIJ-literatuurprijs
2010. Haar werk is in diverse talen vertaald.
Nathan Vecht (1977) is toneel- en scenarioschrijver. Hij schreef toneelstukken voor
onder meer Theater Bellevue en De Parade. Zijn werk haalde de shortlists van de
Stuckemarkt van het Theatertreffen in Berlijn en het Hot Ink Festival in New York.
Daarnaast schrijft hij scènes voor het satirisch televisieprogramma Koefnoen.
Arjen van Veelen (1980) studeerde klassieke talen. Hij is redacteur van NRC Next.
In 2009 won hij de Jan Hanlo Essayprijs Klein, in 2010 verscheen zijn essaybundel
Over rusteloosheid.
Andreas Vonder (1972) is toneelschrijver en regisseur. In 1997 debuteerde hij met
het toneelstuk Sirene Rust. In 1999 vertrok hij op uitnodiging voor geruime tijd naar
Duitsland waar zijn werk door de pers lovend werd ontvangen. In Nederland was
zijn werk te zien op o.a. het Oerolfestival, de Karavaan en het Over het IJ festival.
Marjoleine de Vos (1957) is dichter en redacteur van NRC Handelsblad. Haar laatste
dichtbundel, Het waait, verscheen in 2008.
Christiaan Weijts (1976) schreef de romans Art. 285b, Via Cappello 23, De etaleur
en Euforie (verschijnt oktober 2012). Hij is columnist bij NRC Next en De Groene
Amsterdammer.
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Maartje Wortel (1982) volgde de opleiding Beeld & Taal aan de Rietveld Academie
in Amsterdam. Met haar verhalenbundel Dit is jouw huis won ze de Anton
Wachterprijs 2010, en ze kreeg de Nieuw Proza Prijs Venlo 2010 voor het verhaal
‘Kranten’, dat in de bundel is opgenomen. In 2011 verscheen haar roman Half mens.

Tirade. Jaargang 56 (nrs. 442-446)

3

[Tirade oktober 2012]
Waarde lezer!
Vanaf 2013 krijgt ook Tirade geen subsidie meer: de vorige regering haalde een vette
streep door alle tijdschriftsubsidies.
Tirade gaat echter door: wie de literatuur ter harte gaat, luistert niet naar rechtse
heren. Dat deden de uitgever en de redactie in 1958 ook niet want ja: de geschiedenis
herhaalt zich. 420 afleveringen geleden stond de volgende oproep in aflevering 24,
die op 15 december 1958 verscheen:
‘De subsidieweigering aan Tirade, omdat het niet genoeg een eigen plaats inneemt,
heeft in de afgelopen maanden zeer velen ertoe gebracht hun sympathie voor ons
blad te betuigen. Blijkbaar neemt Tirade toch ruimschoots een bijzondere plaats in,
al is het er dan niet een die door conservatieve heren is uitgedacht. Wij hebben er
zelfs heel wat nieuwe abonnees aan te danken en de financiële steun die het mogelijk
zal maken het verwachte exploitatietekort op de volgende jaargang te dekken.
Tirade gaat dus door, maar, zoals de zaken er nu voor staan, met onderbetaalde
medewerkers, het onderscheidt zich daardoor niet van alle andere literaire bladen,
maar dat is vooral voor medewerkers een schrale troost. Wij zouden er graag
verbetering in willen brengen.
Wij doen onze lezers twee voorstellen [...]’.
Aan de vooravond van de jaargang 57 doen wij onze lezers vier voorstellen:
1 Het abonnementsgeld moet per 2013 noodgedwongen van 40 naar 50 euro. Blijf
desondanks abonnee.
2 Wijzig, wanneer u het kunt missen, uw abonnement in een
‘vrienden-abonnement’ en betaal voor vijf afleveringen per jaar geen 50 maar
100 euro. Die wijziging kunt u doorgeven aan Abonnementenland
(klantenservice@aboland.nl of 0900-2265263) of rechtstreeks aan ons
(tirade@vanoorschot.nl of en 020-6274679).
3. Helpt ons bij het werven van nieuwe abonnees of doe een vriend een
Tirade-abonnement cadeau en geef dat door op een van de hier genoemde
adressen.
4. Schaf bij uw boekhandelaar de Van Oorschot Poëziekalender 2013 aan, waarvan
de opbrengst geheel aan Tirade ten goede komt. Voor u elke dag een gedicht,
voor Tirade een geringer exploitatietekort.

Met vriendelijke groet,
De uitgever en de redactie van Tirade
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Wim Brands
Eenzame Uitvaart
In memoriam Johannes Hendricus Hens
Laat me je vertellen over Homer & Langley, twee broers die in New York
woonden,
de een was blind de ander sleepte buiten naar binnen
totdat hun huis een dichtgegroeide wereld was
waarin de blinde niet meer hoefde te tasten.
Stel je nu de gemeenteman voor die beide broers dood vond
in dat overvolle pakhuis, hun spullen bekeek en
een verhaal wilde vertellen. Maar welk? Zo sta ik in gedachten in jouw
Amsterdamse woning
en kijk naar wat je had, het is me verteld, en probeer te horen van welke levens
de huisraad getuigt.
Nee, je hoeft je gedroomde leven niet meer te ontkennen. Laat me je vertellen over Homer & Langley: de een dacht op een dag weer te kunnen zien, de
ander meende een krant te
kunnen maken waarin alles zou staan. Voor eeuwig. Dus natuurlijk had ook jij
een droom, hoe groot of klein ook, een droom waarvan je exen
die in Duitsland wonen misschien geen weet hadden, je broers ook niet,
laat staan je zoon die naar het schijnt dakloos door het land zwerft zoals
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jij dat door je woning moet hebben gedaan. Wie weet een droom die je soms als
je in de spiegel keek zag.
Mag ik? Waarin je een vrouw was die op een mooie dag het huis verliet, de buren
groette,
en het zonlicht in je glazen je ogen dwong om zich gelukzalig te sluiten
voor een nu eens niet bedreigend buiten
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Gilles van der Loo
Ik kan niet blijven
Er was een open plek tussen de mensen, een laatste beetje gras dat nog niet was
platgelopen. In het midden van dit groen stond het meisje, haar schoenen en
broekspijpen modderloos, alsof ze door een visser aan een lijn was neergelaten.
Mijn vingertoppen, wist ik nu, waren gemaakt om door haar donkerrode haar te
gaan; strengen zouden als te kleine vissen door de mazen van mijn sleepnet vluchten,
en als ze een hap van haar ijsje nam zou ik de vanille door haar hoofdhuid en mijn
vingers heen proeven.
Misschien wilde ik wel naar Zara Jackson, die nu in de gele tent begon te spelen.
Het meisje nam een hapje ijs en haar mond liet roomstrepen achter op de roze plastic
lepel. Opeens brak de zon door, en iedereen begon te juichen.
‘Wat sta jij te kijken’, vroeg ze.
Ik haalde mijn schouders op en krabde op mijn hoofd. Mijn muts jeukte als mieren
in een paardenharen onderbroek.
‘Ik ben Sam’, zei ik.
Met haar lepeltje wees ze op zichzelf. ‘Marieke. Wat is er met je ogen?’
‘Mijn ogen?’
De steel van het lepeltje ging naar mijn gezicht. ‘Rood, man.’
Met een korte knik liet ik Homo Bobs zonnebril van mijn voorhoofd zakken. Nu
stonden de donkere glazen tussen ons in.
‘Zara Jackson is in de gele tent’, zei ik. ‘Ga je ook?’
Ze keek naar haar voeten. ‘Ik wacht op de anderen.’
Het wemelde van de anderen, maar de hare leken er niet bij te zitten. Marieke
zuchtte, stak de lepel in haar ijs en liet het bakje in het gras vallen. Misschien was
het toch geen vanille. Er zaten stukjes in.
‘Ik ben ze kwijt’, zei ze. ‘Sinds Crash Monkey.’ Met de sproetjes op haar neus
wees ze naar de blauwe tent op de heuvel, die nu leeg was. Dezelfde sproetjes waren
ook - als schelpen - over het strand van haar hals gestrooid, en ik volgde ze met
belangstelling tot ik werd tegengehouden door de vloedlijn van haar T-shirt.
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Marieke haalde een pakje kauwgom uit haar zak. Het waren van die platte staafjes
in een vierkante verpakking, die je met je duim kunt uitschuiven als je ze aanbiedt,
en dat is precies wat ze deed.
Het was gruwelijk warm in de gele tent en ik hoopte dat Marieke niet vooraan zou
willen staan, waar mensen week als anemonen over de dranghekken hingen. Zara
Jackson rende met een witte pruik op over het podium.
Om ons heen riepen jongens en meisjes in elkaars oor, waarna ze heel dicht bij
elkaar bleven staan, wat vaak tot zoenen leidde. Een jongen naast me gilde alsof hij
in de achtbaan zat. Hij had zijn armen om een meisje, en toen hij zijn wang tegen
haar hoofd legde, zag ik mezelf in de spiegelglazen van zijn zonnebril. Ik zag ook
Marieke, die net als de rest van de mensen op en neer begon te springen. Onder mijn
voeten golfde de grond.
Zara Jackson deed haar pruik af. Ze slingerde hem in het rond en liet los, waarop
duizend armen als de grijpers van vijfhonderd kreeften uit het rif omhoogschoten.
De pruik verdween in de massa om steeds op een andere plek weer boven te komen.
Vlekken verschenen voor mijn ogen en een kleine zwemblaas zette op achter mijn
maag. Het was belangrijk dat ik rustig bleef; zo snel mogelijk naar de kant ging.
Ademen was ook belangrijk. Dit was waar Homo Bob ons voor gewaarschuwd had.
Maar de vlekken werden groter; ik stond op de zeebodem en keek op naar enorme
kwallen die vlak onder het wateroppervlak deinden. De kwallen groeiden aan elkaar
tot het zonlicht de zeebodem niet meer bereiken kon, en toen werd het heel erg donker.
Ik wreef mijn klamme handen over mijn broekspijpen en staarde naar het paarse
bandje om mijn rechterpols en het witte om mijn linker, tot Marieke tegenover me
kwam zitten en een grote beker cola neerzette.
‘Sam’, zei ze. ‘Je ging bijna out. Ben je stoned of zo?’
Als vlokken zeeschuim dreven de wolken naar de horizon. Marieke draaide een
sigaret, stak hem aan met een aansteker in een gehaakt zakje en veegde de restjes
tabak van tafel. Het was eb geworden: de vloedlijn had zich teruggetrokken tot vlak
boven haar borsten. Ook hier lagen overal schelpjes.
‘Hoe laat is het’, vroeg ik.
Ze haalde een telefoon tevoorschijn. ‘Kwart voor vier.’
Bijna vroeg ik waarom ze haar vrienden niet belde, maar toen dacht ik aan Homo
Bob. Aan hoe vriendelijk hij zou zijn als ik nu aan kwam lopen. Ik keek om en daar
zat hij, in de schaduw van de EHBO-tent, gebogen over een van de dikke boeken die
hij altijd bij zich had. Over een kwartier zou ik met de anderen naar het parkeerterrein
lopen, in de bus stappen en me terug laten rijden naar St. Catharina.
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‘Jij bent best wel knap’, zei Marieke. ‘Zet die muts eens af?’
Ik schudde mijn hoofd.
‘Je bent toch niet een van die Catharinafondsers?’
‘Nee’, zei ik.
Haar wenkbrauwen gingen omhoog.
‘Oké’, zei ik. ‘Wel.’
‘Jezus. Wat heb je dan?’
Ik stond op. ‘Sorry. Ik kan niet blijven.’
En Marieke zei: ‘Zal ik met je meegaan?’
Maar ik merkte dat ik niks meer zeggen kon. Ook niet toen ze mijn arm pakte en
me bij de tafel vandaan stuurde alsof zij het was die te laat zou komen. Nu zou ze
de anderen zien, Homo Bob ontmoeten en de button op zijn borst lezen.
Mariekes vingers gleden van mijn arm naar mijn hand en bleven er. In de verte,
bij de tent met het rode kruis, kwam de rest al aangelopen. Tamara, Dave, Keisha en
Miko met zijn electrokar. Met zijn boek onder zijn arm stond Homo Bob op. Hij
zwaaide naar me, en ik voelde me zo'n kleurloos onderwaterbeest, dat van kilometers
diep werd opgehaald om te verbranden in zijn allereerste zon.
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Barber van de Pol
Zingcursiefjes
Liever gebrabbel voor Twiet
Volgens sommigen is Twiet veel te veel aan het woord. Volgens Twiet is het gebabbel
dat zij over zich heen krijgt juist buitensporig. Kan het om te beginnen niet korter?
Er wordt dus over en weer ongeduldig geluisterd, behalve als het over gedeelde
belangen gaat. Hoe doe jij dat? Hoe zit dit in elkaar? En dan niet aankomen met
kwalificaties als ‘bijzonder’ en ‘interessant’, dat schept maar afstand.
Soms gaat het over - ja waarover? Over alles of wat daarop wil lijken. Dan verdrinkt
Twiet. Haar ogen staan dan star van ongeduld.
‘Wat een gedoe,’ zegt ze op een willekeurig punt, om te landen.
Twiet is liever met kinderen. Die bezetten je hoofd niet. Jij vertelt wat hagel is,
of hagelslag, of iets anders wat zij toevallig willen weten. Zij kleuren hun gebrabbel
met nieuwe ontdekkingen en ze willen snoep. Klare taal.
Naar elkaar luisteren kunnen kinderen niet, naar hun ouders een beetje. Ze zijn de
zanglijnen van hun bestaan op het spoor.
Zo lyrisch wil Twiet denken over kinderen. Maar die volwassenen, hoe moet dat
toch?
Alcohol is een vaardige ceremoniemeester. Van alcohol knapt een gesprek op. De
woorden vervloeien met de emoties en soms is er de klik, omdat er niet naar wordt
gezocht. Soms zingt het.
Aan de thee krijg je Twiet niet snel. Aan de alcohol wel. Of aan de chocomel.
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Twiet handhaaft zich
‘Hallo, dingengebroed,’ roept Twiet als ze van een weekje weg thuiskomt.
De rozen op het behang beginnen te geuren en de vogels op de kussens fluiten een
welkomslied. De piano grijnst zijn tanden bloot. ‘Hallo!’
Twiet laat haar tassen vallen en installeert zich. Er leven aandoeningen in haar die
ze acuut op een podium moet zetten. In haar ooghoek ritselt een muis voorbij.
Ze zingt van een schöne Mühlerin, en van Yesterday toen alle troubles far away
leken. Ook zingt ze, toch ongelovig, van God, Die haar burcht is. Straks moet ze het
weer doen met die ene stem, die haar verveelt, al maakt ze er Fuut mee aan het lachen.
Als het mini-concertje is afgelopen, hoort Twiet boven en onder zich stoelen
verschuiven. Zo gaat het altijd. In welke kier van de tijd zij ook toegeeft aan haar
muzikale lust, de anderen zijn er en ze tonen zich verstoord.
Ze besluit tot een rondschrijven om haar buren te paaien. ‘Buren,’ schrijft ze,
‘leven en laten leven. Om een beroemde Spaanse dichter te citeren: “Als er naast al
het andere muziek in een ziel huist, best; maar hoed je voor zielen met alleen maar
muziek”. Ik doe mijn best om het peil van mijn zang en spel omhoog te brengen. Ik
denk aan u. Graag maak ik te zijner tijd eens kennis. Dank u.’
Twiet legt de knieval op het stapeltje ‘later’. Haar stembanden en vingers jeuken
alweer. Het telefoontje naar Fuut kan wachten. Eindelijk trekt ze haar jas uit, draait
aan haar rok en neemt opnieuw plaats op de pianokruk, terwijl ze fluistert: ‘Hoe
zacht wil je me hebben?’
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Twiet is onrustig
Twiet loopt over een begraafplaats, had ze zin in, maar de doden boeien haar niet.
Ze maalt om Fuut en Fuut alleen.
‘Het kerkhof?’ zei hij vanmorgen, terwijl hij zijn hoofd al schudde. Hij ging niet
mee, het was wel vakantie, maar hij had een hoop te doen. En toen nog eens, verbaasd:
‘Het kerkhof.’
‘Je bent er een beetje buiten je tijd.’
Met zulke mooipraat moet je bij Fuut niet aankomen.
‘Dat is geen filosofie, hoor,’ zei hij prompt als tegen een kind. Hij had zijn lippen
getuit voor een kus, maar ze had hem weggeduwd. Ze waren zonder afspraak
uiteengegaan.
Door de bladeren valt een schuine baan licht waardoor Twiet in het zonnetje wordt
gezet en een merel op het pad aan het kwinkeleren slaat. Haar onrust verscherpt tot
hunkering.
Zij houdt van Ajax, hij van Feyenoord, dat is het. ‘Geen woorden maar daden.’
Nee, dat was het niet.
Er vormt zich een boodschap in haar hoofd. ‘Ik maak straks spaghetti carbonara.
Kom je eten?’
Boven dier en mens vertakken de bomen zich en daarboven trekt een kudde schapen
en olifanten naar het oosten om straks goed te zitten voor een spectaculaire
zonsondergang.
Twiet pakt haar mobieltje en tikt haar boodschap in. De merel vliegt naar een tak
voor een nieuw lied - ‘Fing fiung fing.’ Zo mooi ze kan, fluit Twiet terug. ‘Fuut!’
Hij is er al als ze thuiskomt. ‘Hoe kan dat nou,’ zegt hij. ‘Terwijl ik trapte was er
dat lied, “De Heer is mijn herder”, de melodie dan, zo lang geleden. Snap jij dat?’
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Twiet wil thuis zijn, nu
‘Nergens beter dan thuis.’ Zo denkt Twiet erover terwijl ze in de tram terugrijdt van
een of ander samenzijn. Er is niets waarop ze zich kan concentreren, behalve het
verlangen naar haar woning die onbegonnen ver weg lijkt.
Er tollen rauwe gedachten en tegengedachten door haar hoofd, noodkreten van
haar spartelende verstand. Ze belagen haar en draaien rondjes. Alsof ze daar zin in
heeft nu.
‘Ja hoor, zal wel,’ schampert ze geluidloos. En als dat niet helpt, halfluid: ‘Hou
gewoon allemaal even je kop.’
Haar gelal wordt genadig overstemd door het tandengeknars van de wielen.
Als Twiet eenmaal is uitgestapt, wacht het ergste deel van de tocht. De drie minuten
van de tramhalte naar huis staan in het teken van gepopel. Popelend iets doen verteert
een mens. Alle automatisme, de olie waarop we lopen, is zoek.
Hoeveel stappen nog? Drieënvijftig? Nee, achtendertig. Tweeëntwintig. Twiet
mompelt willekeurige telwoorden, als het maar trocheën zijn, pámpam pámpam, het
ritme van het ongeduld, waarbij er twee in één lijken te gaan.
Elk moment kan Twiet zich nu storten in de honderd meter die haar scheiden van
haar voordeur. Er gloort geluk. Misschien nog een laatste glaasje op de bank, in
onovertroffen alleen-zijn, voordat ze op bed ploft?
Terwijl haar bovenlichaam naar voren helt, strekt ze haar armen, spreidt ze en
trekt ze weer naar zich toe voor de krachtige schoolslag die het looptempo moet
opvoeren.
Twiet zingt: ‘Strak-jes lek-ker drin-ken, strak-jes lek-ker sla-pen.’
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Marte Kaan
Uitschot
Tijdens de opening ontstaat er kortsluiting in de onderbuik van het gebouw. Gevolg
van een onoplettende elektricien die zijn dag niet had - minnares bekraste in extase
zijn rug, echtgenote zag de krassen door de nevelen van zijn ochtenddouche, donderde
hem het huis uit waarna hij zijn heil zocht bij een fles wodka.
De kleine explosie vindt door een ongelukkige samenloop van oninteressante maar
desastreuze omstandigheden zijn weg naar een grote rieten stoel die middenin de
ontvangsthal staat, een onding van een kunstwerk waar een absurd bedrag voor is
neergeteld, genoeg om een regiment derdewereldkinderen een toekomst te geven die
meer om het lijf heeft dan de fles zelfgestookte rum die hun ouders de dag doorhelpt.
Het geval vat vlam. De hal vat vlam, de trappen vatten vlam, de muren, de plafonds,
het vuur vreet zich een weg door brandwerende materialen, brullend van plezier golft
het door de gangen en klauwt het zich een weg omhoog. Na een dag branden is het
gebouw veranderd in een zwartgeblakerde ruïne. Op een weirde manier esthetisch.
Dat gebouw, dat ben ik.
Door ons defect te verklaren denken ze boven ons te staan. Maar ik zie de waarheid
in hun ogen, in die van de rechter, de agent, de bewaarder. Zelfs in die van de
advocaat. Het liefst zouden ze me vertrappen, me met de hak van hun schoen
verpulveren, als ongedierte. In gedachten smeren ze mijn lijk af aan een stoeprand.
De meeste mensen willen mij nooit meer ontmoeten nadat ze mijn hand hebben
geschud.
Een grappig fenomeen is dat ze proberen een excuus voor me te vinden. Mijn
karakter, mijn gedrag, mijn gevoelsleven, mijn gedachten, ideeën, opvattingen,
aannames, alles wat ik ze vertel wordt in ingewikkelde wiskundige formules
vastgelegd, in hun aandoenlijke kladblokjes of op van die grote papieren schoolborden.
Een traumatische jeugdervaring keer een genetische dispositie gedeeld door een x
hoeveelheid gebruik van middel y, daar de wortel van, minus de bufferende factor
ouderlijke steun. Zolang ze maar een logica kunnen suggereren hoeven ze
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niet toe te geven aan hun instinctieve neiging voor me op de vlucht te slaan.
Genoeg getheoretiseer. Namen en rugnummers. En details, liefst zo exact mogelijk,
dat wil iedereen toch, of niet? Iedereen kan de ziekte krijgen. Laat ze naar de film
gaan, kunnen ze het nog zien ook. Spannend muziekje eronder, en klaar zijn ze voor
een paar weken, voldoende gewalst met hun duiveltje van lamswol.
Een andere manier om risicoloos rond te banjeren in de derrie van het menselijke
gedrag is het lezen van romans waarin op het eerste oog redelijk aangepaste mensen
een brute daad begaan. Ze rammen een gezicht tot pulp met een ijzeren staaf, steken
weerloze daklozen in brand. Ja mensen, schoolmeesteren de schrijvers, het beest
huist in ons allen. Het houdt zich soms een paar generaties stil maar verhuist stilletjes
met ons mee om dan, via de slinkse wegen van de genetica, op een onbewaakt moment
tevoorschijn te komen. Om het gegeven nog wat pregnanter te maken is het de zoon
van een hoge pief die opeens zwavel in z'n asem blijkt te hebben. Dat lezen, behaaglijk
gruwelend in je leunstoel van gewapend beton. En dan denken dat je iets van de
wereld begrijpt. Dat je mij begrijpt. Rot toch op.
Toppunt van schijnheil zijn degenen die hun beroep van ons maken. Ik zie ze
zitten, op feestjes, glimmend van verholen trots terwijl ze hun slappe lullen-imago
proberen op te poetsen met verhalen over onze wanhopige levens. Hopend dat ze
eindelijk een wijf hun hol in kunnen slepen. Voor de vrouwen geldt dat ze hun
mannenhaat niet meer hoeven te verbergen als ze met ons werken. Ze houden er
mannen mee op afstand. Zwaaiend met een fakkel in de nacht om wilde dieren af te
schrikken banen ze zich een weg door hun miezerige bestaan, bang voor alles met
een pik. In hun zorg voor ons kunnen ze hun verwrongen moederschapsgevoelens
kwijt, hun liefde is als een stuk heet ijzer waar ze ons mee willen brandmerken.
Sissend smelt de opperhuid. De zorgverlenende vrouw kijkt me begripvol aan terwijl
ze het ijzer nog iets dieper in me drukt. Zijn we klaar dan nemen we beleefd afscheid,
beiden reikhalzend uitkijkend naar de volgende ontmoeting. Wat wij hebben heeft
de kracht van een oorlogstank.
Voor ik haar echt zie voel ik haar. Het begint in mijn borst, spreidt zich uit naar mijn
schouders, mijn vingers tintelen. Dan trekt het in golven door naar mijn onderbuik,
mijn kruis wordt warm, niet heet en geil, het is een zacht gevoel, het windt me op
maar niet zoals normaal, geen hitte, geen pijn, geen druk. Voor het eerst voel ik dat
mijn lichaam een ruimte is. Zij stapt binnen. Behoedzaam maar niet bang.
Nieuwsgierig maar het stoort me niet. Ze mag rondlopen, alles zien en vragen en
aanraken wat ze wil.
Ik pak haar hand alsof het een vogeltje met een gebroken vleugel is. Ze drukt
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de mijne, harder dan ik verwacht. Ze kijkt me aan. Lacht. De laatste keer dat dit me
overkwam was lichtjaren terug. Mijn moeder, rokend op een bankje.
Haar naam vergeet ik het moment dat ze hem uitspreekt. Net als de kleur van haar
ogen, haren, de vorm van haar gezicht. Als ze weg is herinnert alleen de geur van
aarde aan haar aanwezigheid.
Sinds haar bezoek zijn mijn dagen veranderd. De routine is hetzelfde, wakker met
pijn in mijn neus door de droge lucht, de stank van mijn celgenoot, de
psychosegelijkende ervaring van de massadouche, de maaltijden in de naargeestige
eetzaal, het verplichte recreëren met mijn medebewoners. Toch zie ik de moeite die
ik neem om weer dingen te ervaren, hoe verrot ook, als een teken van hoop.
Het universum heeft de kaarten barmhartig verdeeld. Ik ben haar scriptieonderwerp.
Pagina's zal ze over mij voltikken. Ze zal mijn geschiedenis uitschrijven aan de hand
van de talloze dossiers die rond slingeren in dat treurige digitale zorgsysteem, onze
gesprekken gedetailleerd weergeven, absurde gedragsanalyses maken. Mijn
persoonlijkheid zal ze in kaart brengen, onderbrengen in overzichtelijke schema's en
tabellen op basis waarvan ze voorspellingen zal proberen te doen over mijn
toekomstige gedrag. Normaal weiger ik dit soort geouwehoer, ik ben niet helemaal
idioot. Dit keer ga ik gewillig liggen en verwijder zelf het operatiehemd. Ik hoef
geen verdoving.
Mijn beloning: uren in haar gedachten te zijn zodat ze me nooit kan vergeten.
‘Vertel maar wat je wilt,’ zegt mijn engel. Als ze tegen me praat heb ik zin mijn
hoofd in haar schoot te leggen. Ik stel me voor hoe ze met haar vingers door mijn
haar gaat, die paar vettige slierten die er nog van over zijn. Mijn kale kop maakt me
ouder. Wat leeftijd betreft zou het best kunnen, wij samen. Maar het zou geen gezicht
zijn.
We zitten in de rookkamer, dat vindt ze goed. Ik draai een sjekkie en probeer niet
naar haar te loeren.
Wat je wilt. Ik wil helemaal niets. Het is niet alleen een kwestie van niet willen:
ik ken mijn verhaal niet. Ik weet de feiten maar een chronologische opsomming van
feiten maakt nog geen verhaal. Alleen. Mijn verhaal is wat ze wil.
Ze vraagt me waar ik aan denk. Ik waag het haar aan te kijken. Er licht iets op in
haar ogen, snel wendt ik mijn blik af. Mompel iets over een samenraapsel aan
onsamenhangend autobiografisch feitenmateriaal, triviaal, banaal, nietszeggend. Ze
lijkt na te denken en sluit even haar ogen. Hongerig tast ik haar af met mijn blik,
haartjes op haar onderarmen, velletjes bij haar nagelriemen, het gaatje in haar oren
dat wat is opgerekt door de net te zware oorbel.
Ze draait zich van me af en staart door het kleine raam naar buiten. Ik meen
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aan haar houding te zien dat ze aarzelt, ik probeer haar te lezen alsof mijn leven er
van afhangt. Wat misschien ook wel zo is. Ze begint te praten.
‘1980. Woonwijk. Sloot in de achtertuin waar mijn broertje bijna in verdronk. Een
konijn dat ziek werd, mijn konijn, die vieze konijnenziekte was het, waar ze zeker
dood aan gaan, met dikke ogen, dotten bont tussen kleverige keutelbrij. Hij stonk.
Mijn moeder druppelde zijn ogen. Voor mij was-ie al dood. Mijn eerste keer, in de
berm. Hij had een brommer en een onverstaanbaar accent. Zijn vader hield koeien
en varkens. Dat kon je aan hem ruiken. Later deden we het op zo'n hoge baal persvoer
en werden we betrapt door zijn oudere broers terwijl ik voor het eerst iets deed waar
ik me nu nog voor schaam. Kon hem nooit meer onder ogen komen. Middelbare
school, ruzie met een meisje uit een parallelklas, vechten onder de douche, haren
trekken, krabben, tand door de lip. Mijn eerste overwinning, wekenlang de verkleuring
van mijn blauwe plekken gevolgd, als een spannende film. Een eerste hoofdrol.
Daarna bevond ik me weer jaren tussen de coulissen, zag anderen schitteren, moedigde
hen aan, was ieders trouwste fan. En god, wat gunde ik iedereen alles. Mijn zuster
een briljant celliste, mijn broer een begenadigd tekenaar. Vrienden met talent voor
de liefde, verstandig, geboren voor dit leven dat ze droegen als een op maat gemaakt
pak. Ik glorieerde in mislukken en nam de rol van martelaar aan, was de tragische
figuur waar iedereen van opknapte terwijl ze me meelevend aan probeerde te kijken
- het kon altijd erger. Groeide steeds meer in mijn rol, begon erbij te drinken, dat
beviel goed. Op mijn vijfentwintig zat ik op vier flessen witte wijn per dag. Geld
was geen probleem, ik hijgde smerige teksten door de telefoon. Mijn familie drukte
me onverminderd liefdevol tegen haar boezem. Kon ze niets schelen dat ik zoop,
snoof en de hoer speelde. Na het zoveelste potsierlijke kerstdiner waarbij ik als een
trofee op de meest prominente plek werd gezet, overladen met cadeaus en mijn glas
steeds nadrukkelijk werd bijgeschonken, brak er iets in me. Ik voelde een groot
verlangen hen nooit meer te zien. Daarvoor moest ik slagen, hoe dan ook.’
Het is alsof ze licht geeft. Ik wil haar aanraken.
‘En zo heb ik er nog wel een stuk of veertig,’ zegt ze. Ze pakt haar tas en stopt
haar blanco opschrijfboek terug. Hulpeloos kijk ik haar aan, ze moet blijven, ik zeg
wel wat, alles, wat ze maar horen wil.
‘Voor jou vijftig andere idioten,’ zegt ze. Ik wil wat zeggen maar ze remt me door
een wijsvinger in de lucht te steken. Mijn adem stokt en ik staar naar haar vinger,
geen lak, geen ring, de nagel kortgeknipt. Een vinger waar je een leger mee stopt.
Dan is ze weg. Mijn eenzaamheid, mijn fort, mijn huis en haard, is nu een stukje
verschroeide aarde met daaromheen een godvergeten hoeveelheid niets. Dit komt
nooit meer goed.

Tirade. Jaargang 56 (nrs. 442-446)

18
Wat ik al dacht. Mijn fee speelt hoog spel. Dagen, weken gaan voorbij. Ze lachen
me uit als ik naar haar vraag. Na vier weken weet ik zeker dat ik haar gedroomd heb.
Een hallucinatie was ze, mijn laatste glimp op het leven zoals het zou kunnen zijn
geweest, een fonkeling van een heimelijk vermoede, diepaardse pracht, op gang
gebracht door overenthousiast gebruik van een van de straffe troostmiddeltjes van
onze huisapotheker.
Op een dag, de dag, staat ze weer voor me. Haar aanwezigheid maakt me slap,
alsof ik mijn binnendruk verlies. Ze heeft toestemming me mee te nemen, zegt de
dienstdoende klootzak. Zonder mijn reactie af te wachten loopt ze naar de rookkamer.
Mijn handen, de schoften, trillen als ik een sigaret draai. Ik keer me van haar af. Net
als ik de hens erin wil zetten, snakkend naar de brandsmaak en de verkwikkende
nicotinerush, grist ze het sjekkie uit mijn handen. En daar gaatie, mijn perfect
geconstrueerde peuk, zo tussen die zachte lippen. Wat ik nu voel heeft niets te maken
met de nieuwe gevoelens die ze bij me oproept, en die ik, godbetert, het beste kan
omschrijven als ontroering. Als ik nu zou doen wat ik voel dan pakte ik haar achter
in haar nek, mijn handen in haar haren geklauwd, stevig en strak, en trok ik haar
hoofd achterover zodat ze naar me op zou moeten kijken. Haar ogen weggedraaid
als bij een paard in paniek.
Er dondert iets op de grond. De tafel. Ze heeft hem op z'n kant gesmeten. Wanneer
ik haar aankijk glijdt er een tevreden glimlach over haar gezicht.
Het spreekt voor zich dat ik de tafel rechtop zet terwijl zij rustig mijn sigaret
oprookt. We gaan zitten. Er zit maar een ding op. Ik heb wat voorwerk gedaan en
ken de broodnodige ingrediënten. Mijn aanpak is chronologisch en ik begin voor
mijn geboorte. Ik vond het een mooi dramatisch gegeven om het lijden niet aan de
wortels van mijn bestaan te laten beginnen. Dan kom je al snel bij de moeder, wat
niet bijster origineel maar wel onvermijdelijk is.
‘Ik was zeven, volgens mij, of acht, toen mijn moeder me iets wilde vertellen. Ze
wist wie mijn vader was. Ik kon hem alleen niet ontmoeten. Dat stond in het contract.
Daar had hij voor betaald.’
Mijn toon is luchtig - mensen vertellen de ergste dingen terloops. Ik draai nog een
sigaret en rol 'm over tafel naar haar toe. Afwezig accepteert ze mijn vuur. Ze is goed.
Er is niets van haar gezicht af te lezen. Zwijgend rookt ze de sigaret en werkt haar
aantekeningen bij. Na een paar minuten kijkt ze me vragend aan.
‘Je leven hield toch niet op bij je zevende? Of achtste?’
Met spanning op mijn kaken ratel ik door over mijn jammerlijke oorsprong. Ik
schep op over mijn moeders drankgebruik, de handtastelijke kleuterleraar, de criminele
vriendjes van mijn moeder.
Alsof het me echt wat kon schelen. De waarheid is dat het allerergste de oor-
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verdovende saaiheid was. De wereld als een uitgestorven gymzaal. Ik moet er niet
aan denken dat ik ook nog eens een normale moeder en vader zou hebben gehad,
dan had ik mezelf waarschijnlijk wat aangedaan. Nu gebeurde er tenminste nog wat,
reed mijn moeder de auto in de prak als ze teveel gezopen had of kwam een van haar
vriendjes thuis met een zak speeltjes die hij uit een kinderspeelgoedautomaat had
gehaald omdat die kapot zou zijn. Hoe meer gelazer, hoe beter. Maar dat is geen
verhaal. Dat noemen ze ziek.
Een onbarmhartige bons op de deur. Ik word weer de hemel uitgeflikkerd. De
laatste minuten samen inhaleer ik haar aanwezigheid, als een junk die zijn laatste
restje troep aflikt. Ze vat me samen op een onuitstaanbare schooljufachtige manier.
Dan ontvalt deze formulering haar: ‘Je was onderdeel van een transactie.’ Mijn parel.
Beet.
En jawel. De volgende dag meldt ze zich weer. Dit keer ga ik haar voor. Ik doe
alsof de dienstdoende zak onze portier is. In gedachten tip hem zo genereus dat het
beledigend is. De rookkamer is onze hotelsuite. Het vierkantje grauwe lucht een
oogverblindend panaroma. Ik bestel champagne, ontkleed haar en leef me op haar
uit. Zij, mijn droom, vindt alles goed. Daarna drinken we als beesten, bestellen alles
waar we trek in hebben, decadent en ongezond en godvergeten heerlijk is het met
haar.
‘Moet ik weer met iets gooien?’ tot mijn opwinding klinkt ze geamuseerd. Aan
haar gezicht is niets te zien, maar ik weet het zeker. Ik spoel het bandje in mijn hoofd
terug, geef mijn auditieve geheugen een ram. Zo innemend als ik kan kijk ik haar
aan. Ja, gooi, alsjeblieft, maak iets kapot, bevrijd je furie.
Ik zeg: ‘Ik denk niet dat dat nodig is.’
Dan volgen we voorbeeldig het patroon van briljante therapeut en zwaar gestoorde
maar niet volledig kansloze patiënt. We struinen door de restanten van mijn verzonnen
kindertijd, ze omzeilt de diepe kraters maar zet er wel piketpaaltjes bij zodat we ze
makkelijk terug kunnen vinden.
Ik breek twee keer in het half jaar dat we elkaar dagelijks zien. Het is mijn cadeau
aan haar. Als dank wordt ze met de dag transparanter, na een half jaar kijk ik dwars
door haar heen. Geen dag is ze dezelfde vrouw. Zelfs haar geur verandert. Dat drijft
me hoorndol, maar ik laat me niet kennen. En ik klaag niet. We wonen praktisch
samen.
Ze zeggen wel eens dat de dingen, goede dingen, naar je toe komen wanneer je ze
niet verwacht. Energetische bull shit. Maar ik ga er bijna in geloven wanneer ze
tegenover me zit en me vertelt wat ze Boven tegen haar gezegd hebben. Het is maar
een halve dag. Alleen: denk je in te leven met het idee nooit meer buiten te
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komen. Dan is een halve dag hetzelfde als een week, of een maand, of een half jaar.
Een eeuwigheid.
‘Wat ga je doen?’
Brutaal. Precies zoals ik haar het liefste heb. Ook al stookt die duivelse
wispelturigheid van haar mijn honger op, het is haar hardheid die me het meest
opwindt. Ik zie wie ze is wanneer ze de bewaker aankijkt als hij beleefd zijn hoofd
voor haar buigt, blozend als een puber en bedwelmd door de wolk van seks die om
haar geen hangt, wanneer ze doet alsof ze geïnteresseerd naar het afdelingshoofd
luistert. Mijn liefste heeft een gloeiende hekel aan mannen. Haar kennende zal ze
daar een goede reden voor hebben.
‘Hoe heb je het geflikt?’ voor het eerst kijk ik haar recht aan. Ze schrikt, zie ik,
en ik voel een golf van tederheid. En nu niet doen alsof je niet begrijpt wat ik bedoel,
dan beledig je ons allebei. Laat voor een keer zien dat je weet dat we verbonden zijn,
twee hyperintelligente systemen, connected, in een andere ruimte dan die waar we
ons nu in bevinden.
‘Door je verhaal is het vermoeden ontstaan dat je gewetensfunctie is hersteld.’ Ze
praat deftig, mijn hoerige frik.
‘Of beter gezegd: dat je er een hebt.’
Voor het eerst in dertig jaar moet ik lachen. Echt lachen. Ik voel een helse pijn,
een brandend gevoel in mijn keel en borst. Het klinkt als een ezel die levend gevild
wordt.
Koud een uur buiten, zij aan zij met honderd kilo zwakbegaafdheid. Hij is
zenuwachtig, het is zijn eerste uitstapje met een geval als ik. Ik had me geen illusies
gemaakt. Een vette bek, een vluggertje, misschien nog even naar de zee om te staren
naar die hysterische meeuwen. Ik had drie blikjes bier gekocht, meer mocht niet.
Ze valt meteen op, ik kan haar contouren dromen. Het is of ze drijft tussen de
menigte in de stationshal. Een geweldenaar is ze, superieur aan het klapvee waartussen
ze zich door een onheuse speling van het lot bevindt. Ze zou hier niet moeten lopen.
Zonder mijn dommekracht in te lichten volg ik haar. Mijn hart hamert dat het een
aard heeft bij de aanblik van mijn lievelingsdier in het wild.
Pas na een paar minuten, we lopen nu op straat, zie ik het. Een rug naast die van
haar. Ik zet de pas erin, mijn kompaan van de dag begint zwaar te ademen. Nog maar
tien meter tussen ons in. De hand die hoort bij de andere rug ligt losjes op haar
onderrug, in het zachte kuiltje waar ik mezelf elke avond slapend droom.
Tot hier. Ik heb geen zin in pottenkijkers.
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Joop Goudsblom
Twee maanden Engeland, of de gevolgen van het niet naar gym gaan
Proloog: de opstelwedstrijd
Het was in de ochtend van 14 januari 1949. Ik zat in de vijfde klas van het gymnasium.
De les was net begonnen, toen de rector ons lokaal binnenstapte. Hij had een
mededeling voor ons allemaal. Vanuit het Ministerie van Onderwijs was een nationale
opstelwedstrijd georganiseerd, waar alle leerlingen uit de op een na hoogste klas hbs
of gymnasium aan konden deelnemen. Er zouden uiteindelijk twee winnaars
geselecteerd worden, een jongen en een meisje, en die zouden twee maanden in
Engeland mogen doorbrengen. Wie van ons aan deze wedstrijd wilde meedoen, moest
's middags naar het biologielokaal komen. Er was alleen één extra voorwaarde aan
verbonden: je moest schriftelijke toestemming van je ouders hebben.
Ik was niet speciaal geïnteresseerd in een verblijf van twee maanden in Engeland.
Maar het was vrijdag, en op vrijdagochtend hadden we de laatste twee uur gymnastiek.
Als ik aan de opstelwedstrijd meedeed zou dat me een direct voordeel opleveren: ik
zou voor de rest van de ochtend vrij krijgen om thuis een briefje met de vereiste
toestemming te halen, en zo zou ik de gymnastiekles deze week kunnen overslaan.
Ik gaf me op als deelnemer, als enige in onze klas.
Aan het eind van de dag schreef ik in mijn dagboek dat de opstelwedstrijd niet
naar wens was verlopen. Het onderwerp (‘Jeugdvriendschap reikt over de grenzen’)
lag ‘buiten de sfeer van mijn egocentrisch denken’. Ik had geprobeerd er toch maar
het beste van te maken, maar de uitslag kon me weinig schelen. Eigenlijk dacht ik
dat met de vrije uren die het opstel me had opgeleverd dit hoofdstuk voor mij gesloten
was. Maar het liep anders. Een paar dagen later kwam de rector zeggen dat van de
zeven op onze school geschreven opstellen het mijne door onze leraar Nederlands
als het beste was beoordeeld, en dat het zou worden doorgestuurd naar de jury in
Den Haag. Ik rekende erop dat ik er hierna niets meer over zou horen, maar opnieuw
vergiste ik me. Op 1 februari overhandigde de rector me een briefje voor mijn vader
waarin stond dat mijn op-
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stel was uitverkoren tot een van de tien beste in Nederland. Ik werd de volgende dag
al op het ministerie in Den Haag verwacht voor een gesprek met de selectiecommissie.
In Den Haag trof ik mijn medekandidaten voor de hoofdprijs. Zij verkeerden in
een opgewonden stemming: er stond veel op het spel. Het leek wel alsof ik de enige
was die vrij laconiek bleef. Ik ging ervan uit dat de prijs aan mij voorbij zou gaan,
en vond dat ik de belangrijkste buit al binnen had: een hele dag vrij van school en
een reisje naar Den Haag, waar ik nog nooit eerder was geweest.
Misschien was het wel hierom, omdat ik me niet nerveus toonde tijdens het gesprek
en alle vragen rustig beantwoordde, dat de commissie besloot de prijs toe te kennen
aan mij, samen met Els Eilers, die later bekend zou worden als Els Borst. (Eén zin
die ik gezegd heb is me bijgebleven. Op de vraag wat ik, als ik zou worden
uitverkoren, in Engeland zoal over Nederland zou vertellen, heb ik geantwoord: ‘Ik
zal zeggen dat Nederland niet één groot Marken is.’ Wat zeker tot mijn uitverkiezing
zal hebben bijgedragen is dat, anders dan aangekondigd, mijn kennis van de Engelse
spreektaal niet is getoetst. Die was heel pover - de reden waarom ik hierover niet
aan de tand gevoeld ben zou wel eens geweest kunnen zijn dat het Engels van de
commissieleden niet veel beter was.)
De volgende dag stond het bericht in alle Nederlandse kranten, en in de Zaanse
kranten stond het zelfs prominent op de voorpagina: Els en ik hadden de
opstelwedstrijd gewonnen en zouden twee maanden naar Engeland gaan, als
vertegenwoordigers van de Nederlandse jeugd.

In de krant uit Engeland
De hele klas had op 10 maart vrij gekregen om me op Schiphol uitgeleide te doen.
Mijn ouders waren ook mee. En verslaggevers van de beide Zaanse dagbladen. De
Zaanlander drukte de volgende dag een foto af van het hele gezelschap, met de
mededeling ‘Dank zij de medewerking van de autoriteiten mocht voor ons blad op
het vliegveld een foto genomen worden’. De krant van de concurrent, De Typhoon,
die mij eerder al eens had toegewenst: ‘Joop, het beste, en houdt de eer van het
Zaantje daar in Engeland hoog’, beschreef nu hoe ‘een luid gejuich de zilveren vogel
vergezelde, toen deze na een lange aanloop loskwam en statig in de richting Londen
gleed’.
Het was allemaal onbekommerd provinciaal, en ‘heel erg 1949’. Dit gold ook voor
de reportages die ik zelf schreef, zowel voor De Zaanlander en De Typhoon als voor
De Krommenieër. Dat het verkeer links hield, dat automobilisten stopten voor
overstekende voetgangers, dat de maten en gewichten anders waren dan bij ons,
evenals de munteenheden en de munten - al deze en soortgelijke bijzonder-
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heden merkte ik op, alsof ze voor mij volstrekt nieuw en onverwacht waren, en de
kranten drukten het allemaal af.
Vaak bevatte een reportage weinig meer dan eenvoudige toeristische informatie
over de plaatsen waar ik me bevond: Londen, Manchester, het Lake District,
Cambridge. Ook probeerde ik uit te leggen waarin het Britse onderwijsstelsel afweek
van het Nederlandse. Ik schreef hoe duur ik Engeland vond, en hoe veel er nog op
de bon was - veel meer dan bij ons.
Uiteraard beschreef ik ook hoe onze groep van 26 prijswinnaars uit dertien landen
werd ontvangen en rondgeleid, welke hoogwaardigheidsbekleders wij ontmoetten,
en over welke onderwerpen we met elkaar discussieerden. Soms waren die discussies
ook van nu uit bezien nog verrassend actueel. Zo schreef ik op 26 maart 1949 in De
Typhoon dat wij tot de conclusie waren gekomen ‘dat voor de totstandkoming van
een goed en nieuw Europa een economische unie een eerste vereiste was; ook een
politieke unie zou vele practische voordelen opleveren’. Maar de zin die hierop
volgde doet nu wel weer erg gedateerd aan: ‘Er bestond echter geen eensgezindheid
over het al of niet opnemen van Duitsland in dergelijke federaties.’

Brieven aan mijn ouders
Behalve de artikelen in de kranten schreef ik ook regelmatig brieven aan mijn ouders.
Soms staan inhoud en toon van die brieven in schril contrast met de krantenstukken.
Uit de brieven blijkt dat ik in de eerste week in Londen nauwelijks besefte wat me
overkwam; ik liet het allemaal maar gebeuren en deed mee met de anderen. Mijn
beheersing van het Engels was heel gebrekkig, want op school had ik alleen maar
Engels geleerd zoals ik ook Latijn en Grieks leerde: door geschreven teksten in het
Nederlands te vertalen. Nu stond ik de eerste tijd geregeld met mijn mond vol tanden.
Alleen de jongen uit Frankrijk sprak nog slechter Engels dan ik. In de gezamenlijke
discussies die af en toe op het programma stonden domineerden de native English
speakers (een begrip dat ik toen niet kende).
De eerste een of twee nachten in Londen heb ik heel onrustig geslapen. Daarna
voelde ik me steeds meer op mijn gemak in onze groep, waarin ik me, ook al omdat
ik een van de jongsten was, stilzwijgend op de achtergrond opstelde, net als de jongen
uit Frankrijk en die uit Noorwegen, met wie ik in vrije uren naar Hyde Park ging en
Madame Tussaud's bezocht.
Er waren ook heel kleine gebeurtenissen, die ik te onbelangrijk vond om over naar
huis te schrijven, laat staan in de krant, maar die ik me toch nog levendig herinner.
Zo kreeg ik in de Devonshire Street Club, waar wij logeerden, voor het eerst in mijn
leven een milk shake te drinken; ik vond het zalig. Ook het omge-
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keerde weet ik nog: mijn eerste glas sherry, en hoe slecht me dat beviel. Ik was net
in gesprek in het Nederlands met Andreas Potgieter uit Zuid-Afrika, toen ons de
sherry werd aangeboden. Het was voor ons allebei een nog onbekend drankje. We
namen een voorzichtige slok en trokken meteen een vies gezicht. Vervolgens leegde
Andreas zijn glas in één teug, terwijl ik het mijne op een tafeltje zette om het daar
te laten staan.
Op zaterdag 19 maart ging onze groep uit elkaar. Ieder van ons zou worden
ondergebracht in het gezin van een Engelse klasgenoot, bij wie we zes weken zouden
blijven om nader met het Engelse leven kennis te maken. Mijn gastgezin woonde in
Salford, een voorstad van Manchester. Ik stapte welgemoed in de trein, en keek mijn
ogen uit naar het wisselende Engelse landschap, maar al dadelijk na aankomst sloeg
mijn stemming om. Salford bleek een grauwe industriestad te zijn. In het huis van
mijn ‘gastheer’, John Carne, een jongen van mijn leeftijd, voelde ik me vanaf het
eerste moment onbehagelijk. Ik verstond de leden van mijn gastgezin slecht. Het
huis vond ik koud (letterlijk) en ongezellig. Het gezinsleven van de familie Carne
speelde zich grotendeels af in de keuken, een kille onverwarmde ruimte, waar een
raampje kapot was, zodat de wind van buiten er vrij spel had. Hoe en waar ik ook
zat, ik voelde de tocht in mijn nek, en in mijn verbeelding zag ik mezelf al ernstig
verkouden worden, ook doordat Mrs. Carne, de moeder van John, de hele dag met
dezelfde zakdoek in haar hand rondliep, waarin ze geregeld haar neus snoot en die
ze alleen af en toe even in een zak van haar schort stopte om het serviesgoed en het
bestek te kunnen beetpakken dat ze ons voorzette voor het eten en drinken. Voor de
wc moesten we naar buiten, achter het huis - letterlijk ‘naar achteren’.
Op de dag van aankomst gingen we 's avonds met de hele familie naar de bioscoop,
een voor mij ongewone vorm van vrijetijdsbesteding. Tot mijn verrassing zag ik in
het filmjournaal mezelf, te midden van ons groepje ‘vertegenwoordigers van de
buitenlandse jeugd’. De dag daarop, zaterdag, gingen we 's middags al de deur uit,
naar de pub. Mrs. Carne had haar schort afgedaan, een meer flatteuze jurk
aangetrokken en haar gezicht opgemaakt - iets wat ik mijn moeder nog nooit had
zien doen, net zo min als ik haar ooit had zien roken. In de pub bestelden Mr. en
Mrs. Carne allebei bier voor zichzelf. Omdat ik geen bier wilde, mocht ik kiezen uit
een paar alcoholvrije drankjes waarvan ik de namen niet kende. 's Avonds gingen
we weer naar de bioscoop.
Op zondag schreef ik een brief, die ik heel nadrukkelijk alleen aan mijn vader
adresseerde. Deze brief laat zich lezen als één lange noodkreet. Wat moet ik beginnen?
Hoe houd ik het hier uit, zes weken lang?
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Cultuurschok
Ik kende het woord nog niet, maar mijn bezoek aan Engeland in 1949 bezorgde me
een paar cultuurschokken. Ik kwam in een land dat ik niet kende en in dat land in
milieus die ik al evenmin kende. En dit in een tijd, enkele jaren na de Tweede
Wereldoorlog, waarin reizen naar ‘het buitenland’ nog heel ongewoon was en de
onuitgesproken gevoeligheid voor standsverschillen in Nederland nog wijd verbreid.
Direct na aankomst, in de eerste week al, ging onze groep op bezoek bij de
hoofdredactie van de Daily Mail, bij de Lord Mayor van Londen, bij de Mayor of
Westminster - dat waren voor een onderwijzerszoon uit Krommenie uitzonderlijke
ontmoetingen. Maar al deze bezoeken legde ik af in het veilige gezelschap van
vijfentwintig leeftijdgenoten voor wie dit allemaal ook nieuw en vreemd was. We
hoefden geen enkel eigen initiatief te ontplooien: alles was voor ons tot in de puntjes
geregeld. Natuurlijk hadden we in de gaten dat het niet de eersten de besten waren
bij wie we geïntroduceerd werden. Maar ik, en ook nog wel enkele anderen, wij
waren te onervaren om echt te beseffen tot welke hoge kringen we opeens even
toegang kregen. Onze onnozelheid verzachtte de cultuurschok die we hadden kunnen
beleven.
Mijn verblijf in Salford bij de familie Carne ervoer ik als veel schokkender. Zij
behoorden niet tot de allerarmsten; hun huis stond niet in een van de vele lange straten
zonder bomen, maar aan de rand van een park. Maar het was wel een rijtjeshuis zoals
alle andere, volgens hetzelfde eentonige model uit dezelfde grauwe baksteen
opgetrokken, en de inrichting was in mijn ogen uiterst karig. De gordijnen waren
vaal, er hing bijna geen versiering aan de muren, en in de meeste vertrekken bestond
de verlichting uit niet meer dan een schamel peertje zonder lampenkap. Het maakte
op mij een armoedige, maar vooral ongezellige indruk.
Ook de hele levensstijl van de familie Carne was me vreemd. Zij zochten de
gezelligheid vooral buitenshuis, in de pub. Dit was ik helemaal niet gewend. Ik had
met mijn ouders wel eens een café bezocht, maar dan zaten we met ons drieen aan
een apart tafeltje met voor ieder van ons één kopje koffie. Zoiets deden we bovendien
alleen bij hoge uitzondering, als we een fietstocht maakten, of bij een bezoek aan
Amsterdam.
Van de Carnes echter kreeg ik de indruk dat ze een groot deel van het weekend in
de kroeg doorbrachten, in gezelschap van luidruchtige buurtgenoten die net als zij
het ene glas bier na het andere naar binnen goten. Ik voelde me er erg ongemakkelijk
bij, en sloeg ieder aanbod om ook een slok bier te proeven af.
De Carnes waren vriendelijke mensen, en ze drongen niet aan. Zij van hun kant
zullen mij wel een raar jongetje gevonden hebben.
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Noodkreet
Zelfs de kleren van de familie Carne stonden me tegen. In de brief aan mijn vader
schreef ik dat Mr. Carne gekleed ging in ‘een vies khaki overhemd, open tot
halverwege zijn borst, een smerig bruin jasje, en een oude lichtgrijze broek’. Zijn
zoon John droeg ‘een kanariegeel overhemd met groene bloemen en zeemeerminnen,
waarvoor een lila das met witte halve maantjes zwabbert’; onder ‘een opvallend bruin
jasje’ had hij een lichtgrijze broek aan, ‘met welks vouw je je zou kunnen scheren’.
Het hele gezin had op zondag dezelfde kleren aan als door de week. Als ik dat nu
allemaal zo lees, denk ik: zij waren hun tijd vooruit. Maar toen stemde het me diep
ongelukkig:
Misschien is de toestand nog niet zo zwart, als ik hem thans wil zien, maar
alleen al mijn angst ervoor is genoeg om mij een nachtmerrie te bezorgen.
De familie Carne is mij zo antipathiek en de hele omgeving staat me zo
tegen, dat ik niet anders kan dan treuren, hoe ik me er ook tegen verzet.[...]
Ik weet me eenvoudig geen raad. [...] Ik zou het liefst op staande voet mijn
koffers pakken en naar huis gaan, of althans naar Londen. Maar ja, ik zit
nu eenmaal in het schuitje, en moet nog bijna acht weken meevaren.
Aan de klaagzang van vier kantjes heb ik er later nog twee toegevoegd, die voor
Vader en Moeder samen bestemd waren en waarin ik een minder sombere toon wilde
aanslaan. Maar ook daar sloeg de wanhoop toe:
Ik verlang zo naar U, ik voel me zo verlaten, dat ik alleen in schrijven
troost kan vinden. [...] Morgen is het lente. [...] Maar ik zal er niets van
merken. Ik zal vergeten, hoe de vogels tsjilpen, hoe de bloemen geuren;
ik zal alleen weten hoe de smook uit de schoorstenen van Salford naar
beneden slaat, en hoe de vieze damp door de stukke ruit in de achterkamer
dringt. Wat ben ik begonnen? Schrijft U me gauw? En stuurt U me lectuur?
Ik leer thans één ding: dat ik eenvoudig niet buiten U kan.

Borrowdale
Van mijn vader ontving ik per kerende post een brief waarin hij mij probeerde te
troosten en gerust te stellen. Het zou vast wel meevallen, ik moest me nu aanpassen,
maar hij was ervan overtuigd dat ik me tegen de tijd dat ik deze brief zou lezen al
een stuk beter zou voelen.
Dat was ook zo. Op 21 maart al schreef ik dat ik spijt had van mijn paniekerige
brief. De familie Carne was veel aardiger dan ik eerst dacht. Ik had net bij hen
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een heerlijke Jaffa sinaasappel gegeten, en vroeg me nu af of die voor de oorlog
‘altijd zo groot, zo sappig en zo zoet’ waren. Ik had nog wel last van de kou, ook op
school, maar was niet verkouden geworden.
Op 3 april schreef ik het al veel beter naar mijn zin te hebben, en nauwelijks meer
heimwee te voelen. Ik voorzag al dat ik straks thuis de radio zou missen, die bij de
Carnes de hele dag aanstond, en waar John en ik naar luisterden om populaire
nummers als de Twelfth Street Rag te horen. Nu miste ik hier soms nog wel de piano;
bij de Carnes stond alleen een pianola, waarop Mark, het jongere broertje van John,
steeds dezelfde riedel afraffelde. Op 21 april meldde ik dat mijn ‘eerste fatale zondagse
indrukken’ geheel vergeten waren: ‘Zelfs Mr. Carne vind ik nu erg aardig. Hij is wel
geestig’.
Ter afsluiting van mijn verblijf in Salford ging ik een week mee met de klas van
John naar Borrowdale in het Lake District. In de bus er naar toe zat ik naast Mark,
die ook mee mocht, en die nog een laatste golf van walging bij me deed opkomen
door een hard gekookt ei op te peuzelen waar een misselijk makende stank van bederf
uit opsteeg. Maar toen dat ei op was, en we de stad Lancaster achter ons hadden
gelaten, werd het landschap fraaier en mijn stemming verbeterde snel.
Wat ik vanuit Borrowdale voor de kranten schreef stemde volledig overeen met
mijn brieven naar huis. Ik genoot. Het was voor het eerst dat ik in ‘de bergen’ was,
en alles vond ik even mooi: de vergezichten, de zacht glooiende hellingen, de steile
rotspartijen, de los lopende schapen en lammetjes, de beekjes die uitmondden in
rivieren, de grote meren. Ik schreef in De Zaanlander:
Op het ogenblik zit ik in het hart van het Lake District en ik kan niet anders
zeggen dan dat het hier heerlijk is. We zijn ondergebracht in een uiterst
modern en comfortabel ingerichte jeugdherberg, en ik zie uit vanuit mijn
kamer op een prachtig begroeide berg van ongeveer 400 meter hoogte.
Diverse beekjes slingeren zich vanaf de berg naar beneden en wanneer ik
het raam open, hoor ik hun geruis. Voorwaar een ideaal oord om een week
in te vertoeven.
Eén ding heb ik niet vermeld in mijn brieven, en ook niet in mijn stukken voor de
krant. Op de laatste avond in Borrowdale hebben we met ons allen samen gezongen,
Engelse volksliedjes, waarvan ik de meeste nog nooit eerder gehoord had. We waren
in een licht weemoedige stemming, omdat onze vakantie ten einde liep. Misschien
was het wel daarom, dat één lied dat we toen zongen op mij een onvergetelijke indruk
heeft gemaakt: het lied van de jager John Peel ‘with his coat so gay’, die elke ochtend
‘at the break of day’ met zijn honden op pad ging, en wiens hoorn iedereen in de
wijde omtrek deed ontwaken. Er waren verschillende
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coupletten, die met vrolijke stem in een snel tempo gezongen werden. Maar voor het
laatste couplet werden de stemmen gedempt en het tempo vertraagd, want John Peel
was nu ‘far, far away’, en ‘we shall never hear his horn in the morning’.
Het lied bracht mij in precies de juiste stemming om afscheid te nemen van
Borrowdale en eigenlijk ook alvast van Salford, waar ik nog maar één nacht zou
blijven, op doorreis naar Cambridge.

Cambridge
Op zondag 1 mei arriveerde ik in Cambridge, waar ik een week heb doorgebracht
op een jongenskostschool, samen met Keith Rainer uit Australië, die nog enige tijd
in Europa is gebleven en in de zomer van 1949 bij mij in Krommenie heeft gelogeerd.
Mijn verblijf aan de Leys School verliep prettig, zonder avonturen. Ik was intussen
voldoende bedreven geraakt in het Engels om zonder moeite met de leerlingen te
kunnen converseren.

De finale in Londen
Hierna volgde nog de grande finale in Londen. We logeerden weer met alle 26
deelnemers in de Devonshire Street Club en dronken daar milk shakes. Sommige
van ons waren ondanks de rantsoenering van het voedsel een paar kilo aangekomen,
waarschijnlijk omdat de cake bij de high tea ons zo goed smaakte. Er vond een groot
‘internationaal jeugdforum’ plaats in de Royal Albert Hall, waar behalve enkele
vertegenwoordigers van ons ook de Duke of Edinburgh, premier Attlee, en de leider
van de oppositie in het Lager Huis Sir Anthony Eden het woord voerden. 's Avonds
was er een diner, gevolgd door een uitbundig feest. De dag daarop gingen we allemaal
weer naar huis of, zoals Keith Rainer, naar een logeeradres in Engeland.
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Hanneke van Eijken
Gedichten
Waar
Laten we beginnen zei hij
dingen op te noemen die waar zijn
zoals steden
waar meer scooters gonzen
dan er huizen zijn
waar men buiten rijst kookt, als het regent
niemand naar binnen gaat
in elke stad wonen mensen
die van kruiswoordpuzzels houden
roggen hebben net als haaien een ruggengraat
van kraakbeen
sommige mensen kijken hoe bomen groeien
er bestaan meer manen dan we kennen
dit zijn dingen die waar zijn - elders
worden steeds handelingen verricht
nu hij is vertrokken, heb ik een huis gebouwd
van feiten, op houten palen
zodat wilde dieren er onderdoor kunnen
soms kijk ik hoe planten groeien, soms laat ik
een raam openstaan voor het geval
er iets wil vliegen
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Nieuwe gronden
Het moet ochtend zijn geweest
ramen stonden open
er waren geruststellende dingen:
koffie, pruimenjam
een tuinslang die niet goed was opgerold
ik vertelde je
dit lijf is niet wat het lijkt:
achter de oude Medina,
de blauwgeschilderde houten paarden op het plein liggen straten
waar zelden lampen branden
soms lopen er ballonverkopers
zij dragen zwijgend een lucht
vol roze beren
in mijn parken sliepen mannen
zij keerden nooit terug
laten we beginnen, zei je
met het oprollen van de tuinslang
het courgettezaad planten
weer in bed gaan liggen
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Alec van der Horst
Oorlog
Dit is een paar jaar geleden gebeurd. Het ging toen niet goed met mij. Ik dronk teveel
en allerlei toestanden van nerveuze aard beheersten mij volkomen. Zodra ik opstond
was ik ten prooi aan een gruwelijk gevoel van onrust, dat me de straat opjaagde. Hele
dagen zwierf ik door de stad, gekweld door de overtuiging dat ik gevaar liep, dat iets
mij bedreigde, al wist ik bij god niet wat. Maar het was dichtbij, verschrikkelijk
dichtbij en het zou zomaar ineens opduiken en mij verpletteren.
Tegen de avond liep ik altijd een café binnen. Dan ging ik alleen aan een tafel
zitten en schuw om me heen kijken. En drinken natuurlijk. Ik was bang van mensen.
En tegelijkertijd wilde ik bij ze in de buurt zijn. In mijn kamer zou mijn angst me
onverdraaglijk zijn geweest. Toch voelde ik me verder van de mensen verwijderd in
cafés, als ze vlakbij me zaten, dan wanneer ik alleen op mijn kamer was. Een van de
plekken waar ik regelmatig kwam, heette Het Kremlin. Het bier was goedkoop en
het was er donker, zodat je niet teveel in de gaten liep als je alleen in een hoekje zat.
De stoelen en tafeltjes zakten uit elkaar van ellende, je moest een in tweeën gevouwen
bierviltje onder de tafelpoot schuiven, anders gleed je glas zo op de grond. Aan zo'n
tafeltje bleef ik vaak de hele avond zitten, zonder een woord te zeggen. Bijna altijd
had ik een boek bij me, om mezelf een houding te geven, maar lezen deed ik vrijwel
niet, daar was ik veel te rusteloos voor.
Heel soms werd ik zo dronken dat ik met mensen in gesprek raakte. Als ik echt
stomdronken was, durfde ik alles, zelfs met mensen praten. De volgende ochtend
kon ik me van die gesprekken helemaal niets meer herinneren. Daarom gooide ik de
papiertjes weg die ik mijn zakken vond; de telefoonnummers en namen die er op
stonden zeiden me toch niks meer. Meestal bleef ik daarna een tijdje weg uit Het
Kremlin...
Op een dag zat er een oude vrouw in het zaaltje, met lang grijs haar dat in vieze
vette slierten voor haar gezicht hing en versleten en vlekkerige kledingstukken, een
paar maten te groot. Ik was verbaasd, want er kwamen weliswaar allerlei vage figuren
in Het Kremlin, maar geen zwervers. Die werden weggestuurd.
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Aarzelend bleef ik in de deuropening staan.
Ik was als de dood voor zwervers.
(Misschien moet ik dat even uitleggen. - In die tijd leefde ik van mijn spaargeld.
Omdat ik niet werkte, en veel te veel uitgaf aan drank, was mijn rekening bijna leeg,
en dat baarde me natuurlijk zorgen. Maar ik deed niks. Het is net alsof ik
gehypnotiseerd naar een wurgslang staarde. Ik wachtte af, dat is alles, en probeerde
zo weinig mogelijk aan de naderende ramp te denken. En dat lukte best goed. Behalve
als ik een zwerver tegenkwam. Dan voelde ik plots hoe ernstig de situatie was.
Overigens kwam ik om de haverklap zwervers tegen, het stikte ervan... Nou ja,
daarom was ik zo ongemakkelijk toen ik die vrouw aan een tafeltje in Het Kremlin
zag zitten.)
Uiteindelijk ging ik toch naar binnen; ik had te lang in de deuropening gedraald
en kon met goed fatsoen niet meer weglopen. Met kloppend hart haalde ik een glas
bier en ging aan een tafeltje zitten ver van haar vandaan. Het was half acht, nog
vroeg, en het café was bijna leeg. Behalve de zwerfster zaten er vier, vijf mensen
verspreid over het zaaltje, ik weet het niet meer precies. Natuurlijk ging al mijn
aandacht naar haar uit. Op haar tafeltje stond een kop koffie. Hm, ze drinkt dus niet,
dacht ik, misschien is het wel geen zwerfster. Hm, en die vuile kleren dan?
Zo zat ik daar te peinzen, toen ze tot mijn grote schrik ineens opstond en mijn
richting opkwam... Pal voor mij tafeltje bleef ze staan. Mijn handen begonnen vreselijk
te trillen (dat deden ze in die tijd om het minste of geringste) en om ze te kalmeren
spande ik ze tot vuisten die ik tegen de onderkant van het tafelblad drukte.
‘Ik stoor toch niet?’ zei ze met een raspende stem. ‘Als ik u stoor, moet u het
zeggen, hoor.’ Zonder op antwoord te wachten ging ze naast me zitten.
Mijn adem stokte.
‘Ik zag je wel kijken, hoor. Waarom ben jij bang voor mij? Ik ben maar een oude
vrouw. Ik heb de oorlog nog meegemaakt.’ Uit haar mond kwam een lucht van rotte
eieren.
‘De oorlog...?’ herhaalde ik stompzinnig.
‘Ja, de oorlog.’ Ze lachte. Ze miste een paar tanden. De tanden die ze wel had
waren donkergeel.
‘Hm,’ zei ik zo onvriendelijk mogelijk, mezelf vervloekend dat ik het woord tot
haar gericht had.
‘Ja, de oorlog,’ zei ze nogmaals. ‘Ver voor jouw tijd... Of denk je soms dat ik altijd
een lelijke oude vrouw ben geweest?’
Ik reageerde niet.

Tirade. Jaargang 56 (nrs. 442-446)

34
‘Zal ik jou eens een verhaal vertellen?’
Geschrokken keek ik haar aan. ‘Ik.. ik heb een afspraak,’ stamelde ik.
‘Het duurt niet lang. Voor je bier op is, ben ik klaar.’
Snel nam ik een slok. Mijn handen trilden niet meer.
‘In de oorlog heb ik op een boerderij gewoond.’
‘Hm,’ mompelde ik.
‘Mijn vader moest onderduiken en toen heeft hij me daarheen gebracht.’
Ik nam een slok.
‘Dat was wel even wennen, hoor. Ik was een echt stadsmeisje, ik had nog nooit
een koe gezien.’ Ze sperde een oog open, er zat iets groens in.
‘Zo, zo,’ zei ik.
‘Al snel vond ik het heel leuk op de boerderij. De hele dag buiten, de kippen en
geiten voeren...’
Het oog werd vochtig. Als ze maar niet gaat huilen, dacht ik.
‘Ik miste mijn vader natuurlijk, maar verder was ik dolgelukkig!’ zei ze vrolijk.
‘Toen ik na de bevrijding terugging naar Amsterdam waren al mijn klasgenootjes
broodmager, met bleke ingevallen gezichten, en ik was gezond en sterk, en helemaal
bruin van de zon!’
‘Tja...’ In een teug dronk ik mijn glas leeg.
‘Gelukkig had ik ook iets ergs meegemaakt...’ vervolgde ze op fluistertoon. ‘Tijdens
de laatste weken van de oorlog kwam onze boerderij midden in de frontlinie te
liggen...’ Ze stak een harige vinger omhoog. ‘Recht voor ons lagen de Duitsers, aan
de andere kant, een paar honderd meter verder, de Canadezen. Een hele tijd gebeurde
er niks, geen schot, niks... De boer had het niet meer van de zenuwen...’ Ze zweeg
en staarde in de verte.
‘En..?’ vroeg ik, toen het te lang duurde.
‘Op een middag zagen we dat de Duitsers zich ingroeven op het veld voor de
boerderij... “De Canadezen gaan bombarderen!” zei de boer. Als een bezetene begon
hij zelf een kuil te graven op het erf. Toen hij klaar was bedekten we hem met planken
en bladeren... Bij het vallen van de avond zijn we in die kuil gekropen, de boer, de
boerin, de knecht en ik. Tegen middernacht begon het...’ Opnieuw sperde ze ene
haar oog wijd open.
‘Wanneer je een bom door de lucht hoort fluiten, dan wordt heel je lichaam koud...
Pas als hij inslaat, begint het bloed weer te stromen... Het leek wel of het nooit zou
ophouden... De hele nacht zaten we tegen elkaar aangekropen. En toen... werd het
stil. We hebben nog even gewacht, tien, twintig minuten. Daarna kropen we uit de
kuil, de zon kwam net tevoorschijn... We wreven onze ogen uit
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en toen zagen we de kraters. Net naast de kuil. Het waren er vier. Vier kraters op
nog geen twee meter van onze kuil!... We hadden geluk gehad...’
Ze glimlachte.
‘We waren verschrikkelijk blij. Alleen de boer moest huilen. Zijn hele boomgaard
was verwoest... Het was lente en gisteren nog hadden de kersenbomen in bloei
gestaan. De bloesem was helemaal verdwenen. Alle takken waren geknapt.
‘Zo,’ zei ik. ‘Hoe kan dat dan?’
‘Door de luchtdruk! Een paar weken later was de oorlog voorbij...’ Plotseling legt
ze haar hand op mijn arm; verschrikt deinsde ik terug. ‘Kun je een paar euro missen?
Een paar euro maar... Voor een broodje...’
Daar zul je het hebben, dacht ik bij mezelf.
‘Nee,’ zei ik. ‘Ik heb geen geld. En ik moet nu echt weg.’ Ik wilde opstaan maar
ze hield mijn arm vast en duwde me terug op mijn stoel.
‘Een dag of twee voor het bombardement klopte er iemand aan... De boer en boerin
waren bezig, dus ik deed open. Het was een Duitse soldaat, nauwelijks ouder dan
ikzelf. De jongen, misschien was hij zestien, zag er verschrikkelijk uit. Hij zat
helemaal onder het stof en zijn gezicht was vertrokken van angst. “Bitte, geben Sie
mir Wasser,” zei hij. “Wasser.” Ik ben de keuken ingelopen en heb hem een glas
water gegeven. “Wie was dat?” vroeg de boer later. “Een onbekende,” zei ik, “iemand
die de weg wilde weten...” Ik schaamde me verschrikkelijk. Jarenlang heb ik het
niemand verteld... Mijn vader pas na twintig jaar, twintig jaar! Ik had het gevoel dat
ik mijn land had verraden. Stel je voor, een Duitser water geven... Denk jij dat ik er
goed aan heb gedaan?’
‘Hm! Hoe moet ik dat weten!’
Een valse grijns verscheen op haar gezicht. ‘Heb je echt niet een paar euro?’
fluisterde ze. Ze boog haar hoofd zo dicht naar me toe dat haar lippen bijna mijn
wang raakten.
‘Al goed, al goed!’ riep ik, overeind springend. Snel haalde ik een briefje van vijf
euro uit mijn zak en smeet het op tafel. ‘Tot ziens!’ Zonder me om te draaien stormde
ik het café uit.
Het heeft niks te betekenen, herhaalde ik bij mezelf terwijl ik naar huis liep, het
heeft niks te betekenen.
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Jurriaan Benschop
Zout in de wond
Over het werk van Miroslaw Bałka
Meestal ben ik geen fan van kunst die het de toeschouwer flink onaangenaam maakt.
Voor een klap in het gezicht hoef je immers het museum niet in. Toch zijn er af en
toe uitzonderingen die onaangenaam veel indruk maken. Daartoe hoort het werk van
de Poolse kunstenaar Mirosław Bałka. De eerste kennismaking daarmee, in een
tentoonstelling in het kasteel Ujadowski in Warschau, werkte als zo'n klap. In de
eerste zaal was een onrustige video-opname te zien, Bottom geheten, die in een
collectieve doucheruimte was opgenomen. Een reinigingsruimte in een barak, gefilmd
in zwart-wit. Het beeld kwam meteen verdacht voor, deed al snel aan kampen denken,
zonder dat ik nog wist dat het om kamp Majdanek ging, vlakbij Lublin in het oosten
van Polen. Een vernietigingskamp van de nazi's. Ik keek naar een film en vervolgens
ook naar een tentoonstelling die naar binnen zoog en als een dwangbuis werkte. Het
thema dat Bałka aansneed was het meest onaangename en waarschijnlijk ook het
moeilijkste dat je als kunstenaar kunt aangaan: de holocaust. En tegelijk onvermijdelijk
als je als kunstenaar in Polen bent opgegroeid.
Bałka heeft een atelier in Otwock, een stadje ten zuiden van Warschau dat ooit
populair was als kuuroord, vanwege de rivier en de bossen in de omgeving. Maar
dat was voor de oorlog. Zoals veel Poolse steden werd ook Otwock door de Tweede
Wereldoorlog getroffen. Op een augustusdag in 1942 werden 8000 joden naar het
station gedreven en afgevoerd naar Treblinka. Nog eens 2000 joden werden ter plekke
geliquideerd. De bevolking was in een enkele dag gehalveerd. Voor Bałka's werk
als beeldend kunstenaar is die geschiedenis van belang. Maar Otwock is voor hem
in eerste instantie de stad die hem verbindt met zijn familie. Zijn grootvader werkte
er op het kerkhof, maakte beelden voor de graven. En het huis waar de familie woonde
werd later Bałka's atelier en is dat nog steeds. Althans, een deel van de tijd werkt de
kunstenaar in Otwock; daarnaast heeft hij ook een atelier in Warschau.
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Ik ontmoet Bałka voor het eerst in Berlijn, bij een tentoonstelling in zijn galerie in
de Lindenstrasse. Een donkerblonde, wat stijve man in het zwart gekleed, zo is de
eerste indruk. We maken beleefd kennis en spreken af om de volgende dag, na de
drukte van de opening, het gesprek verder te voeren. Twaalf uur in de galerie, boven
in het kantoor.
Ik wil het met hem over herkomst hebben en leg dat ook meteen maar op tafel.
Over herkomst en verbeelding en de vraag wat die twee met elkaar te maken hebben.
Dus, in zijn geval: de stad Otwock en de holocaust in relatie tot de sculpturen en
films die hij als kunstenaar maakt. Ik houd rekening met een taai gesprek. Bałka's
sculpturen zijn afgemeten en precies, daar straalt een grote mate van beheersing uit.
Het lijkt me niet iemand die morst, ook niet met woorden.
‘Is de oorlogsgeschiedenis,’ vraag ik hem, ‘iets waar mensen in Otwock nog steeds
over praten?’ Bałka kijkt me aan alsof ik niet goed wijs ben. ‘Ik heb ze er nooit over
horen praten’ zegt hij, ‘dat is juist waarom ik erover praat.’ En dan is hij stil, de bal
wordt kort teruggespeeld.
Toen Bałka begin jaren negentig als kunstenaar begon te werken was het familiehuis
zijn eerste motief. Maar als zijn werk steeds wordt uitgelegd in termen van
jeugdherinneringen, dan maakt hij bezwaar. ‘Thats a little bit boring,’ zegt hij
droogjes. Destijds ging het erom zijn houding te formuleren tot het huis waarin hij
werkte. ‘Je kunt daar niet zomaar alles doen. Je kunt geen beton over de vloer gieten,
om maar wat te noemen. Je hebt met een verleden te maken dat je moet respecteren.
Dat kostte me jaren.’
Veel mensen zouden wel van alles doen, als ze een nieuw atelier of huis zouden
betrekken. De vloer schuren, het plafond verlagen, de kozijnen vernieuwen. Zo niet
Bałka en dat tekent zijn kunstenaarschap, waarin het om intimiteit met materie gaat.
Waarin het om het karakter van plekken en ruimtes gaat en het voelen van
‘aanwezigheid’ daarin, hoe vaag dat in eerst instantie ook mag klinken.
Intiem, maar niet met mensen, die paradoxale formulering is op zijn werk van
toepassing. Want wat je te zien krijgt is niet een menselijk relaas, maar een materieel
relaas, waarbij het uiteindelijk toch over mensen gaat, of over menselijke beleving
en waarden. Het huis en het hout, de stenen, het metaal waaruit het is opgebouwd,
die hebben hier het woord.
Bałka brengt het immateriële onder in beelden die er in vorm en compositie koel,
strak en soms ook modern uit zien. In de wijze hoe ze gestructureerd zijn of lijnen
door de ruimte trekken. Maar als het om textuur gaat, om oppervlak en materiaal,
dan zijn ze minder koel en strak, dan zou ik ze eerder aards noemen en dat kan ook
ruw betekenen of rommelig. Je blijft zien hoe het materiaal eruit zag toen het
gevonden werd. De oorsprong, en dat is essentieel, blijft doorschijnen.
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Het is geen vriendelijke of toegankelijke kunst. Wel kunst die is ontstaan uit urgentie
en via die urgentie kan een bepaald gesprek op gang komen, over de holocaust
bijvoorbeeld, een thema dat zijn werk vaak raakt. Waarbij ‘gesprek’ een wat
dubbelzinnig woord is, gezien ook Bałka's opmerking over het zwijgen in Otwock.
De mededeelzaamheid staat hier tussen aanhalingstekens. Misschien zegt een plank
wel meer dan een mens. Hoe dan ook transporteert het werk iets van het verleden
van wat er in Polen, in een stad als Otwock gebeurd is. Waarbij Otwock eerder
exemplarisch is, dan het onderwerp op zich.
Het is geen vriendelijke of toegankelijke kunst
‘Ik ben geen journalist’ zegt Bałka en hij zou het nog een paar keer zeggen tijdens
ons gesprek. Zo nadrukkelijk dat je juist over de journalistieke insteek van zijn werk
gaat nadenken. Ik vermoed dat hij bang is dat zijn werk tot reportage wordt
gereduceerd, zijn films bijvoorbeeld als verslag van een reis naar een
concentratiekamp worden gezien. Zijn beelden als monumenten voor de oorlog. En
daarmee zou de poëzie ervan onbesproken blijven. Begrijpelijke zorgen van een
beeldend kunstenaar, maar ze lijken me overbodig. Ik zie in zijn kunst eerder een
alternatief voor journalistiek. Of een uitbreiding ervan, een manier om, met
journalistieke en historische interesse, thema's vanuit de verbeelding te benaderen.
Het resultaat is geheimzinniger, zou je kunnen zeggen. Bałka komt me voor als een
kunstenaar die vanuit een andere dimensie spreekt. Het werk is ook hermetisch.
Alleen wie gelooft dat een muur of steen iets te zeggen kan hebben, die heeft kans
hier iets te vinden.
Duidelijk is dat Bałka zich goed heeft geïnformeerd. Zoals een journalist van de
oude stempel het zou doen. Hij is naar de plekken gereisd waar het allemaal gebeurde
om te zien hoe het eruit zag. En heeft zijn oor te luister gelegd bij de materie, bij de
stenen, de barakken of de fundamenten die daar nog van over zijn. Bij de lucht, de
bomen, het gras, de hekken, de dieren die er rondlopen, alles wat het verleden met
het heden zou kunnen verbinden en wat niet direct mededeelzaam is op het niveau
van taal. Vervolgens gaat hij daar vrij mee om, als kunstenaar, als dichter met beelden.
Hoewel zijn vrijheid hier ook weer relatief is. Ten eerste omdat het onderwerp hem
in zijn greep heeft en hem tot bepaalde beelden dwingt. En ten tweede omdat, ook
al is hij geen journalist of wetenschapper, de feiten wel moeten kloppen. Want de
holocaust is niet een onderwerp waar je losjes of nonchalant mee om gaat. Het gaat
hier om subjectieve beleving van iets wat objectief een wel zeer voldongen feit is.
Wereldgeschiedenis. Daar past geen dichterlijke vrijheid. Of toch?
Een sporenzoeker, zou je de kunstenaar kunnen noemen, hoewel dat weer
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wat padvinderig klinkt. Maar het is feitelijk wel wat hij doet: via het volgen van
sporen tot beelden komen. ‘Ik lever de scherven,’ zegt hij, ‘maar niet de lijm.’ Dat
gaat op voor de sculpturen die hij maakt en die letterlijk uit brokstukken bestaan, en
het geldt voor films die fragmenten tonen van historisch beladen locaties.
Een sporenzoeker, zou je de kunstenaar kunnen noemen, hoewel dat
weer wat padvinderig klinkt
Bałka praat niet met overlevenden van de holocaust, zoals Claude Lanzmann dat
deed voor zijn documentaire Shoah, die in de jaren zeventig in Polen werd
opgenomen. Daarin worden de voormalige kampen bezocht, de plekken met naam
genoemd, de sporen in kaart gebracht, de herinneringen verzameld en vergeleken.
Dat is journalistiek met de camera en trouwens ook met een subjectief accent, wat
het werk in dit geval goed doet, omdat het de toeschouwer deelgenoot maakt van de
behoefte aan opheldering, die de maker bewoog.
Bałka praat hooguit met een enkeling die hij bij toeval tegenkomt, de bewaker op
de parkeerplaats van Treblinka. ‘Ik denk ook niet dat mensen er over willen praten.
Zeker niet op de plekken zelf,’ zegt hij. Het is een zeer Pools antwoord. En ook erg
Bałka. Er niet over praten. Aanduiden misschien. Of het in schrale vorm laten zien.
Maar altijd terughoudend en gereduceerd in expressie. Hoewel we intussen toch een
lang gesprek voeren dat steeds rond de holocaust cirkelt. Het is een onderwerp waar
Bałka even hard wel als niet over wil praten - het lijkt alsof hij het gesprek alleen op
een bepaalde frequentie tolereert.
Couleur locale in Polen is couleur de guerre, daar valt niet aan te ontkomen. Overal
is het dichtbij. We zeggen Auschwitz, maar de lijst met kampen is veel langer:
Treblinka, Sobibor, Belzec, Majdenek en zo verder. Er waren de ‘werk’kampen waar
je nog enige kans van overleven had en er waren de vernietigingskampen die
rechtstreeks in de dood voerden.
‘De helft van de boeken bij mij in de kast gaan over de holocaust,’ zegt Bałka en
wil daarmee ook zeggen dat hij gemachtigd is om het thema aan te snijden. Want
ook dat is een kwestie. Wie mag eraan komen? Een jongere generatie kunstenaars
meent overal aan te mogen komen, maar slaagt er meestal niet in de diepte te raken.
Die voelt het taboe niet dat impliciet op dit onderwerp rust. Oudere generaties, zoals
die van Bałka, voelen dat wel en opereren zeer behoedzaam. Of ze gaan juist hard
en zeer doelgericht te werk, om het taboe bewust te breken.
Het komt mij voor dat maar sommigen de geestelijke autoriteit hebben om dit
onderwerp aan te kunnen. Of dat het een ‘recht’ is dat men verdienen moet,
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als men het niet heeft geërfd, doordat men bijvoorbeeld familieleden heeft verloren,
of zelf direct betrokken was. De verbeelding zal bijna per definitie terughoudend
moeten zijn, zich aan de feiten oriënteren, omdat de realiteit hier de fantasie overtreft.
En omdat elke vorm van sentiment het werk ongeloofwaardig maakt. Het sentiment
is aan de toeschouwer, niet aan het werk. Dat geldt in de beeldende kunst evenzeer
als in de literatuur. Denk ook aan Imre Kertesz, en de wijze hoe hij over de holocaust
schreef.
Polen kunnen goed zwijgen. Dat is een van de problemen als je in Polen reist.
Trachten te beseffen wat je allemaal niet krijgt te zien en horen. Het kan in details
zitten. Een lachje dat op iets pijnlijks wijst, een mondhoek die trekt. Bałka die
geïrriteerd raakt, als je iets vraagt wat voor hem als Pool vanzelfsprekend is. Dat
begon al in het begin van ons gesprek, toen ik vroeg of mensen in Otwock over de
oorlog praatten. Voor hem is dat een stomme vraag. Maar misschien ook een pijnlijke
vraag.
Wat aan zijn loopbaan opvalt, is dat hij rond 1990 vrij plotseling werd opgepikt
en een ‘internationale kunstenaar’ werd, zoals hij zelf uitdrukt. Eigenlijk al direct na
de grote veranderingen, toen het IJzeren Gordijn was gevallen. Een kunstenaar uit
het oosten die door het westen werd omarmd. Zijn introverte expressie bleek voor
veel mensen leesbaar. En dat komt vermoedelijk omdat zijn beelden over meer dan
alleen holocaust of Poolse geschiedenis gaan. Ze gaan over materie en ruimte. En
ze verbinden een inhoudelijk motief met een minimale beeldtaal die in de westerse
kunst al traditie had. Want je zou over zijn werk ook puur vanuit de westerse
sculptuurgeschiedenis kunnen praten.
Terug naar Otwock. Aanvankelijk was Bałka vooral geïnteresseerd in de
geschiedenis van het ouderlijk huis. In de materialen die hij er aantrof, de houten
planken, het linoleum, de as van de kachel. Dat werden bestanddelen van zijn
sculpturen. Pas later kwam ook de stadsgeschiedenis in het spel en kreeg die een
plek in zijn werk. Door bijvoorbeeld het spoor te volgen van de joden die uit Otwock
waren gedeporteerd naar Treblinka. Het was een kring die langzaam groter werd.
Geografisch, maar ook inhoudelijk.
Hij was er zelf niet bij. Hij is van 1954. Het is een geschiedenis die hem later
overkwam, zou je kunnen zeggen. Zoals dat inmiddels voor de meeste mensen geldt
die in Polen wonen. De holocaust en de oorlog is voor hen de omgeving waarin ze
opgroeiden, het culturele landschap. Of het a-culturele landschap, moet je misschien
zeggen.
Wat me onderweg parten speelt is hoe antisemitisch Polen is - nog steeds. Dat
bleek ook al uit Lanzmanns film. De geïnterviewde Polen lijken het vaak niet erg te
vinden dat de joden er niet meer zijn. De vergassing praten ze niet goed, de me-
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thode wordt afgewezen, maar dat de joden verdwenen zijn, hoor ik weinigen betreuren.
In Krakau vroeg ik, in een winkel die judaica verkoopt, hoeveel joden er nu nog
in de stad wonen. Dat zijn er nog geen tweehonderd, luidde het antwoord, terwijl het
er in de oorlog zeventigduizend waren. De vraag werd overigens niet op prijs gesteld.
De ogen gleden af naar de koopwaar, de boeken en cd's die over de holocaust
berichten. Als ik vragen had, moest ik daar maar kijken.
Wat me onderweg parten speelt is hoe antisemitisch Polen is - nog
steeds
Lang hebben de Polen de rol van slachtoffer gekozen, in de oorlog, maar intussen is
er een generatie die de nuance zoekt, die de geschiedenis wil openbreken, ook waar
dat onaangename confrontaties met het zelfbeeld oplevert. Waar schuld moet worden
erkend en verantwoordelijkheid aan de kampen, of aan massamoord in Jedwabne,
waar op een dag alle joden van het dorp een schuur in werden gedreven, die
vervolgens de fik in werd gestoken. Dat gebeurde weliswaar in de context van de
oorlog, met toestemming van de nazi's, maar het was een actie van de Polen zelf.
Een dorp dat zijn joden verbrandde.
De tentoonstelling met videowerken van Bałka in het Ujadowski kasteel was een
atypische kennismaking met zijn werk, want de kunstenaar is in de eerste plaats een
beeldhouwer. Maar beelden en film blijken iets met elkaar te maken te hebben. In
het eerder beschreven werk Bottom, met de rijen douchekoppen bewoog de camera
heen en weer als een gejaagd oog dat naar bewijs of waarheid zoekt. De film werd
vanaf het plafond geprojecteerd op een rechthoekig vlak op de grond, dat met een
laagje zout was bestrooid. Een projectiescherm van zoutkorrels, wat door de
horizontale ligging ook de associatie met een graf opriep. Een sculptuur met filmbeeld
dus eigenlijk.
Zout wordt door Bałka vaker gebruikt en kan verschillende dingen betekenen. Een
symbool van zuivering en reiniging. Het zout in de wond. Of het zout van de tranen.
Maar het werkt ook heel praktisch: het zout dat een bepaalde glinstering geeft als
het licht van de projector erop valt, precies zoals de kunstenaar het wenst. Daar is
Bałka dan weer de beeldhouwer. Een kunstwerk is bij hem een materieel object en
materie is nooit neutraal. Evenmin is de ruimte waarin het getoond wordt neutraal.
Ook die beschouwt Bałka als ‘zijn verantwoordelijkheid’.
De kamer waar mensen werden vergast was in hetzelfde gebouw, zo'n dertig meter
verder dan de doucheruimte, vertelt Bałka. De gevangenen wisten natuur-
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lijk niet dat ze naar de gaskamer werden geleid. Men had intuïties over een naderend
eind, maar geen harde bewijzen of kennis over het hoe. Men kende ook geen getallen,
zoals wij die kennen. Men had nog niet als historisch feit geaccepteerd, dat zoiets
als vergassing van mensen mogelijk was. Dat is een belangrijk verschil met het
hedendaagse perspectief.
Heel de moderniteit zoals die in de late 19e eeuw en vroege 20e eeuw tot bloei
kwam in de planning en organisatie van het urbane leven, heel de moderniteit die
bezongen was als vooruitgang, bleek ook in het negatief te kunnen bestaan. Bleek
in de kampen inzetbaar om een efficiënte vernietigingsindustrie te organiseren die
uniek in de geschiedenis was. Waarin het individu zich dienstbaar maakte aan de
destructieketen. En daarmee vond ook de moderne kunst een negatief referentiekader.
Wat kun je daarna nog maken, dat mooi, waar of goed wil zijn? En wie zal het
nog geloven of serieus nemen? Dat is de context van na de oorlog, waarin Bałka
opereert en met hem vele andere kunstenaars. De oorlog geldt daarbij als ijskoud
ijkpunt. Vriespunt van de Europese beschaving.
Kunst kan, zo zie ik in Bałka's werk, in het bestaande web van herinneringen iets
op scherp zetten. Het verleden even laten oplichten - onaangenaam pakkend of mooi.
In het geval van de films gaat het om harde kunst. In de sculpturen ligt het anders,
daar bevindt zich ook een uitweg, die hebben meer lucht. Die verhuizen materiaal,
meer dan dat ze ademloos maken. Daar kan uit as ook weer poëzie ontstaan, blijkt
een vermogen tot nieuw leven werkzaam. Daar glinstert hoop, zou je kunnen zeggen.
Of we met deze kunst iets opschieten?
Of we met deze kunst iets opschieten?
Het lijkt me op zijn minst relevant dat iemand haar wil maken en met zo veel
volharding. De urgentie en ernst maken indruk bij Bałka, omdat ze authentiek zijn.
Hij is een van de weinige kunstenaars die ik geloof, als hij zich met de holocaust
bezighoudt.
Op reis in Europa veranderen het landschap, de taal, de mensen en de kunst
veelvuldig. Dat is de schoonheid van dit continent, dat maakt bewust van de rijkdom
en geschiedenis. Maar de meeste kunstenaars die ik ontmoet, waar ze ook wonen of
werken, komen bij wijze van spreken ook uit Polen omdat ze diezelfde holocaust als
achtergrond hebben. En dan gaat het niet meer om geografie. Dan gaat het om een
negatief scheppingsverhaal, om een negatief referentiekader voor beeldende kunst
en literatuur. Ook zij die niet bewust met de oorlog bezig zijn worden erdoor
geregeerd, omdat het in hun mensbeeld is verankerd. Om-
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dat het tot nihilisme aanleiding heeft gegeven. Of, andersom, omdat het een moderne
moraal heeft bekrachtigd dat kunst verstorend moet zijn, lelijk en niet te harmonisch.
Dat kunst moet dissoneren en herinneren aan de slechtheid van de mens. Anders is
ze immers niet waar, niet geloofwaardig. Zo beschouwd is de holocaust overal, zij
het in doorgewerkte vorm of onderhuids.
In Nederland moet ik bij de term ‘na-oorlogse literatuur’ aan de grote schrijvers
denken, die de oorlog hebben meegemaakt en in de jaren daarna er hun thematiek
in vonden. De donkere kamer van Damocles, Het bittere kruid en zo verder. Het is
literatuur van een vorige generatie. Maar in Polen krijgt het een andere dimensie.
Daar blijkt ‘naoorlogs’ een adequate term voor veel meer kunst, ook voor wat er nu
door kunstenaars wordt gemaakt die 35 jaar oud zijn. Hun werk gaat niet over de
oorlog maar zij maken toch naoorlogse kunst. Het is hun achterland, het is het
landschap waarin zij opgroeiden. De context waaruit ze, ook al zouden ze willen,
niet zomaar kunnen wegstappen.
Zeventig jaar na dato is er een kunstenaar in Polen die legomodellen bouwt van
concentratiekampen. Dat is ook een optie. De verheviging. De ironie, het sarcasme
bij zo'n onderneming, gaan in dit geval samen met precisie en een vermogen om het
onbevattelijke verleden naar de huiskamer of zelfs kinderkamer te verhuizen.
Zbigniew Libera haalde er ook de Nederlandse kranten mee, met zijn Correction
Device: Lego Concentration Camp. Een serie van zeven bouwdozen van originele
Lego-stenen waarmee en heus concentratiekamp kan worden nagebouwd op schaal.
Inclusief wachttorens, crematorium, bewakers en gevangenen. Heeft zoiets zin,
behalve dat het shockeert en door kranten als sensatie en nieuws wordt verwelkomt?
Auschwitz en andere kampen werden door architecten en planologen bedacht. Dat
is een gedachte die de weinige overlevenden van de holocaust, toen ze terugkeerden
naar de plek, heeft getroffen in zijn absurditeit: niet alleen de vergassing van zoveel
joden als feit, maar de planning die eraan vooraf ging, de organisatie. Er liep daar,
vanuit nazi-perspectief, iets tamelijk goed volgens het boekje. En dat moment wordt
met zo'n legobouwdoos uitvergroot. De holocaust als iets dat je kunt plannen en
modelleren. Waar je een maquette van kunt maken. Alles onder controle.
Er zijn geen grote verhalen meer, heeft men gezegd in de jaren negentig, toen de
Koude Oorlog voorbij was en toen de ideologie naar huis was gestuurd. De markt
kreeg het voor het zeggen. Maar dat was te snel gesproken. De Tweede Wereldoorlog
is een groot Europees verhaal. Nog altijd. Sinds de val van de Muur is het verhaal
in sommige delen van Europa pas in volle omvang beschikbaar aan het worden. Moet
het verteld gaan worden, nadat het in West-Europese landen al
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bijna in vergetelheid was geraakt, of waar men althans moeite heeft om het voor de
jongere generaties actueel te houden. Want wat moet je nog met de oorlog in
Nederland?
De oorlog is terug, zou je kunnen zeggen, via een beeldend kunstenaar
zoals Bałka
De oorlog is terug, zou je kunnen zeggen, via een beeldend kunstenaar zoals Bałka.
Via een generatie kunstenaars die het thema vanuit een andere hoek belicht en die
ook de juiste distantie heeft om er kunst van te kunnen maken. Dat maakt hun werk
interessant, de distantie. Voor hen is het niet een verhaal van opa, of een letterlijke
geschiedenis van gebeurtenissen, maar een gesprek dat ze nodig hebben om het heden
te kunnen duiden. Om te weten waar ze vandaan komen. De oorlog is enerzijds een
negatieve achtergrond, een onmogelijk decor voor de kunst, omdat je daarna eigenlijk
niets meer goed kunt doen. Een veroordeling tot relativering. Anderzijds is de oorlog
een verhaal dat samenbindt, dat een opgave stelt en een gemeenschappelijk gesprek
mogelijk maakt, tussen mensen uit zeer verschillende delen van Europa. Een spoor
dat door het continent loopt. Een mogelijkheid tot reiniging. Zout in de wond.

Tirade. Jaargang 56 (nrs. 442-446)

45

Nickie Theunissen
Gedichten
Relatieve Betrekkingsideeën
‘Als de wereld zich versnippert en voluit in je strooit,
vraag dan of ze logisch is.’
Meneer Klein praat luchtig op mijn kosten en ik wil
het probleem dat hij me weigert.
Hangmappen, een diploma, tissues, een lichaam dat
je uit elkaar kan halen: overdag zit hier een arts.
Meneer Klein vraagt of ik cirkels wil trekken, ronde kamers
waarin de anderen als stippen op bezoek komen.
Dus maak ik een staartdeling van mijn vader
hij komt niet uit, blijft oneindig achter de komma.
Zin ik op versies van waarheid, want
hoe deel je een verleden in?
‘Welke stip ben je zelf?’
‘Ben je jezelf vergeten?’
Na negen keer stuurt hij me weg, een breuk
zonder uitkomst. Er zijn omstandigheden.
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Nachtkonvooi
Wie hier per ongeluk de keerzijde koos
over koud asfalt naar zijn liefdes vloot
heeft het nakijken:
stormlampen schouder aan schouder en
masten huiveren als antennes die rillend
naar berichten van het thuisfront tasten
in elke kajuit tikt een hart dat een kamer
reserveert voor wie er niet was
geen gaten in het water, ook achterliggers
moeten naadloos tussen de pijlers gaan
hoeveel kamers vluchten onder de bruggen
die steeds weer worden ingehaald, hoeveel
verdwijnen er omdat het lampje dooft?
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Lennard van Rij
Austin
Ik heette Holland in die dagen. Europeanen waren zeldzaam in New Mexico, en om
de zaken simpel te houden werden we genoemd naar ons land van herkomst. Er was
op de campus een golfer die Scotland heette, en de ster van het vrouwen-basketbal
heette Bosnia. Ook zij die afkomstig waren uit verafgelegen staten, zoals Alaska en
Hawaii, ondergingen bij aankomst in Hobbs een naamsverandering, maar niemand
werd zo gastvrij ontvangen als wij, die met al onze eigenaardigheden het verre Europa
belichaamden.
Onze komst naar het opgedroogde oliestadje Hobbs had alles te maken met het
feit dat het New Mexico Junior College de goedkoopste hogeschool van Amerika
was. Sinds de energieprijzen midden jaren '90 waren ingestort, liep de
werkgelegenheid op de olievelden sterk terug, en Hobbs was een halve spookstad
geworden. Maar aan de geografische rand van de leegstand, langs de North Lovington
Highway, had de aanvoer van jonge studenten een bruisende campus gebracht, waar
nieuwe banen en omscholingsmogelijkheden ontstonden. Veel meer viel er, op het
langsrollende tumbleweed na, niet te beleven in Hobbs. Afgezien van de overgebleven
olievelden, met hun dag en nacht werkende ja-knikkers, bestond het landschap uit
vlakke en rossige zandgronden, slechts begroeid met geel prairiegras en
mesquitebosjes. Een enkelvoudige spoorlijn liep parallel aan twee rijen houten
elektriciteitspalen, daartussen stonden lage huizen en trailers ver uiteen, en huizenhoge
zandwolken waaiden over uitgestrekte, lege parkeerterreinen, ook al was de lucht
erboven vaak zo donker, dat je zou zweren dat het ieder moment ging regenen.
Als achttienjarige uitwisselingsstudent had ik me op de eerste schooldag moeten
melden bij de decaan van het Junior College, die mij eraan herinnerde dat het mij
verboden was om alcohol te drinken, op straffe van deportatie naar mijn geboorteland.
Gezagsgetrouw als ik in de dagen was, legde ik me hierbij neer en zocht naar andere
vormen van vermaak. Overdag, na de lessen, liet ik me door

Tirade. Jaargang 56 (nrs. 442-446)

48
medestudenten naar de enorme supermarkt rijden, of naar het winkelcentrum. 's
Avonds ging ik met een belangstellend meisje een film zien in een nagenoeg lege
filmzaal, of bleef in de dorms, waar ik onschuldige bordspellen speelde met de
student-zaalwachten. Soms maakte ik het laat, dan lag ik pas om half één in bed.
Op de derde of vierde donderdagavond van het semester, dit moet eind september
geweest zijn, of begin oktober, liep een groepje meisjes langs mijn tafel in de
recreatiezaal. Een van hen draaide zich naar mij om en zei: ‘Je bent Holland, toch?
Ga je mee naar het feest?’ ‘Natuurlijk’, antwoordde ik, ‘maar ik heb geen auto.’ Het
meisje stelde zich terloops voor, ze heette Candice. Ze had geen uitgesproken mooi
gezicht, maar ze had diepe bruine ogen, zoals je zou willen dat de moeder van je
toekomstige kinderen die had. Ik zie nog de ‘keychain’ om haar pols. Verder herinner
ik me vooral haar benen, onder een spijkerrokje, en het feit dat haar blonde haar stijl
was tot aan haar oren, en daar ineens begon te krullen, zonder dat dit onnatuurlijk
leek.
In de pick-up truck vroegen de meisjes of ik mijn sokken wilde laten zien. ‘Het is
waar!’, lachten ze, ‘Europeanen hebben zwarte sokken in hun sportschoenen!’ Ik
lachte mee en vroeg, terwijl ik het meisje aankeek dat me uitgenodigd had: ‘Heeft
iemand weleens met een Europeaan gezoend?’ Ik kreeg een korte tongkus los van
een vriendin van haar, Tara, die omgedraaid naast de bestuurster zat. Ze zei dat het
lekker was, maar ruwer dan een Amerikaanse kus.
‘Hoezo?’, vroeg Candice, ‘Ik ken niemand die zo ruw kust als Cody, en ik vind
het heerlijk!’ Hierna veranderde ze het onderwerp.
We parkeerden in een straatje vol lage huisjes die ik tot dan toe alleen uit
stripverhalen kende: geverfde houten planken, vermolmde trapjes die naar de hor
van de deur voerde, gaas als erfscheiding, aangelijnde honden in de zanderige
voortuintjes, en diverse puntdaken, hoewel elk huis of hutje maar één verdieping
had. Bij het huisje waar we uitstapten, stond een tiental pick-ups en auto's geparkeerd.
Naast de deur hing een plaatje met Cody's naam.
De nacht die volgde, was de eerste in een reeks studentikoze donderdagavonden
vol bier, sigaretten en cocktails. ‘Shindigs’, noemden wij ze. Ons gezelschap was zo
gevarieerd, dat het gemakkelijk was, zeker in het begin, om te integreren, des te meer
daar ik de tover van mijn naam haar werk deed doen. Natuurlijk, het bleef altijd zaak
om in de gesp van de Bible Belt onderwerpen als abortus en euthanasie uit de weg
te gaan, maar de meeste cowboys, kapsters en automonteurs, hoe devoot ook, waren
te beleefd om mij het vuur na aan de schenen te leggen. Zij die een academische
graad op het oog hadden, waren meestal zelfs ruimdenkender dan ik, te ruimdenkend
in elk geval om de wetten van mijn vaderland te bekriti-
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seren. En omdat ik in die woestijngemeenschap maar zeer zelden een gesprekspartner
ontmoette die in Amsterdam geweest was, stond het mij vrij mezelf populair te maken
met wilde verhalen over seks in openbare straten, wietverkoop in draaiende
windmolens, en blonde hoeren die van deur tot deur gingen. Dat Hollandse vrouwen
nooit hun oksels schoren, sprak ik tegen.
Ik bleef dicht bij Candice, op die eerste avond, tussen de grootouderlijke meubelen
in de voorste kamer: een houten salontafeltje, een bank waarvan de voering op
meerdere plaatsen naar buiten kwam, een dikbeklede rode stoel met sleetse
armleuningen, waarin zich het stof van jaren had opgehoopt. De kamer liep direct
over in de keuken, waar een aluminium biervat stond met een brandslang eraan, en
een tafel vol rode plastic bekers. De slaapkamer, rechts van de woonkamer, was
gereserveerd voor hen, die van hun stokje gingen.
We waren met een man of dertig, verspreid over de drie kamers van het huisje.
Drie latinos uit Albuquerque, van wie er één later gearresteerd zou worden in verband
met een drive-by shooting, en er twee in de loop van het semester verslaafd zouden
raken aan speed, hadden gefituurde kip meegebracht. Bosnia vertelde hun over de
oorlog. Candice vroeg of ik iets wilde drinken. Ik zei ja.
‘Dan moeten we naar Cody!’
Cody stond in de keuken. Hij was twee koppen groter dan ik en hij kleedde zich
als een cowboy: puntige laarzen onder een veel te strakke spijkerbroek, een riem met
een joekel van een gesp, en erboven een imposante, uitpuilende buik in een ingestopt
wit, vlekkerig T-shirt. Zijn donkerblonde hoofdhaar was kort en vettig van de hoed
die hij buitenshuis droeg. Candice stelde ons voor en Cody begon een
welkomstcocktail voor me te mixen - een fluorescerend gelegenheidsdrankje, dat hij
een ‘Blue Holland’ doopte. Candice vertelde me dat Cody twee jaar in Texas had
gewoond, waar hij, die zes jaar ouder was dan wij, en volgens de wet de enige
meerderjarige op dit feest, een blauwe maandag als barkeeper had gewerkt. ‘En al
die tijd hebben we elkaar bijna niet gezien’, voegde ze er trots aan toe, ‘maar we zijn
toch bij elkaar gebleven!’
Ik rookte toen nog niet, maar om niet voor de anderen onder te doen, nam ik links
en rechts sigaretten aan. Van de zwarte sigaretten, die verboden waren, werd je een
beetje stoned. Alaska, een bleek meisje met een tongpiercing, deed lapdances tot ze
er letterlijk bij neerviel. Of beter gezegd: tot ze zo vaak van iemands schoot gevallen
was, dat de gasten haar weerhielden van verder gedans. Jason (‘Blue Eyes’) ging
door Cody's CD-collectie. Het hoogtepunt van die eerste nacht was het moment dat
we allemaal, Amerikanen, Europeanen en de rest, hetzelfde nummer van de Red Hot
Chilly Peppers meezongen.
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Diep in de nacht. Sommigen van ons waren stomdronken naar huis gereden, anderen
sliepen op het bed of in de woonkamer. In de keuken zaten Candice, Cody, ik en
twee of drie andere gasten. Ik had een cd van de Eagles opgezet, maar bij het nummer
Wasted Time had Cody de stoffige stereo uitgedraaid. ‘Sentimentele shit’, was zijn
oordeel. Nu zaten we om de tafel, vulden met de brandslang onze bekers bij met slap
bier, en ik begon mijn project van het voorzichtig uit elkaar drijven van Candice en
haar vriend. Waarom ze Cody zo leuk vond, vroeg ik haar. Ze lachte meisjesachtig,
pakte boven tafel Cody's hand en zei: ‘Hij heeft een prachtige penis.’
‘Zo, toe maar’, zei ik, terwijl ik de triomfantelijke Cody aankeek.
‘Maar is een groot geslachtsdeel dan zo belangrijk in een relatie?
‘Ik heb niet gezegd dat ie groot is’, antwoordde Candice, ‘hij is práchtig. En nee,
dat is niet het belangrijkste.’
‘Wat is belangrijk?’, vroeg ik, terwijl ik pakte wat ik dacht dat een zak chips was
en die zelfverzekerd begon leeg te eten.
‘Vertrouwen is belangrijk’, zei ze. ‘Cody en ik zijn twee jaar niet bij elkaar geweest,
toen hij in Texas woonde, en we zijn elkaar trouw gebleven. Niets kan onze relatie
kapotmaken.’
Cody staarde met een domme glimlach voor zich, wachtte een tijdje en zei tegen
me: ‘Je zit een zak cornflakes leeg te eten.’
Voortaan bracht Candice me iedere donderdag naar Cody's houten woning. Ik
rookte, dronk Cody's cocktails (de meest verraderlijke was de ‘Black Holland’,
waarvan droplikeur en het alcoholrijke Everclear de hoofdingrediënten waren) en
probeerde Candice te isoleren van het feest. Maar zelfs als we samen in het
achtertuintje stonden, bleef ze fysiek op een afstand, hoewel haar blik en toon intiem
waren. Ik stelde me tevreden met andere meisjes op de feestjes, Alaska en Tara, en
sloot vriendschap met Cody. Alaska en ik leenden diep in de nacht eens Cody's
pickup, zonder dat hij het wist, reden ermee tussen de immense oliepompen op de
modderige velden, en we probeerden op de pompen te klimmen. Na de wilde rit
wasten we de truck in het geheim bij een bezinestation, om drie uur 's nachts.
Inmiddels was ik eraan gewend, op donderdag hoogstens vijf uur te slapen. Soms
sliep ik helemaal niet, maar lag duizelig op mijn bed nadat ik gekotst had op het
besproeide gras achter de dorms.
Een toevoeging aan ons gezelschap, de bezegeling ervan, zou je kunnen zeggen,
was een jong, roodharig katje. Het pasgeboren beestje was op Candice's verjaardag
meegebracht door Paul, een verlegen student wiskunde. Cody had eerst niets van de
kitten willen weten, want hij was allergisch voor huisdieren, maar de meisjes in onze
groep waren zo vertederd door de grote ogen van het diertje,
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de oogbollen waarvan niet wit waren maar zachtroze, zodat ze in zijn vacht leken
over te lopen, dat hij uiteindelijk toch blijven mocht. Candice gaf hem de naam
‘Austin’. Het was de naam van de plaats in Texas, waar Cody twee jaar had gewoond.
Vanaf nu waren we een besloten club, met onze eigen mascotte. In de rokerige
kamers struinde Austin rond, en dronken meisjes kropen over de vloer tot ze het
rossige katje onder de bank vonden, of onder een stapel jassen, en ze gierden het uit
van het lachen. Vooral de negerin Bermuda had een aanstekelijke lach en we hielden
ervan haar dronken te voeren, Austin te verstoppen en Bermuda te laten tijgeren tot
ze hem gevonden had. Ook hield één van ons Austin op schoot als er nieuwe bezoekers
kwamen, we lieten Austin meebeslissen of deze personen lid mochten worden van
onze vereniging. Eenmaal, toen Austin speels de polsen van een gast aanviel en de
jongen venijnig terugsloeg, stuurden we de jongen weg, te voet.
Alleen Cody bleef uit Austins buurt. Hij kreeg een loopneus als hij het diertje zag
en het enige contact dat hij ermee had, bestond het het door de kamer gooien van
een voorwerp dat door Austin nagejaagd moest worden. Als Austin te dicht bij Cody
had gelegen, kon Cody de hele avond door vloekend niezen.
De enige keer dat Cody zijn katje op schoot nam, was toen twee politieagenten
het donderdagse feest op kwamen breken. We waren allemaal, op Cody na, voor de
wet minderjarig, en grote paniek brak uit toen de politieauto in de straat gesignaleerd
werd. Degenen die konden ontsnappen, deden het, de rest zat in de val. Vijftien van
ons verstopten zich in de slaapkamer, Candice en ik zaten op de vloer in de
keukenkast. Toen de agenten binnenkwamen, troffen ze een verbaasde Cody op zijn
luie stoel, met op zijn schoot de kat. Het biervat namen ze in beslag en de flessen
spoelden ze door de gootsteen. Alleen een fles Crown Royal mocht Cody houden.
‘'t Zou zonde zijn’, zei één van de agenten. ‘Als we over vijf minuten terugkomen,
is deze fles verdwenen, okee?’ Candice en ik hoorden de agent langs de kastdeur
lopen, ik durfde haar hand niet te pakken.
Na deze avond hielden we ons een tijdje koest. Toen we enkele weken later de draad
weer oppakten en met een kleine groep naar Cody reden, was Candice niet aanwezig.
In de weken erop zagen we haar af en toe, maar meestal kwam ze maar kort en sprak
ze nauwelijks. Austin was flink gegroeid, maar had nog steeds de grote ogen die haar
ontroerd deden glimlachen, en ze aaide het buikje van het beest, terwijl het over de
planken van de vloer rolde, of nam het in haar armen als een baby'tje. ‘Je zult een
goede moeder zijn’, zei ik eens in een dronken bui en ze bedankte me hartelijk, maar
al snel verliet ze het feest weer en stapte in een auto
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die ik slechts één keer eerder had gezien, op haar verjaardag.
‘Ze is met Paul’, hoorde ik van Tara. ‘Ze twijfelt aan haar relatie met Cody’, zei
een ander.
‘Ze heeft tijd nodig’, was de algemene conclusie.
Op een zaterdagavond liep ik langs de North Lovington Highway vanaf de dorms
naar de Holiday Inn, waar Alaska een baan als receptioniste had gekregen. Hoewel
Alaska niet mijn eerste keus was geweest, stelde ze me nooit teleur, en ze had de
sleutel van de voorraadkast. Onderweg kwam ik langs het Green Meadows Lake,
een visvijver tussen karig gras en kale boompjes. Ik herkende Candice's pickup en
zag haar tussen een nieuwe vriendengroep staan, met een dekentje om haar schouders.
Paul zag ik niet.
Ik groette, ze vroeg hoe het ging.
‘We missen je’, zei ik op de onschuldige, Amerikaanse manier. Ze antwoordde
niet. ‘Zullen we wandelen?’, vroeg ze.
‘Ben je nu met Paul?’, vroeg ik, toen we een eindje van de anderen verwijderd
waren.
‘Ik weet het niet. Ik word altijd verliefd op de verkeerde.’
‘Ik ook’, zei ik, en hoopte dat ze de dubbele bodem in mijn woorden zou ontdekken.
Toen stond ze stil, bij een bosje waar niemand ons kon horen.
‘Geloof jij in de hel?’
Ik legde mijn hand op haar schouder en zei: ‘Nee.’
‘Weet je’, vervolgde ze, ‘ik heb iets vreselijks gedaan. Twee jaar geleden.’
‘Zo erg zal het niet zijn.’ Mijn vingers gingen door haar krullen.
‘Jawel.’ Ze begon te huilen. Heftige snikken, en ik liet haar los.
‘We zouden een kind krijgen.’
Ik zweeg een tijdje, wist daarna niets anders te zeggen dan haar naam, die ik twee
of drie keer fluisterde. Candice veegde met de deken de tranen bij haar ogen weg.
‘Cody woonde in Texas en ik bleef slapen. We zouden niets doen, alleen uitkleden.’
‘Candice, het geeft niet wat...’
‘Ik wist het meteen erna, ik voelde het.’
‘Wist Cody het?’
‘Ja. En we wilden het ook, maar hij woonde helemaal in Texas. En toen ik thuis
was, heb ik...’
Ze barstte opnieuw in huilen uit.
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‘Het was niet jouw schuld, Candice, je was zo jong.’ Ik pakte haar hand, en het lukte
haar ten slotte om weer te praten.
‘We hadden samen een naam bedacht: Austin.’
Een week later, het was maandag, belde Alaska me op. ‘Cody gaat zichzelf iets
aandoen.’ Alaska haalde me op in haar tweedehands Buick, Tara zat al op de
achterbank.
In Cody's hut troffen we een enorme ravage. De houten planken waren van de
muur getrokken en de keukentafel lag op zijn kant. Fotolijstjes waren stukgeslagen.
Het was toen dat ik me realiseerde dat Cody niet alleen op donderdagavonden dronk:
de voorraad die na de feestjes overbleef, werd zijn rantsoen tot aan de volgende
donderdag, als hij van ons ingezamelde geld nieuwe flessen en vaten kocht. Cody's
polsen zaten onder de korsten. ‘Van de kat’, mompelde hij.
Tara droeg me op om Cody met ‘mannenpraat’ zoet te houden, terwijl Alaska en
zij de flessen in beslag namen en afvoerden met de Buick. Toen Cody erachter kwam
dat zijn drank op was, stapte hij in zijn truck en reed naar een vriend, die ongetwijfeld
nog wodka zou hebben. Ik zat naast hem in de pick-up, we scheurden over een
pikdonkere landweg en ik hield de handgreep boven de deur vast, zeker wetend dat
we ieder moment een doodklap zouden maken.
Toen we met een fles wodka terugkwamen, namen Tara en Alaska de bewaking
van me over. Ik maakte een lange wandeling door de buurt, Tara gaf me Cody's
revolver mee. ‘Gooi je beker weg als je politie ziet’, gaf ze nog als advies.
Met een beker wodka in de hand en een pistool in de riem van mijn spijkerbroek,
die met de dag strakker werd, liep ik door de vervallen buurt, waar honden blaften
en lichten aangingen als ik niet midden op de straat bleef lopen. Bij een betonnen
gebouw van twee verdiepingen bleef ik staan en keek naar de sterren. Er viel natte
sneeuw. Ik bad, voor het eerst sinds lange tijd. ‘O God’, mompelde ik, ‘laat deze tijd
duren, dat ik iedere seconde voel, nu ik jong ben. Verder zal ik nooit iets vragen.’
Vroeg in de ochtend gingen we terug naar de dorms. Het werd licht, er was geen
sneeuw blijven liggen. Cody leek gekalmeerd en ik gaf hem zijn revolver terug, die
hij in een keukenla legde. Zo zag ik hem voor het laatst. Hij zat op zijn luie stoel in
de voorkamer en luisterde naar het nummer dat hij nu hele dagen draaide: Wasted
Time van de Eagles. Hij snotterde en niesde, de kat lag op zijn schoot.
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Pauline Genee
Russische stilte
Op een heldere junidag waren we vanaf Sint-Petersburg noordwaarts gegaan, en een
witte nacht varen later legde onze boot aan in Petrozavodsk. We zaten net op het
muurtje in de haven te bedenken wat we met onze vrije tijd op de wal zouden doen,
toen een man van een jaar of veertig, ongeschoren en een slecht gebit, hinkend op
ons af kwam.
‘Willen de dames de absolute stilte horen?’
We waren al een tijdje in dit land en verbaasden ons niet meer zo snel. Je zit in
een haven ergens in het Noorden van Russisch Karelie en een onbekende, sjofel
uitziende man met een houten been stelt je voor om je de absolute stilte te laten horen
- wat is daar zo raar aan dan?
‘We hebben al best veel stilte gehoord’, zei Mop blasé.
Ja, dat vond ik ook. Op de meren was het heel stil geweest. Doodstil. Maar toch,
als je echt goed luisterde was er altijd wel iets: gezoem van de motor, voetstappen
van de medepassagiers, gedempte gesprekken in de belendende hut, gepiep van de
bungelende scheepslampen.
De man schudde zijn hoofd. ‘Jullie begrijpen het niet, dit is anders.’
Hij zou ons met een bootje meenemen naar de andere kant van de inham, daar was
een eilandje met een kale berg. Die zouden we beklimmen, en daar, ergens op de
top, op een plek tussen de bomen die alleen hij kon vinden, heerste die absolute stilte
die hij ons wilde laten horen.
‘Ik zorg er voor dat jullie op tijd terug zijn bij dit schip.’
Het tochtje in de motorboot duurde een minuut of tien. Het was fris, we stonden
rechtop in de boot, zittend hadden we nog nietiger afgestoken tegen de groene
bergwand. Het meer lag bewegingsloos en als een gladde spiegel om ons heen. De
kleine rimpeling die ons bootje in het oppervlak maakte was maar heel even te zien,
alsof het door een onzichtbaar vlies meteen weer werd gladgetrokken.
We legden aan bij een kleine steiger. Langzaam stierf het geluid van de motor
weg. Er daalde iets op ons neer: dit was stiller dan ik het ooit had gehoord. Maar
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de man zei: ‘njet zdjesj, davaj’- hier niet, kom. Hij legde een vinger over zijn lippen
en wenkte ons achter hem aan te lopen.
We liepen over een bospad naar boven, steeds hoger. Het was een plek zonder
seizoenen, het leek herfst en lente tegelijk: bladeren op de grond maar ook groene
twijgen vol knoppen, kale bomen naast dichte kruinen, alles door elkaar, en dat in
juni. Hij duwde af en toe een tak voor ons opzij, en fluisterde: ‘Njet zdjesj, dalshe’
- niet hier, verder. Wij liepen door, hoe hoger we kwamen hoe sneller hij liep, alsof
de bergtop en het natuurverschijnsel dat daar kennelijk woonde hem steeds sterker
naar zich toezoog.
Opeens stond hij stil. ‘Vot’ zei hij - zo.
Met zijn handen gaf hij aan dat we rechts van het pad af moesten stappen, onder
de laaghangende takken van een boom door. Ik eerst, Mop direct achter me aan, dan
hij.
We belandden op een kleine ronde open plek. Het gras onder onze voeten was
groener dan ik het ooit had gezien, boven onze hoofden hing de leistenen lucht en
beneden in de verte glinsterde het donkerblauwe water. De man kwam bij ons staan
en kondigde fluisterend de voorstelling aan: ‘Absolute stilte’.
We keken elkaar even aan, sloten toen, net als hij, onze ogen.
We hoorden niets.
Maar wat is dat, niets?
Eerst dachten we aan alles wat we niet hoorden - geen vogels, geen stappen, geen
motor, geen stemmen. Toen klonk er in dat niets iets anders door - het geruis van
onze eigen adem, het pompen van ons bloed. Hartslag, het slikken in mijn eigen keel,
een lichte krak in het kraakbeen van de gehoorgang.
Zo stonden we een tijdje.
Na tien minuten komt het, had hij ons beloofd. Hoe lang zal het geweest zijn, vier,
vijf minuten, twaalf? Toen hoorde ik die andere dingen. Dingen waarvan je dacht
dat je ze alleen maar kan zien, voelen, ruiken of geloven. Maar daar hoorden we ze:
de opkruipende kou langs onze benen; de lucht die langs onze wangen streek; het
verse gras, de koelte van het meer beneden en de wolken erboven; mijn eigen oren
en mijn gedachten erachter, zwarte geheimen, diepste wensen. Een glimp van de
God waar ik niet in geloofde.
‘Vot’, verbrak de man na een tijdje de stilte.
Zwijgend liepen we achter hem aan het bospad terug naar beneden. We stapten
weer in het bootje en langzaam verwijderden we ons van de rots. Vanaf het stille
water keken we naar de plek waar we zojuist hadden gestaan en lieten onze oren
weer vullen met geluid. Eerst het brommen van de motor, toen ook de klaag-
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lijke stem van onze gids. Zacht zong hij een lied over de rots van Petrozavodsk, wiens
stilte alles bevat wat een mens niet horen kan.
Met dit verhaal won Pauline Genee de verhalenwedstrijd ‘Tsjechov in de
veenkolonieën’, georganiseerd door de Gelukscompagnie.
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Robin Ramael
Basis
1.
Axioma:
een lijnstuk
is in vergelijking
met een rechte
niet langer
dan een punt.
in de oneindigheid
van een ruimte
kies je zelf
waar je de oorsprong legt.
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Voorbeeld:
er zijn plaatsen waar je deel van uit gaat maken,
zoals 's nachts het bos toen we dertien en met de
handen in elkaar, met half bang gekloven lippen
langs de bomen met glinsterend papier en doeken
van de mannen met de stemmen en de sigaretten
de weg terug naar de duinen moesten zoeken.
het gebeurde daar:
we werden onbepaalde lidwoorden, vulden
slaapkamers met de Grootste Zinnen, filterden
het ‘ik’ zo fijn mogelijk uit alles dat we dachten.
want er was ons nooit verteld dat je, met de tenen in
de aarde, met de sterren door je netvliezen geprikt
jezelf van boven af niet mocht verbeelden
dat ook de grootste zinnen zijn geschreven voor de
meisjes die onze handen namen, ons door de bossen
trokken en in slaapzakken zelfs onze puistjes wouden strelen.
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2.
Lemma:
laat waterstof
lang genoeg begaan
en het begint
over zichzelf te dichten.
het maken
is ons opgelegd.
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Bewijs:
ze hadden het denken nog niet bedacht
zij, met leren benen en gegromde buiken
nog half gevuld van beestenvlees
ze waren nog in wording, bijna af, de
handen vlug, hoofden net groot genoeg
de kaken recht, de woorden hees
en dan thuiskomst:
herfst, in de grot zijn vrouw en kind en vuur
de opening is smal en het licht een balk
op de muur waar iets een man in heeft gekerfd
wat vloog er toen hun neuzen binnen?
een insect zich diep in schedels nestend
ziekte? god? de beer op de berg?
wat dwong hen in het geheim gefascineerd
een schaduw op de wand als meer te zien
dan de zon die gewoon haar dagtaak deed?
het was hun plaats op die beeldig magneten bol
of zelfs tussen de vreemde gaatjes in de nacht.
het was gewoon Het Allesomvattende in hen
dat met rotsengruis en water, met de ogen ernst
en lippen fijn, ons verplichte voor het eerst
de vingerverf van het universum te willen zijn.
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3.
Het vraagstuk: Dolkervel
bij een brandend braambos
liggen apostelen te slapen zonder
oren of huid, met plasticine in de nekken
met de kanker in de botten, de vaderdaver
in de keel en de ogen op de werktuigen
zingen ze liederen natie, leugens volk
kwelen het Herr bin ich's van een
kleingekneden, door zichzelf tot god
geslagen mensdom.
een ochtend op vrijdag:
het karig bijeengeraapte zwartgeelgrijs
beeldig zongesmolten rumspringen
ligt nog stolgloeiend onder mijn tenen.
er lopen eenden door de overpoort.
er is hier, op het in mens gedrenkte voetpad
nog nooit iets niet weggeveegd.
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Driss Chraïbi
Gehoord, gezien, gelezen
Vertaling Geertrui Marks
1.
Ik dank het leven. Het heeft al mijn wensen vervuld. De rest is literatuur, om niet te
zeggen eenzaamheid. Op mijn leeftijd - eenenzeventig al - loop ik op mijn dooie
akkertje terug over de afgelegde weg, zonder besef van ruimte en tijd. Ik wend me
naar mijn verleden. Dat probeer ik althans. Een vrouw op leeftijd verklaarde blozend
tegenover mijn helaas overleden Britse collega Georges Bernard Shaw dat ze dertig
was. ‘Ach zo,’ antwoordde de oude man droog als altijd, ‘maar op welke leeftijd
bent u geboren?’ Diezelfde vraag had hij mutatis mutandis aan mij kunnen stellen.
Niet dat ik een vrouw ben, u kent me. Maar er bestaat nog steeds enige twijfel over
mijn geboortedatum, een zeker verschil tussen mondelinge en schriftelijke
overlevering. Aan wat geschreven staat, wordt niet getwijfeld, vooral niet als het een
ambtelijk document betreft. Maar aan wat gezegd wordt...
Bekijken we de officiële versie. Ik aanschouwde het levenslicht in Marokko, in
El-Jadida (Mazagan in de tijd van het Protectoraat), aan de kust. De geboorteplaats
staat vast, nu de datum nog. Bij ons, ‘inboorlingen’, bestond geen burgerlijke stand.
En - het is sinds de kruistochten al zo vaak geschreven en beweerd - tijd speelt in de
Arabische wereld nauwelijks een rol, ook al zijn de Marokkanen verzot op horloges
die stipt gelijk lopen. Maar in het Franse geschiedenisboek, datzelfde boek waarin
de lof gezongen werd van mijn Gallische voorouders, stond dat ons ‘beschaving’
moest worden bijgebracht. Voor het Lycée Lyautey in Casablanca moest ik een
identiteitsbewijs hebben, en dus een officiële leeftijd. In een witte djellaba en in
gezelschap van twee geloofwaardige getuigen die hem nog geld schuldig waren, nam
mijn vader me aan de hand mee naar het politiebureau. Het was een verzengend hete
middag in het begin van de Tweede Wereldoorlog. Tegenover de commissaris
verklaarde hij plechtig dat ik Driss heette, met dubbel s graag, Idriss in het Arabisch
maar je zegt Driss, dat ik echt zijn zoon was en dat
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hij tevreden over me was, ja, meneer, braaf, gehoorzaam en leergierig...
‘Zijn leeftijd, zegt u? Tja. Het was oogsttijd, toen hij met Gods hulp ter wereld
kwam.’
‘Welke oogst?’ vroeg de commissaris die dikke parels zweette. ‘Gerst, haver, maïs,
harde tarwe?’
‘Harde tarwe,’ zei mijn vader.
‘Precies,’ deden de twee getuigen er eenstemmig een schepje bovenop. ‘We waren
erbij.’
‘In juli dus?’
‘Inderdaad,’ antwoordde mijn vader. ‘In juli.’
‘Inderdaad,’ herhaalden de getuigen. ‘In juli.’
‘Half juli?’ opperde de commissaris. (Hij bette zijn gezicht en nek.)
‘De vijftiende?’
‘De vijftiende, waarom niet?,’ zei mijn vader.
De agent nam me op van top tot teen en van schouder tot schouder. Ik was altijd
al mager - slank liever gezegd - en die dag in dat politiebureau zal ik zo op het oog
één meter zestig lang zijn geweest. Na een paar snelle berekeningen met een
kroontjespen op een vloeiblad werd mij een officiële geboortedatum verschaft,
gewaarborgd en van een stempel voorzien door een officier van politie: 15 juli 1926.
Ik ben dus precies eenenzeventig jaar oud nu ik met het schrijven van deze memoires
begin. De negenproef is dat mijn broer Abdel Hak, vier jaar jonger dan ik,
vijfenzeventig is. Ik weet niet of hij bij dezelfde commissaris is geweest met dezelfde
geloofwaardige getuigen. De enige school die hij heeft bezocht is die van de straat,
maar hij had een rijbewijs nodig. Hij is twee meter lang. Kleren maken de man, er
bestaat een grappig horloge met wijzers die achteruit lopen, naar een verhaal van
Mark Twain, je bent zo oud als je lang bent en zo ontwikkeld als je papieren hebt.
Ik kan het weten: ik ben schrijver.
Bekijken we mijn moeders versie (ze is dood, de lieve vrouw, maar haar woord
leeft voort): het brooddeeg was net gerezen toen ze de eerste weeën voelde, het was
dus tussen acht en tien uur 's morgens; de citroenboom op de binnenplaats stond in
bloei, het was dus in ieder geval lente: maart, april of mei, en haar nicht Meryem
was op bedevaart naar Moulay Yacoub, herinnerde ze zich met dat gevoelige,
associatieve geheugen van haar. Ik zou dus geboren zijn in mei, april of maart 1930,
31 of 29, de omrekening tussen de christelijke en de islamitische jaartelling is rekbaar,
een algebraïsche vergelijking met twee onbekenden als het ware. ‘Maar wat is dat
al lang geleden, mijn zoon!,’ zei mijn moeder, terwijl ze in lachen uitbarstte.
Bekijken we ten slotte de officiële, doorslaggevende verklaring van de Marok-
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kaanse ambtenaar van de burgerlijke stand aan wie ik een uittreksel uit het
geboorteregister heb gevraagd in El-Jadida, mijn geboortestad, en die drie uur lang
peentjes heeft gezweet bij het doorspitten van de archieven.
‘Niets, beste vriend. Helemaal niks. Geen enkel spoor. U bestaat niet.’
Het komt er op neer dat ik een spookschrijver ben. En daarmee is de zaak opgelost.
Ik houd van mijn land. Waar ik op de wereld ook ben, ik hoef mijn ogen maar te
sluiten om het te zien, te horen, te voelen en te koesteren. Hier heet het Marokko;
aan de overzijde van de Middellandse Zee noemen we het ‘Al Maghrib Al Aqsa’,
het Verre Westen.
Ik ben even nieuwsgierig als inspecteur Ali, mijn favoriete personage. Heel wat
keren heb ik burgers van het buurland bevraagd over hun identiteit. De antwoorden
varieerden van: ‘Ik ben Berber’, ‘Ik ben Arabier’, ‘moslim’, ‘Oranees’, ‘anti-islamist’,
‘Hoepel op, ik doe niet aan politiek’... Vraag het een welgestelde stedeling uit Fès,
een boer uit Doukkala, een bergbewoner uit de Rif, een jood als de schrijver Edmond
Amran el-Maleh en hij zal prompt antwoorden: ‘Ik ben Marokkaan.’ Stel de vraag
aan mij. Marokko is mijn dagdroom, mijn lever, mijn thuis. Je kunt overal afstand
van nemen, behalve van je kinderjaren. De weg die leidt naar de ruimte van het
gevoel valt samen met de weg terug in de tijd.
De ruimte. In de Midden Atlas, een eindje van de stad Khenifra, loopt een smalle,
steile weg vol haarspeldbochten de bergen in. De jabel Roumyat is ongeveer
tweeduizend meter hoog. Maar voordat je hem ziet, op een paar kilometer ervoor,
hoor je een aanhoudend, oorverdovend onweer. Toch hangt er geen enkele wolk
boven je hoofd. Wat je al snel ziet, wat je steeds luider hoort bulderen, wat je ogen
niet geloven en waar je verstand bij stilstaat, wat je onmiddellijk zal terugvoeren
naar de dageraad van de schepping is dit: de kale kalkberg, zonder één boom of
struik, afgezien van een paar buxusbosjes waaruit grappige rotseekhoorntjes als
projectielen tevoorschijn schieten. Moeflons zitten elkaar verliefd achterna met
luchtsprongen van rots tot rots; ter linkerzijde, aan de overkant van het ravijn, een
hoge rotsklip waarop precies één ei ligt, zo groot als een cavaillon-meloen, dat over
een paar seizoenen een lammergier zal zijn die met zijn gespreide vleugels het
luchtruim vult; het goud, oker, amethist en sienna van de opgaande zon, en onder
aan de loodrechte klif, de afgrond met de duizend stemmen: uit de lendenen van de
bronstige berg in de volle bloei van zijn leven spuit zijn krachtige, donderende zaad:
de veertig bronnen van de rivier de Oum-er-Rbia. Geen spoor hier van vervuiling,
geen teken van geredekavel. Je voelt je weer tot leven komen, als herboren, bevrijd
van de ruwe bolster van de ontmenselijkende, tech-
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nologische beschaving. Er gaapt geen kloof meer tussen de mens en zijn natuur. De
dageraad van de schepping is er voelbaar. Alles moet nog ontdekt en bemind worden.
Allereerst jezelf.
Hier heb ik met een beetje fantasie de intrige van mijn roman La Mère du printemps
bedacht: generaal Oqba ibn Nafi aan het hoofd van zijn ridders in het jaar 680 van
de christelijke jaartelling, op het moment dat de gelovigen elkaar afslachtten, in het
verre Kerbala, in naam van de nieuwe godsdienst van de verdraagzaamheid. Hij had
het Oosten de rug toegekeerd en wilde een nieuwe gemeenschap stichten. Hij was
ervan overtuigd - hij wist het zeker - dat de zon op een dag in het westen zou
opkomen, in ‘Het Rijk van het Westen’.
Als je het hoogland, de dalen en de vlakten achter je hebt gelaten, zie je de monding
van de Oum-er-Rbia, in Azemmour, precies waar Oqba ibn Nafi ‘het eind van de
wereld’ bereikte. Snikkend was hij de oceaan ingereden, zo ver dat de golven de
flanken van zijn paard omspoelden. Hij had God gedankt en met schorre stem
uitgeroepen: ‘De oorlog is afgelopen, nu rest ons alleen nog de oorlog van de geest’.
Net als hij had de Atlantische Oceaan zijn keel geschraapt, bedremmeld tegenover
de oneindigheid van het leven.
De rede tussen Azemmour en El-Jadida grijpt me bij de keel, iedere keer als ik
langs de franje van schuim loop. Zij is lijfelijk aanwezig over een afstand van twaalf
kilometer, van de riviermonding tot de okerkleurige vestingmuren van het oude
Portugese fort, een geheel eigen stem roept me vanuit de diepte van mijn prille
kindertijd. Ben ik dat, die jongen die geheel gekleed in het water van de haven duikt?
Wat waren toen mijn dromen? Kun je je land verlaten, zomaar op een dag, in naam
van een andere cultuur en in naam van de literatuur - en dan... en dan lange tijd later
terugkomen alsof er niets is gebeurd terwijl je weg was, alsof het jou niet nodig had?
Vanaf de horizon zo blauw als de ogen van Aphrodite, de oude godin van de Liefde,
komt een hoge golf aandeinen. Breekt. Een tweede golf spoelt over de eerste heen.
En nog één. Elk van die golven voegt zijn leven bij het leven. Ze hebben allemaal
dezelfde stem, herhalen hetzelfde woord: vrede, vrede, vrede. Dat veelvoud van
gelijke stemmen hoor ik als de stemmen van de mensen van vroeger, van de generaties
voor mij, wier verdriet, vreugden en verwachtingen zijn bezonken in iedere druppel
van mijn bloed.
El-Jadida. Ik houd het meest van mijn geboorteplaats bij het krieken van de dag,
met eerst nog alleen werkmensen die noodgedwongen vroeg op de been zijn:
straatvegers, vissers, beignetverkopers, moskeevolk, groentetelers en wakers bij de
volksovens. De één na de ander wenst me een ‘dag vol licht’ toe, terwijl ik ronddwaal
door de straten en stegen. Ik neem u graag mee naar de oude Portugese wijk, die tot
in de kleinste details is gerestaureerd. Kijk, op dat terrein, niet groter
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dan een stadsplein, staan zij aan zij een moskee, een kerk en een synagoge.
Tanger, de stad waar twee zeeën samenvloeien, op de grens van Afrika en Europa.
Hier ging Tariq ibn Ziyad in het jaar 711 met een paar honderd volgelingen scheep
om Spanje te veroveren. Hij was Marokkaan. Zijn grote droom realiseerde hij voor
eeuwen: Andalusië, een multi-etnische, multiconfessionele, open samenleving, waar
kunst en wetenschap zozeer bloeiden dat die tijd in het collectieve geheugen van de
meeste moslims van nu staat gegrift als onze Gouden Eeuw. Ik ben een afstammeling
van die Andalusiërs. Bij hen liggen de wortels van mijn beschaving. En een van mijn
kinderen, geboren in de Vendée, heet Tariq. Er is één vraag die me steeds bezig
houdt, wanneer ik de gehele moslimwereld aan het eind van deze eeuw bezie: zal
onze toekomst er ooit anders uitzien dan ons verleden?
De Sahara. Weet u wat de woestijn is? Wie zal ooit kunnen vertellen wat de
woestijn is? Hebt u hem horen zingen? Hij zingt echt, kort voor zonsopgang, als u
maar naar hem luistert. Myriaden zandkorreltjes, die de verzengende zon overdag
witgloeiend heeft gemaakt en die dan in de loop van de nacht sterk afkoelen. Uiterst
fijn stof dat hoog de atmosfeer inwaait en blijft hangen. Lichtdruppels die in stralen
uit de sterren vallen en in dauwdruppels veranderen. Dauw die bevriest. Stenen die
barsten. Wortels van dadelpalmen die het vloeibare hart van de aarde opzuigen. De
aarde die rustig ademt als een zogende vrouw. Het sap dat loopt langs de littekens
van de stammen die door generaties droogte hard als steen zijn geworden. De adem
van oude winden die welkome verkoeling brengen. Karavanen, reizigers die door de
woestijn zijn getrokken, van wie de geluiden nagalmen: vreugde, verdriet en hoop.
Kamelen die zoveel levenswijsheid meetorsen dat ze geen woord meer kunnen zeggen.
Verdwenen dichters. Hun nagedachtenis blijft voortleven, hun woord wordt door de
eeuwen heen overgeleverd van mond tot mond. En de stilte, die stilte die vervuld is
van alles wat ooit heeft bestaan. Licht en donker, mineraal, menselijk, plantaardig,
verleden en heden, taal, ieder deeltje stoot een zachte toon uit, een miniem signaaltje:
het beloofde land ligt uitgestrekt over dit ledige land van zand en grind. Hebt u de
woestijn horen zingen?
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Piet Gerbrandy
Voegwoorden
1
Niet lekker slaapt het naast wie constant stikt
hinnikt of trappelt
van verdriet genot of irritatie
zucht om haar allochtone kraker
met het wreed soelaas van zijn knakhand.
Het of is hier een bron van ongemakken.
Wat willen distels in lullige rozenperken?
Zich laven vergapen of schrammen
aan voluptueuzer doornen?
Waartoe die gedoofde fontein in de hof die geheim of omheind is?
Het of is hier een vuur dat stenen bakt
of kleiplakken van frygische accountants
overhitte frigiden in hitloze modderwoestijnen.
Zullen zich in dit bed nog voordoen alternatieven?
Zulks vragen zich af wie betrokken of wondloos kijken.
Of droomden van dromen in vreemdere rollen van riet.
Er is veel verdrietigs waarvoor de farmaceutische industrie nog geen oplossing heeft.
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2
Lekker slaapt het niet naast een die wakker blijft
om gat van rottende morgenzondeur te bewaken
veel zorgen te dragen open te staan voor verscheuring.
Het en is hier een samenloop van dalen.
Monumenten moeten opgelapt uit fondsen.
Florale motieven verdienen smeuïg tieren.
Waarden willen winterhard bedijkt.
Kreukmonden dienen opgevuld met gelei.
Streng hoort bij dove navel afgebonden.
Zoetwatermossels peilen zink fosfaten en fosfor voor denkers
en hengelaars naar gaten in argumentaties
(ik mis hier een stap)
en kribben vangen afgedreven fruit op.
Is en een brakke delta in het westen?
Vormt klei voor ziel een duurzaam drijvend vlechtsel?
Helpt wakkerheid bij keren van een tij?
Het afwegen van alternatieven vergt niet beschikbare kennis van de toekomst.
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3
Naast wie ontbreekt slaapt het lekker
maar kort want je tast naar een stilte
die wakkerder maakt dan verstoring.
Het maar damt meren af om stroom te stuwen.
Je zult je avonduur met kelken duvel killen
krassen in je nachtboek
zwelgen in teringherrie
sjorren aan de lijnen van je mast.
Waar zij zich bevindt ligt open
speculeer maar opper potentiële locaties.
Waar zij zich bevindt neemt men nimmer
vijgblad want niet voorhanden voor monden.
Aan kalmer water ontbinden grazig de herders.
In donkerder bedstee blijft een kussen bollen.
Vuurtorens draaien opgewekt
op kracht uit verre bovenloopcentrales
maar geven geen licht waar het moest.
Stormstilte is niet bevorderlijk voor nachtrust.
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4
Hoe lekker slaapt het naast wie tegen vijven
een rit begint zonder aankomst
dus dwaling begaat in de morgen?
Het dus wil hier een mijlsteen langs de heirbaan.
Je staat maar op om een water te drinken
de stem van je dierbaarste merel
de roodborst die moed vat
de spot van je lijster te checken.
Het is nog honderd mijl naar de volgende slotsom.
Soms rijdt zij lagen binnen of listen
bedrijft zij liefloos een liefde
verschool zich in kleerkast een spingdier
lokalen vol smalend gesis dat gesmoord moest
soms barst zij voor zonsopgang uit in bedaarlijk geschater.
Tel dus je luttel respijt tot de volgende dagmars.
Slaapritmes storen zich niet steeds aan conventionele patronen.
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5
Niet slaapt het naast wie te mooi is
om lekker te noemen want schoonheid
schoonheid is een grootheid zonder klieren.
Het want is hier een trede naar een uitzicht.
We beklimmen de lopende duinen
en happen in zand.
We glimmen van brandbare olie
en kleuren niet bruin.
De geur van haar kroezende nap
doet een gooi naar gekte van goden.
Je sluit geen oog want naast je maakt
een vloed zich op je fort weg te vagen
je hinderlaag te slechten
je scheefgezakte toren neer te halen
met niets dan zilte adem uit zuidwest.
Haar schoonheid is de doodssteek voor je dromen.
Natuurrampen zijn nooit helemaal te voorkomen.
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Martijn Knol
Thuis
Voor J.
Exact een week na het boekenbal1. liep ik van Amsterdam Centraal naar de Spuistraat.
Het schemerde. Er hing spanning in de lucht. Nervositeit. Maar misschien vergiste
ik me en projecteerde ik mijn herinnering aan de opgewonden sfeer van vorige week2.
op deze avond. Ik was toen niet naar het galafeest in de Stadsschouwburg geweest,
alleen naar een etentje op de uitgeverij. Ook nu was ik op weg naar nummer 283.
De voordeur stond open. Boven3., op de lange eikenhouten tafel in de redactiekamer,
glazen, schalen met noten en flessen wijn en cola, pakken sap. De eerste gasten
hadden zich, een glas in de hand, naast de tafel geposteerd en stonden te praten met
medewerkers van de uitgeverij.
Nathalie, mijn favoriete stagiaire4., studente aan de UVA, en, zoals ik later
constateerde, de enige onder de aanwezigen met bruin haar en blauwe ogen5., was er
ook. Op presentaties en borrels houd ik me altijd wel een tijdje in haar buurt op. Je
kunt niet alleen eindeloos met haar van gedachten wisselen over Proust, Bruce
Nauman en de stadsparken van Springer, maar ook over graffiti, televisieseries en
gangsta-rap.

1.
2.

3.

4.
5.

Editie 2012.
In de trein had ik twee mannen die - zoals ik uit hun conversatie opmaakte - bij een
boekendistributiebedrijf werkten, horen praten over het bal; de jongste ging voor het eerst,
de oudste was al zo vaak geweest dat hij de tel kwijt was. Mijn toegangskaartjes had ik
weggegeven, maar ik ging, zoals gezegd, wel naar het etentje op de uitgeverij, en op weg
daar naartoe viel me op dat het overal in de stad zinderde van voorspanning, van voorpret
en onrust. Er zweefden ook bovengemiddeld veel mannen en vrouwen in avondkleding door
het straatbeeld; gloeiende ogen, de opgewonden blikken van mensen die keken of ze gezien
werden.
Bij het bestijgen van de lange, steile trap twijfelde ik, zoals gewoonlijk, steeds als ik een
voet optilde of ik die één of twéé treden hoger weer zou neerzetten. Als je tot halverwege
de trap bent gevorderd, verschijnt er altijd iemand op de overloop voor de redactiekamer
(vanwaar de zoemende sluiting van de voordeur wordt bediend) om een blik naar beneden
te werpen, maar vandaag niet - de voordeur stond immers al open.
Precisering: toen al geen stagiaire meer, maar redactie-assistente in deeltijd.
Een combinatie die als de eerste van de canonieke ‘zeven schoonheden’ geldt.
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Hoewel ik al op haar gesteld was sinds we in de zomer van 2011 onder een ventilator
drukproeven hadden doorgenomen, had ze afgelopen winter, zoals dat heet, mijn
hart gestolen. Het was in de dagen dat iedereen nog aan een Elfstedentocht dacht.
Ik stond met een vleugelmoer van mijn dicht te klappen vouwfiets te klungelen toen
ze kwam aanfietsen vanuit de richting van Het Lieverdje/Boekhandel Athenaeum,
om de één of andere reden reed ze over de stoep. Haar voorwiel kwam pal voor mijn
tenen tot stilstand.
Nathalie droeg een donkerblauwe, wollen jas en in plaats van in fijne wollen
dameshandschoenen of in de praktische, monochrome wanten die peuters vaak
dragen, staken haar handen in grote, lompe, dikke, crèmekleurige wanten met een
patroon van courgettes en courgettebloemen op de rug.
We begroetten elkaar met twee kussen en we stonden al een tijdje te praten over
de film van Jacques Deray die ze me weken eerder had aangeraden toen ik zag dat
haar wanten ovenwanten waren6..
‘Je draagt ovenwanten!’ zei ik - en had even het gevoel een vrije val te maken.
‘Die draag ik altijd.’
‘...’
‘In de winter dan.’
‘Het is...’
‘...’
‘Bevallen ze?’
‘Ja, behalve bij natte sneeuw: dan moet ik tien keer per dag een ander paar
aantrekken. En ze sluiten niet om de polsen.’
‘Maar het is beter dan niks, natuurlijk.’
Haar neus was rood van de kou. Op de bleke huid bij haar jukbeenderen en op
haar voorhoofd de vage herinnering aan zomersproeten.
Ik keek weer naar haar wanten en merkte dat ik mijn blik niet van de courgettes
en courgettebloemen7. kon losmaken. Ik staarde naar de groene en crèmekleurige
stiksels en naar de minuscule, bolstaande kussentjes waarin de stiksels het oppervlak
van de wanten hadden verdeeld en die deden denken aan gecapitonneerde banken
en muren.

6.
7.

Een vermoeden dat langzaam daagde, dat ik met drie, vier snelle blikken dubbelcheckte - en
toen toch nog bijna verwierp.
Het was bijna wreed om afbeeldingen van die kwetsbare gewassen bloot te stellen aan de
vrieskou.
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Met een ruk aan haar stuur maakte Nathalie duidelijk dat de werkdag ging beginnen8..
Nu was het lente en droeg Nathalie, zoals alle jonge vrouwen op alle uitgeverijen9.,
een jurkje. Onder de ramen, buiten, het geklingel van trams. Een carillon meldde dat
het acht uur was.
De uitgeverij hield open huis. Liesbeth (Lagemaat), Huub (Beurskens), Hans
(Dekkers), Guus (Meijer) en ik zouden, met de in de openingsalinea van deze tekst
genoemde boekenweek als aanleiding, voorlezen en vragen over ons werk
beantwoorden. Eerst kregen de gasten een rondleiding van Koos, onze redacteur.
Terwijl wij, auteurs, met elkaar zaten te praten over het uitblijven van zinnige,
paginagrote besprekingen en royale herdrukken, hoorden we de sliert gasten de trap
naar de uitgeverskamer opstommelen. Even later kwam iedereen weer naar beneden,
naar de grote redactiekamer op de eerste verdieping waar wij achter samengeschoven
tafeltjes waren gaan zitten, een beetje als bij een persconferentie of de lancering van
een nieuw product - wat het natuurlijk ook was. Koos introduceerde ons, vertelde
iets over onze boeken en nodigde ons uit op onze personages of werkwijzen in te
gaan.
We hadden geloot om de volgorde. Ik was als laatste. Er waren zoveel studenten,
leesclubleden, boekhandelaren en bekenden dat een kwart van de aanwezigen moest
blijven staan. De temperatuur liep snel op. De meeste gasten zaten op een houten
stoel met biezen zitting; ging iemand verzitten, dan hoorde je gekraak - als in een
kerk.
Bijna iedereen die ergens moet spreken of voorlezen kiest uit het publiek een paar
vriendelijke, begrijpende gezichten tot wie hij of zij zich eigenlijk richt. De boeien
waaraan je je vastklampt in de zee van onbegrip. Ik had een licht fragment voorbereid
uit het derde hoofdstuk van de roman die een paar maanden eerder was verschenen,
een melige dialoog tussen twee kantoormedewerkers, en steeds als ik, tijdens het
voorlezen, naar het publiek keek10., peilde ik de stemming op het gezicht van Nathalie.
Ze leek, want keek, blij. Een paar keer zag ik haar zachtjes schudden van het lachen.

8.

9.

10.

Zonder haar wanten uit te trekken slaagde ze erin de velg van haar achterwiel, de spijlen van
het metalen hekje voor de uitgeverij, haar bagagedrager en de schakels van haar kettingslot
te veranderen in een vernuftig vlechtwerk. Terwijl ik haar vaardigheid stond te bewonderen,
voelde ik een vreemde mengeling van verliefdheid, vertedering, verdriet en verlangen
opkomen - of liever gezegd: een gevoel dat aan al deze gevoelens haakte, maar waarvoor ik
pas verderop in dit verhaal le mot juste vind.
Het uitgeefwezen: progressief gedachtegoed dat vanuit oerconservatieve, ongeëmancipeerde
bolwerken de wereld in wordt gestuurd - let ook op de representatieve dieptes waartoe
auteursvrouwen afdalen door, al dan niet overmoedig gedecolleteerd, plaats te nemen aan
diners die voorafgaan aan de uitreikingen van commerciële prijzen.
Blikken dwaalden af naar de wand die over de volle lengte was gevuld met open kasten vol
titels uit het fonds van WB.
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We verkochten boeken, signeerden, praatten met lezers en toen de gasten vertrokken
waren, begonnen de wijzers van de klok te versnellen. Rokers rookten, drinkers
dronken. Met bureauredactrice Eva had ik het over het laatste hoofdstuk van Daniël
Rovers' Elf. Ik beweerde dat ik de eerste alinea van het slot uit mijn hoofd kende.
‘Bewijs maar,’ zei Eva. Ze trok een exemplaar van de roman uit de wandkast en
las mee terwijl ik reciteerde. Als foutloos het criterium was, faalde ik, maar volgens
Eva kwam ik redelijk in de buurt van ‘de brontekst’.
‘Acceptabel,’ zei Nathalie die half achter Eva was gaan staan en over haar schouder
had meegelezen.
‘Zo,’ zei Hans, ‘de diagnose luidt dat je nog steeds geen Alzheimer hebt.’
‘En ook geen Korsakov,’ zei Guus.
Ze lachten.
Naema kwam ook bij ons staan en in een halve kring praatten we over elektronische
boeken, poëzie T-shirts en de noodzaak van een tramverbinding tussen Utrecht en
Amsterdam. Met haar glas maakte Eva een wild gebaar in de richting van het station
- een golf sinaasappelsap plensde op het linoleum.
‘Toevallig ga ik morgenochtend koffie met hem drinken,’ antwoordde ik op Huubs
vraag of ik Bart, een wederzijdse kennis, nog weleens sprak.
‘Dan moet je morgenvroeg wéér naar Amsterdam,’ zei Naema.
Ik knikte.
‘Dan kun je beter bij mij blijven slapen,’ zei Nathalie.
Hans en Guus keken elkaar aan.
‘Dat heeft hij weer,’ zei Hans.
Nathalie deed haar aanbod in onschuld. Ze was op haar werk. Haar brein stond in
de praktische modus11..
‘Graag,’ zei ik.
‘Er geen gaan trams meer,’ zei Liesbeth traag. En inderdaad was het geklingel een
tijd geleden al opgehouden. We hielden allemaal even ons mond om naar de stilte
te luisteren.
‘Geeft niet,’ zei haar man. ‘We zijn met de auto.’
‘Hè, doe niet zo praktisch.’
Nadat we glazen, kratten en volle flessen naar de hoger gelegen keuken hadden
gebracht, liep ik met Nathalie mee naar het appartement in de woonlaag boven de
Bijenkorf dat zij en haar vriend in onderhuur hebben van een zanger die

11.

Even later, ter hoogte van Madame Tussauds, vertelde ze na twee glazen wijn te zijn
overgegaan op water.
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zich voor twee jaar heeft verbonden aan de opera van Sidney. Nathalies vriend, een
civiel ingenieur12., zat in het Midden-Oosten, voor zijn werk.
Ik was nog nooit bij Nathalie thuis geweest. We gingen het pand binnen door een
zwarte stalen deur aan de achterkant van De Bijenkorf, namen de lift naar de bovenste
verdieping en liepen door een lange, smalle gang (karamelkleurige wanden, spierwitte
TL-buizen) naar haar studio. Ze ging me voor13.. Ik liep naar het raam om met mijn
rug naar de kamer naar de lichtjes van de stad te kijken.
‘Thee?’
‘O, graag.’
Terwijl de waterkoker zoveel stroom uit het net zoog dat de lichten een fractie
dimden14., wees Nathalie me de badkamer. Ik douchte en trok een Olie B.
Bommel-achtige pyjama aan van Nathalies vriend - die blijkbaar groter en dikker
was dan ik: broek en jasje vielen in plooien over mijn lijf; de wijde rimpelhuid om
de kop van een bloedhond15..
Nathalies appartement was zo klein dat bed en bank bijna tegen elkaar aan stonden
- we legden onze voeten op het matras. Nathalie had haar haar losgedaan. We praatten
over de gasten die we hadden gesproken, vergeleken onze inschattingen over de mate
van dronkenschap waarin de anderen zich nu over snelwegen en spoorrails bewogen
en betwijfelden het waarheidsgehalte van een sterk verhaal van Hans16..
Toen de glazen leeg waren boog Nathalie naar voren en sloeg het dekbed terug.
Er lag maar één kussen.
‘Is je vriend zo'n neuroot die overal zijn eigen kussen mee naartoe sleept?’17.
‘Nee, dat ís zijn kussen.’
‘...’
‘En ik heb er daarstraks een schone sloop om gedaan.’
Het bed, Nathalies gezicht, de lege glazen: hoewel alles de verbazingwekkend
knusse kuisheid van een onschuldig logeerpartijtje emaneerde, was het toch

12.
13.

14.
15.
16.

17.

Wat dat ook mag zijn.
Op de eettafel stond een glazen waterkan met een bos supermarktrozen. De kleuren van de
bloemen vloekten. Geel! Hardroze! Rood! ‘Sorry van die bloemen,’ zei ze, ‘dat was een
miskoop.’ ‘Het is mij ook weleens overkomen,’ zei ik lachend. ‘Soms verlang je zo naar de
zomer dat je er toch weer intrapt.’ Ze knikte. ‘Rozenpotpourri stond er op de bon.’
Waardoor de meubels een fractie leken te krimpen.
Ik ben geen pyjamakenner, misschien vallen pyjama's altijd zo ruim.
Hij beweerde dat hij had gestudeerd met een man die door zijn ouders - bloemenkinderen ‘Eveline’ was genoemd als verzet tegen stigmatisering en determinerende rolpatronen. ‘Iets
met gender in ieder geval.’ Hans beweerde dat de man er zelf nooit problemen mee had gehad
en dat laatste leek zo onhoudbaar dat het verhaal eigenlijk niet verzonnen kon zijn.
Tegelijkertijd, zeiden we tegen elkaar, moeten we ook niet vergeten dat veel schrijvers vurig
in hun eigen verzinsels gaan geloven.
Het machismo van deze opmerking - duidelijk bedoeld om Nathalies afwezige vriend te
tarten en haar liefde voor hem te schaden - vind ik nu, deze tekst een laatste keer herlezend,
primitief, laf en verachtelijk.
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vreemd hoe we hier18. zaten. Als we daar zin in hadden konden we bijvoorbeeld met
elkaar naar bed gaan. En wie zei dat ik haar niet zou wurgen?
Nadat Nathalie haar jurkje had uitgetrokken liep ze in hemdje en stippeltjesslip
heen en weer om iets onzichtbaars te verzamelen19.. Het jurkje dat ze eerst op de vloer
had laten vallen, raapte ze op om over de rug van een stoel te hangen.
‘Ga maar liggen hoor,’ zei ze.
Aan de andere kant van het glas suisde een vliegtuig knipperend over de donkere
stad.
Nathalie verdween in de badkamer en kwam terug met twee bordeauxrode,
gewatteerde wanten die op de rug waren gedecoreerd met grote margrieten (witte
kroonbladeren, geel hart). Ze stak haar handen erin, legde ze op de plek waar je een
tweede kussen zou verwachten en vlijde haar hoofd op klassieke meisjeswijze op de
bovenste handschoen.
Zo lagen we zwijgend naast elkaar.
Ik deed mijn mond open om iets te zeggen, maar er kwam geen tekst.
‘Dit gebruik ik altijd als hoofdkussen.’20.
Haar donkere haar onttrok de wanten aan mijn zicht.
Ze leek een routine te hebben ontwikkeld voor het overwinnen van haar
verlegenheid - zoals andere vrouwen en meisjes op intieme momenten steeds
makkelijker omgaan met andere veronderstelde onvolkomenheden: de wijnvlek aan
de binnenkant van hun dijbeen, het litteken op hun buik, de vierkante tepel.
Toen ik na het douchen op zoek was gegaan naar een handdoek had ik in het
badkamerkastje alleen maar ovenwanten gevonden. Ik vond het te suspect om Nathalie
- terwijl ik stond uit te lekken naast de douchecabine - te vragen waar ik de
handdoeken kon vinden. Ik had overwogen me af te drogen met de badkamermat,
maar me uiteindelijk droog gedept met zo'n handschoen.
‘Volgens mij heb jij een speciale geneigdheid tot het gebruik van ovenwanten...
of overinterpreteer ik nu?’
‘Daar droog ik me altijd mee af.’
‘Ja.’
‘...’
‘Maar waarom?’
‘Wil je het echt weten?’
‘Anders had ik het niet gevraagd.’

18.
19.
20.

Gadegeslagen door het sneeuwwitte kussen van haar vriend.
Moed.
Een redundante opmerking. Show. Don't tell. Maar wat is een bos rozen zonder gelijktijdige
liefdesverklaring?
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Ze kwam half overeind, leunde op één arm en vertelde dat ze21. was geboren en
opgegroeid in een gehucht nabij Perpignan22. (boomgaarden, bloemen, beesten). Haar
vader was kok23.24., haar moeder lerares. Henri, zo heet haar vader, werkte in de keuken
van een groot luxehotel dat stil en verlaten aan de rand van het dorp lag en waar
wetenschappelijke en zakelijke congressen werden gehouden en waar
scenarioschrijvers zich terugtrokken om hun scripts te herzien - lees: aan te passen
aan de eisen van financiers - en er had in een verregende zomer zelfs een schrijver
gelogeerd die later de Prix Goncourt had gewonnen, maar haar vader had Nathalie
diens naam jaren onthouden, omdat ‘koks ook zo hun beroepsgeheim25. hebben.’
Voor haar vader was de keuken achter het hotel een soort klooster waar hij kalm
en geconcentreerd kruiden knipte, bouillon trok, kalkoenen vulde, vis schoonmaakte.
Voedselbereiding was zijn bestemming. Voor hem was dit het summum van geluk:
een gast die langzaam - sereen, gelukkig, verrukt - opkijkt van het bord waarvan hij
of zij net de eerste hap heeft genomen. De manier waarop het hoofd zich, licht van
culinaire verwondering, langzaam verheft... voor hem was dat de mooist denkbare
zonsopgang.
's Morgens vertrok hij op de brommer26. naar zijn werk en als hij 's avonds weer
terugkwam zat de krat op zijn bagagedrager vol papieren zakken met groenten,
vruchten en vlees of vis27. die hij vervolgens in de eigen keuken ging bereiden. Henri
had drie weken per maand lunchdienst en één week verzorgde hij het diner. In de
weken dat hij het hoteldiner bereidde, kookte Nathalie's moeder thuis. Het liefst
kookten de twee samen28. - in vakanties en in de weekeinden. Alleen:

21.
22.
23.

24.

25.

26.
27.
28.

‘Lang geleden, in een land hier ver vandaan.’
Dat vertelde ze niet echt, dat wist ik al, ik voeg het hier in omwille van de begrijpelijkheid.
Ze anticipeerde op mijn gemeenplaatselijke verbeelding door nog voordat het fantoombeeld
van een bolronde kok dat opdoemde voor mijn geestesoog tot volle visuele wasdom was
gekomen op te merken dat hij ‘erg mager’ was. En altijd is gebleven. ‘Als wat je proeft zo
ongeveer het enige is wat je eet, dan krijg je echt niet het postuur van een banketbakker uit
een Disneyfilm.’
‘Hoe kan het eigenlijk dat desserts nooit naar knoflook smaken? Of naar uien? Wassen koks
hun handen met speciale zeep? Of doen ze bij het bereiden van de desserts van die gummi
chirurgenhandschoenen aan?’ ‘In grote restaurants hebben ze koks speciaal voor de desserts.’
‘Serieus?’
Maar het deed hem genoegen dat zijn voedsel in prijswinnende literatuur was omgezet. De
liefde voor taal en sterke verhalen had Nathalie van haar vader. Pas onlangs had hij onthuld
dat die schrijver zich in het hotel had teruggetrokken met zijn minnares - vandaar zijn (Henri's)
jarenlang volgehouden discretie.
Een sinaasappelkleurige Puch.
En, vooruit, een stokbrood.
Haar moeder, Mathilde, had in Alkmaar de lerarenopleiding gedaan. In het laatste jaar had
ze drie maanden stage gelopen in Montpellier en - ‘Toen heeft ze je vader leren kennen.’
‘Nee, toen kreeg ze daar een vriendje en na een tijdje ging dat uit en omdat ze bang was dat
ze zichzelf iets zou aandoen van verdriet ging ze naar een bistro* om wat te eten en omdat
het die avond zo druk was dat de bediening het werk bijna niet aankon kwam mijn vader de
vissoep die mijn moeder had besteld zelf voor haar neerzetten. “Niet in je bord huilen,” was
het eerste dat hij ooit tegen haar heeft gezegd. “Dan wordt het te zout.” Iemand die zo goed
voor zijn maaltijden zorgt, zal ook wel heel lief voor zijn vrouw zijn dacht ze toen. Tenminste:
later zei ze altijd dat ze dat toen dacht.’ *Ik zag een roodwit geblokt tafelkleed voor me, de
Franse bistro klassieker die Mnemosyne uit voorraad levert.
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hun keukengeluk werd lang bedorven door een meningsverschil dat al bijna zo oud
was als hun liefde. Haar vader had de gewoonte, zoals iedere beroepskok, hete pannen
vast te pakken met een theedoek.
‘Er is geen brigade ter wereld die binnen een straal van twee kilometer rond zijn
kachel een pannenlap of ovenwant tolereert!’
‘Nou daar hebben die brigades dan helemaal ongelijk in!’
Hun smaken kwamen overeen, hun technieken niet. Ze spraken af dat ze, wat het
hanteren van pannen betreft, om beurten de dienst uitmaakten in de keuken. De ene
week gebruikten ze een van de theedoeken die haar moeder dan als een soort want
om haar handen vouwde, waarbij er toch vaak iets misging en ze soms zelfs een blaar
opliep omdat ze zich brandde aan de hete handvatten, en de andere week gebruikten
ze de ovenwanten van haar moeder, die haar vader natuurlijk niet aantrok, maar
hanteerde alsof het gewoon wat klein uitgevallen theedoeken van uitzonderlijk dikke
stof waren.
Mathilde deed van de twee het meest haar best zich in het standpunt van de ander
te verplaatsen. Ze probeerde af en toe, met een theedoek in haar hand, de pannen
vast te pakken met de stoere nonchalance van haar man. Henri stond er dan bij als
een basketballer die een tegenstander het scoren probeert te verhinderen.
‘Grotere greep!, grotere greep!’
Op een middag toonde hij, op zijn beurt, zijn goede wil door, heel voorzichtig,
één van Mathilde's grasgroene ovenwanten te passen, maar hij trok die ook
onmiddellijk, met een hevigheid alsof hij de grens van zijn seksuele geaardheid
dreigde te overschrijden, weer uit en smeet die weg onder het uitroepen van ‘Het
spijt me, Tilde... ik kán dit niet!’.
Omdat de richtingenstrijd, hun afspraken ten spijt, ieder weekeinde opnieuw uitbrak
en Henri en Mathilde elkaar steeds opnieuw, en steeds vergeefs, van hun eigen gelijk
probeerden te overtuigen, besloten ze een rooster te maken dat het debat voorgoed
moest vervangen.
‘We maken een rooster,’ zei Mathilde.
‘Goed,’ zei Henri. ‘Roosters zijn altijd goed.’
De dikke, bolstaande deur van de koelcel in de hotelkeuken hing ook vol roosters
en die werden door iedereen geraadpleegd - dat scheelde een hoop geruzie en een
hoop gelul.
Nathalie's moeder pakte een potlood en een plastic liniaal (15 cm) uit Nathalie's
etui en begon over de lengte van de blanco achterkant van een reclamebiljet lijnen
te trekken, en daarna, over de breedte natuurlijk, dwarslijnen, zodat er een raster
ontstond waarop ze precies konden invullen welk keukentextiel wel-
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ke week zou worden gehanteerd. De lijnen van het rooster vertoonden golfjes en
kuiltjes op de plekken waar de grafietpunt van het potlood was weggezakt in de
deukjes die in de meetrand van de liniaal waren gekomen toen Nathalie de uitnodiging
van tomgirl Francoise het meetinstrument te gebruiken voor een zwaardgevecht wat
al te gretig had aanvaard en ze29. met de meetinstrumenten een tijdje tegen elkaar
hadden geslagen30..
Maar in hun drukke leven vergaten ze soms welke week het was of werd hun
rooster doorkruist door vakanties of invaldagen voor zieke collega's waardoor ze
niet meer wisten waar ze in hun schema waren gebleven en of het eigenlijk een
theedoeken- of ovenwantenweek was31.. Op een zondagmiddag stonden ze elkaar te
verdringen voor het schema en verweten elkaar altijd zo koppig aan de eigen
werkwijzen vast te houden toen Nathalie, die aan tafel zat te kleuren, zei: ‘Jullie
kunnen toch allebei op je eigen manier koken? Dan hang je er toch een haakje bij?’
Ze wees met haar viltstift (donkergeel) naar de drie haakjes waaraan in het midden
beurtelings een theedoek of een paar ovenwanten hing - met aan de haakjes aan
weerszijden de zwarte koksjas van haar vader (links) en het bebloemde, roomkleurige
schort van haar moeder (rechts). Haar ouders keken haar verbaasd aan32..
‘Er is genoeg plek,’ zei haar moeder.
‘Ja,’ zei haar vader.
Nathalies hoge stem had niets afgedaan aan haar overtuigingskracht, had haar
voorstel eerder verzacht en daardoor aanvaardbaar gemaakt. Vader Henri haalde een
schroevendraaier uit zijn gereedschapskist en een messing haakje uit zijn spijkerdoos
dat hij vastschroefde tussen de andere haakjes aan de binnenkant van de deur en
schonk iedereen iets te drinken in. Voortaan hingen theedoek en wanten net zo
harmonieus naast elkaar als de jassen in de hal van Nathalies school. De keuken was
nu de gezelligste plek van het huis33. en Nathalie was er diep in haar hart van overtuigd
dat ze het huwelijk van haar ouders had gered.
Vijf jaar later, Nathalie was twaalf, overleed Mathilde. De enige palliatieve
betrokkenheid die je de Goden kon nageven was dat de ziekte die bij haar, Mathilde,
was geconstateerd zich zo agressief door haar organen heen vrat dat haar

29.
30.

31.

32.
33.

Destructief schaterend.
Dit lijkt me de plek om Nathalie te bedanken voor het lezen, becommentariëren en aanvullen
van eerdere versies van deze tekst. Ook de (re)constructies van de dialogen tussen haar ouders
waren zonder haar hulp onmogelijk geweest. Merci.
Henri greep iedere aanleiding om het bestaansrecht van het rooster - en bij uitbreiding daarvan
het bestaansrecht van ovenwanten en pannenlappen, het absurde textiel dat hij eens in de
veertien dagen moest gebruiken - ter discussie te stellen met beide blote handen aan.
Nathalie voelde hoe ze met een schok opklom richting volwassenheid.
Van de hele wereld, en effet.
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ziekbed veel korter uitviel dan oncologen op basis van de statistieken hadden
voorspeld en ze dus per saldo, vermoedelijk, minder leed dan wanneer ze het
verwachte jaar van haar verkankering had moeten uitdienen - minder dan drie maanden
nadat de diagnose was gesteld, stonden Nathalie en haar vader aan Mathilde's graf.
In twee weken huilde Nathalie het rauwe verdriet eruit. Daarna begon ze een tic
te ontwikkelen voor ovenwanten. Ze keek ernaar in winkels met keukenspullen, ze
bracht het kledingstuk34. ter sprake als ze bij vriendinnen at of als Henri haar meenam
naar de restaurants van zijn collega's - het patroon was haar pas veel later opgevallen.
Vaak was een paar ovenwanten het enige waarmee ze thuiskwam als ze met
vriendinnen naar Perpignan was geweest om naar kleding te kijken en het enige
souvenir dat ze meenam van vakanties. Sommige wanten zagen eruit als
kabouterjasjes. Andere leken eerder op een pantoffel, theemuts of slaapzak. De meeste
waren doorgestikt, als bodywarmers. Zelfs voor de eerste keer dat ze naar bed ging
met Jean Jacques35., haar jeugdliefde - een gebeurtenis die ze almaar had uitgesteld
omdat haar intuïtie zei dat het een eeuwigheid zou duren voordat een jongen zo naar
haar verlangde en vertrouwd met haar was dat hij ongeremd aanvaardde dat ze die
malle wanten aanhield nadat ze al haar andere kleren had uitgedaan36. - had ze een
speciaal paar gekocht, wit met rode hartjes.
‘Is je vader eigenlijk hertrouwd?’
In de stilte die viel realiseerde ik me dat het antwoord op deze vraag alleen kon
teleurstellen. Een ‘ja’ betekent - hoe weinig genereus dat ook lijkt - een ontgoocheling,
een klinisch en hard, hufterig verraad, door de weduwnaar, aan het ideaal van de ene,
romantische liefde, aan het geloof in die ene unieke combinatie van twee mensen
die het lot, of de Goden, voor elkaar hebben bestemd. Terwijl ‘nee’ een empathische
beproeving zou betekenen omdat de kou plaatsvervangend om mijn hart zou tochten,
de pijn van onstelpbare leegte en steenharde eenzaamheid even de mijne zou zijn.
Om mijn gene te maskeren reikte ik naar het nachtkastje, naar mijn theeglas. Dat
leeg was. Is je vader eigenlijk hertrouwd?
‘Ja, met de zus van mijn moeder.’ Die was twee jaar eerder weduwe geworden
doordat haar man op een landweggetje verongelukte (bocht, boom, voorruit) toen
hij uitweek voor een postbode die plotseling een erf af kwam fietsen terwijl

34.
35.
36.

Keukengerei? Hulpstuk?
J.J.
Later hadden ze in het vuur van verliefdheid en verlangen de liefde regelmatig bedreven
zonder voorbehoedmiddel. Maar zonder wanten: nooit. Uit de noodzaak haar onpersoonlijke
strelingen te compenseren had ze haar kus-techniek geperfectioneerd tot voorbij de grenzen
van het volmaakte. Beweerde ze.
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hij over zijn schouder lachend nog iets naar de boer riep die hem een drankje had
geschonken. Met de zus van mijn moeder. Het juiste antwoord37. bestond.
‘Wil je nog thee?’
‘Nee, dankjewel.’
Nathalie stapte uit bed, bracht de glazen naar het aanrecht aan de andere kant van
de kamer. Ondanks het dubbele glas klonk het solitaire gejakker van een taxi, een
personenauto, een bromfiets tot de kamer door. Toen ze naar het bed terugliep zei
ze: ‘Ik slaap altijd met de gordijnen open, maar als je wilt kan ik ze dichtdoen?’
‘Open lijkt me prima.’
Ze stak haar handen weer in de grote, zachte wanten, legde die op het matras en
legde haar hoofd erop.
‘Slaap lekker,’ zei ze en sloot haar ogen38..
‘Bonne nuit.’
Ze glimlachte en haalde een hand uit een handschoen om het licht uit te doen.
Toen ze in slaap was gevallen, liep ik op mijn tenen naar de boekenkast, trok er
een klassiek Frans kookboek uit, pakte een stoel en ging in de badkamer zitten lezen39..

37.

38.

39.

Althans: een antwoord waarmee je vrede kon hebben - een omstandigheid die troostte zonder
de waarheid van rouw en verdriet geweld aan te doen en die op een diepzinnige, wijze manier
bevestigt dat de eerste keuze de juiste was.
's Morgens trok ik mijn kleren weer aan. Stilletjes bereidde ik een ontbijt voor Nathalie.
Zodra ze haar ogen opsloeg vroeg ik: ‘En je vader?’ ‘Wat? Welke vader?’ ‘Wat deed je vader
nadat je moeder was overleden? Pakte hij zijn pannen en schalen uit eerbied voor je moeder
voortaan toch vast met ovenwanten? Of bleef hij theedoeken gebruiken?’ ‘Grappig dat je
dat vraagt.’ ‘...’ ‘Na een maand of zo, toen alle praktische beslommeringen voorbij waren,
begon hij mama heel erg te missen, toen is hij inderdaad een tijdje overgegaan op wanten,
maar dat maakte alles alleen maar erger. Net of hij clownschoenen op een begrafenis droeg.
En voor mij was het of ik ook hem half kwijt was.’ ‘...’ ‘Mijn tante gebruikt ze wel. Zij
gelooft erg in assimilatie. We zijn gisteren vergeten tanden te poetsen.’
Het was bij bestudering van een eenvoudig recept voor een Provençaalse omelet - de
kleurenfoto die ernaast stond afgedrukt (serveersuggestie) toonde een bord met een egaalgele
zon erop - dat ik wist welk woord er bij die nieuwe, rare mengeling van sensaties hoorde die
Nathalie in noot 8 voor het eerst bij me opriep en die in hun nieuwe vreemdheid toch zo
vertrouwd aandeden: vadergevoelens.
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Jan Baeke
Gedichten
We weten genoeg van de wereld
We weten genoeg van de wereld
om te zien dat er iets niet klopt
zei de commentator die voor het beeld
was gaan staan, maar dat was het begin.
Het is een geluk dat we hem gevonden hebben.
Het is veelzeggend dat we hem begrijpen
in dat immense heelal van de straat
die zich niets aan ons gelegen laat liggen
de buurman die het zelf wil doen
met eigen muziek.
Ik zet het geluid soms uit om mij te trainen
van hem te genieten.
Ik zie heus wel dat alles naar hem toe trekt
dat zijn trekken allengs dichter bij
zijn ooms en tantes passen
en inmiddels bij de commentator
en de anderen van het achtuurjournaal.
Zijn smaak is een stille getuige
heet het boven de bank.
Alleen al avond aan avond te kunnen horen
hoe de wekker in zijn schedel doortikt
en die vreemde astma waarop het lichaam

Tirade. Jaargang 56 (nrs. 442-446)

84
zich samenspant, zich met kogels vult
en ontploft in het bijzijn van gastjes
en jonge meiden, geschrokken materiaal
met doorgestikte lippen en lipjes.
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Drie jaar later was alles onherkenbaar veranderd
Stel er is een naar en onopvallend pluisje, een wratje
een drempel in de spijsvertering, in het denkend hoofd
de borsten, het amechtig hijgen dat ooit leven was
en ze vragen hoe je dat vindt, zo jong nog, nu
het je opvreet en kaal maakt en alles verbleekt.
Ineens was het uit met de wereld, alleen nog
hoe iemand onherroepelijk vergaat
en jouw hart met zich meesleurt.
Je zal er nooit gezeur van maken. Beloofd.
Het begin is een opdracht, maar een mooie. Volharding.
Eindelijk een echte grote roeping, een opoffering
die je niet moet denken maar doen.
Het begin wil niet smelten, verzet zich, geeft over, voelt moe
glimt tegen de dood op. Jij bent een dubbel lichaam
een goed geoliede machine met een hart als een handdoek
die alle bloed en tranen droogt, een engel
die nieuwe verbanden aanlegt
houdingen spalkt en insmeert met olie en zalf.
Maar de tijd werkt tegen, dag in en dag uit.
De uren zijn eender maar korter en alle energie
verdwijnt. Je kijkt in je navel en ziet niks.
Je trekt aan je vel om de bloedsomloop, de honger
te vinden, je valt samen met bijsluiters, gifstoffen
pillen, bloeiende diëten en schuld.
Je droogt alles opnieuw, ziet hoe ze uitgeveegd wordt
met haar lichaam, hoe haar hart op alles vloekt
niks meer kan velen tot de dag is vergeven
en alle onderdelen los in een zak van oude mensenvellen liggen.
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Alleen haar rillen, de dunne lichaamsdelen
het breken van iedere haar als een tak aan een
dode boom - haar ogen zijn even bruin
als de kleur van die vroege vakantie, dat noemen jij
en zij rood en dat klopt, als proberen jij en zij daarmee
de hoofdpijn van zijn pose te genezen.
Geen tijd om ergens buiten in de wind te gaan staan
je moet opnieuw en weer. En je wil wel verdwijnen, schrijft
naar de website voor meer informatie, meer informatie, meer praten.
Daar tegen iemand aangelopen die dezelfde dood bestreed
maar buiten het huilen wilde leven, omdat er recht op is
en alles lang niet meevalt. Is het gevoel dat eigen kapotte
niet even veel waard?
Zelfbewust en natuurlijk enorm aangedaan en in een blinde roes
koers je van dat vreemde brekende lichaam weg
de zon op de ruit en de lente op je gebruinde armen, klaar voor
de opluchting die je verdient.
Je voelt dat het hart klopt, als powered by God
en zo breed als hij is, maakt hij meer kloppend.
De wijde tintelende wereld van nu, de adem
en het zingende van de dag, maar ook in die eigen diepe schaduw
een zwijgende, bloeiende tumor, die jou snel
zal overnemen, nu nog een bijproduct, straks
een meerderheidsbelang, een winstverwachting
de overhand tenslotte, met krankzinnig en virtuoos
woekerende cellen, wil het iets duidelijk maken
dan slechts dit. In de herinnering aan die feestdagen als kind
komen de gebaren van je vader en je moeder door
zie je meteen dat jij je eigen opgave moest zijn.
Hoe hij het vlees liet verbranden
om naar de pijn van je moeder te luisteren
pijn en vlees afweegt
en honger krijgt.
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En je merkt hoe het zich herhaalt
hoe je lichaam verandert
met jou erin. (Robert Creeley)
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Tableau
Held komt op. Een emmer in een hoek van de kamer.
Een lampje aan het plafond
dat een stoel en een tafel verlicht.
In de kamer een man
met een jasje aan, hand in de zak
en de andere hand tegen zijn voorhoofd.
Gedachten gaan uit naar de rest van het beeld
het uitgeteerde stemmetje van de neurotische geliefde.
Iedereen kent haar leed in het echt
haar langzame versterven
al stond het niet in de tekst
al had de auteur geen mensen in gedachten
alleen rollen
blijft de hoofdpersoon hangen in een stapel foto's
talmen tussen de vierde en de vijfde.
Hij zoekt wat hij al weet
wat hij hoorbaar moet uitspreken
om het publiek te laten denken
over een eigen afkeer
die het chagrijn van zijn rol
mooi kan laten werken
door het in andere aanwijzingen besloten verhaal
met veel omhaal uit te beelden.
Held oefent een eerste gebaar.
Het gebaar gaat de kijker voor zich winnen.
Het komt te weinig voor dat plezier alles wint.
Nakijken of die bewust volgehouden, gedragen
zelfs mopperende toon
de oplossing gaat brengen - het lukt!
Wat een mooie en overrompelende rol.
Het huwelijk, de moord, de eindeloze taal
waarin de koning geldig wordt.
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Er voor de eerste keer naar kijken
en alles voor de eerste keer lezen.
Of voor het eerst mooi uitgelicht
een hand laten slaan
het volle gewicht waarmee je haar
tegen de grond houdt
en kwelt en neemt en neukt
een held voor deze eeuw en de volgende.
Hoeveel ontevreden en bloederige jaren
er ook volgen
het bewijs zijn de foto's, de gesprekken en de wraak
die daar op volgt
om de grootheid van het regime te bewijzen
dan het prachtige van verdriet doortrokken gebaar
van de held aan het eind.
Een hond die het plein afloopt
het plein in zichzelf
een modderig binnenplaatsje, drie plassen water, dun zand.
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Help ons uit deze tijd
We willen ze altijd bij ons hebben
de ledematen
waar het leed het leven kruist
Svankbergen, Pears Avenue, Detmold.
In de ochtend hadden de mannen
tot het gewei gebeden
hun geweren geladen
waren opgewekt naar kantoor gereden.
's Avonds kwamen ze thuis
met nieuwe strijdige overtuigingen
maar over de ledematen waren ze het eens.
Zenuwachtig boven hun geweren
de ziel en de behoefte er iets aan te doen
ging de avond op aan strelen.
Zacht huilend vielen ze in slaap
met een donzig hertje
en warme melk binnen handbereik.
De zuster was een moeder
was een vrouw met warme handen.
De zuster was een foto een hand die instopt
een stem die de melk voor morgenochtend
klaarzet en de mannen
voor de kou de regen waarschuwt.
Het was een mooie film die dag
en net iets voor hen
de mannen die buiten kantoortijd
hun geweren leegschoten.
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Als die zuster hoorden de anderen te zijn
de vrouwen aan de ontbijttafel de secretaresses
van de afdeling financiën
en niet als de conducteur de bakker
de bewaker van afdeling 3b.
Het kan een drukke dag worden
veel rekeningen en lastige klanten.
Opgemaakt en met de tranen van het vlees
nog aan hun handen klevend
lopen de mannen de vergaderzalen binnen.
En later om te pissen die stille hokjes
uit een vloek gevouwen
en met speeksel aan elkaar geplakt.
Dan is de rest van de wereld
er nog niet eens bij gaan staan.
We willen rust bij de warmte van de zuster.
Toe zuster, help ons uit deze tijd.
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Kroniek van de roman
Carel Peeters
Waar teleurstelling, daar Plato
Een van de aardige theorieën waaraan de Oostenrijks-Engelse kritisch-rationalistische
filosoof Karl Popper zijn bekendheid ontleent, is die over de manieren waarop sociale
verbetering en verandering tot stand kunnen komen. Die zouden volgens Popper niet
moeten plaatshebben door middel van ‘utopian engineering’, via een plotselinge
omvangrijke omwenteling, maar door middel van ‘piecemeal engineering’,
stapsgewijze hervormingen.
Het aardige aan die theorie is dat Popper spreekt van ‘engineering’, een woord dat
we niet meteen associëren met subtiel politiek handwerk, maar met het werk van
ingenieurs, van technische aard zelfs. In het Nederlands associeer je het werk van
ingenieurs eerder met nobel handwerk, met passen en meten, met kauwen op potloden
tot het Eureka! zich aandient. Piecemeal, stukje bij beetje verbetering aanbrengen,
dat is de manier, dan gebeuren er geen grote ongelukken en wordt de sociale
samenhang niet ruw verstoord. Op die manier is er ook ruimte voor experiment en,
niet onbelangrijk in de denkbeelden van Popper, falsificatie en zelfkritiek.
Bij de utopische manier wordt alles ruw overhoop gehaald, bevindt alles zich
ineens in onttakelde vorm zonder enige zekerheid dat het wel goed komt. De utopische
manier is radicaal en absoluut. De ‘engineering’ heeft bij de utopist niets meer van
het edele handwerk, maar krijgt ineens iets science-fictionachtigs. Er verschijnen
futuristische gebouwen aan de horizon waar je voor geen goud in zou willen wonen.
Door zijn theorie dat van alles een ideale versie bestaat, was Plato voor Karl Popper
degene die het verderfelijke utopische in het denken over de samenleving heeft
gebracht: alles wat wij ondernemen is maar een slap aftreksel van het Ideaal, het
herinnert slechts aan hoe het echt is en moet zijn. Het Goede, Schone en Ware wordt
bij Plato met een hoofdletter geschreven omdat ze staan voor de ultieme Goedheid,
het sublieme Schone en zuiverste Ware. Daar moet naar gezocht worden. Dat kan
tot de ellende van het absolutisme en fundamentalisme
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leiden. Door Plato zou het utopische Idee van de Ideale Samenleving zijn ontstaan.
Het unieke van Doeschka Meijsings werk, en speciaal de verhalen
zoals die nu in één boek zijn verzameld in Het kauwgomkind, is het
tegelijk verhalende en essayistisch onderzoekende ervan
Het unieke van Doeschka Meijsings werk, en speciaal de verhalen zoals die nu in
één boek zijn verzameld in Het kauwgomkind, is het tegelijk verhalende en
essayistisch onderzoekende ervan. De hoofdpersonen in haar verhalen zijn voortdurend
met zichzelf in gesprek, aan het delibereren, bezig met het stellen van verbaasde en
verontruste vragen over hun eigen leven, gedachten en gedragingen. Dat
onderzoekende heeft een achtergrond van ontreddering: een niet ingelost verlangen,
een teleurstelling, een gefnuikte verwachting. Achter deze ontreddering bevindt zich
het ‘platonisme’ van die hoofdpersonen: ze zijn teleurgesteld omdat ze een te absolute
voorstelling hadden van hoe het zou moeten zijn. Plato, en de ingenieurstermen
waarin Poppers zijn filosofie vertaalt, werpen een scherp licht op Meijsings
labyrintische verhalen.
In het ‘Verhaal voor de regen uit geschreven’ duikt Plato op omdat de
vertelster/hoofdpersoon te maken heeft met een ‘teleurstelling van grote proporties’:
‘Het ging erom dat ik de laatste vier jaar in de waan had verkeerd een beste vriend
verworven te hebben.’ Waar een grote teleurstelling, daar Plato. Ze gaat op reis. De
beste vriend is weg, en de vertelster moet nu met zichzelf in gesprek. Door haar
platonisme had ze haar verlangens louter op het Idee van een Beste vriend gericht.
Voor minder deed ze het niet, een ‘vriend voor mooi weer’ was niet goed genoeg.
Nu moet ze haar wensen bijstellen: zij, voor wie Trouw het belangrijkste in het leven
leek, is genoodzaakt Aristoteliaan te worden, iemand die realistischer en praktischer
te werk gaat. Ze moet niet meer de utopie van een Beste vriend najagen, maar in de
liefde aan piecemeal engineering doen. Wanneer ze een liefdesaffaire beleeft die
maar één nacht duurt prijst ze haar geluk, hoe kort van duur ook: ‘Ik dacht hoe men
een vriend kon hebben voor goede tijden en hoe men het geluk, mits men het niet
als een afspiegeling van het goede, het ware en het schone leerde zien, met kleine
porties per keer kon aannemen. Uit de praktijk zogezegd. Niet in abstracte
grootheden.’ Kleine porties per keer.
Popperiaan en Aristoteliaan wordt men niet zomaar. In elk verhaal, speciaal de
verhalen die afkomstig zijn uit de bundel Beste vriend uit 1994, is de vertelster aan
het leren Aristoteliaan te worden, om aan het leven en de liefde geen absolute eisen
meer te stellen. In het gelijknamige verhaal keert ze ‘Terug in het laborato-
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rium’ van het leven. Van belang is de manier waarop Meijsing deze verandering
vormgeeft, tot een verhaal maakt waarin die transformatie ontstaat. Aristoteliaan
worden is niet zomaar een beslissing, het is een geleidelijk besef, een verworven
inzicht.
Aan het verhaal ‘Terug in het laboratorium’ ligt een duidelijk idee
ten grondslag, maar dat bevindt zich niet aan de oppervlakte. Meijsing
laat het opgaan in de labyrintische werkelijkheid van de vertelster
Aan het verhaal ‘Terug in het laboratorium’ ligt een duidelijk idee ten grondslag,
maar dat bevindt zich niet aan de oppervlakte. Meijsing laat het opgaan in de
labyrintische werkelijkheid van de vertelster. De schimmige gevoelens, de
verwarrende emoties, de onzekerheden, de ijdele verlangens: dit hele complex van
gevoelens verstopt ze tussen de beschrijving van dagelijkse en triviale handelingen
en gedachten. Ze schrijft nergens waaruit de moeilijkheden met de Beste vriend
hebben bestaan. Ze maakt er een kleine chaos van, maar ondertussen is ze in die
wirwar een dilemma aan het oplossen dat grote gevolgen voor haar leven heeft: ze
probeert van een Platoons absolutist een Aristotelisch relativist te worden.
Het essayistische karakter van veel van Meijsings verhalen betekent dat ze dicht op
haar eigen werkwijze zit en het daar ook regelmatig over heeft, alleen al door een
schrijver als Jorge Luis Borges ter sprake te brengen, die eerder verschil had gemaakt
tussen de humeuren van Plato en Aristoteles. ‘Ik heb in de loop van mijn jaren geleerd
hoe een verhaal moet worden verteld,’ staat in ‘Terug in het laboratorium’, en ze
beschrijft dan precies hoe ze in de wirwar die ze oproept de rode draad in het oog
houdt: ‘Eigenlijk is er maar één regel: verlies je doel niet uit het oog. Begeef je in
alle mogelijke speculaties, gedraag je als een jonge hond in vers zwemwater, maar
vergeet nooit wat je bedoelt, ook al zul je het nooit zeggen, ook al formuleer je je
doel nooit, zelfs al ken je het niet eens - de stelregel blijft: verlies het niet uit het
oog.’
De Platonist en de Aristoteliaan staan allebei voor een sterke neiging, voor twee
tegenstrijdige verlangens om aan toe te geven, bijna zoals de twee paarden met hun
tegenstrijdige wil in de allegorie van de ziel waar Socrates het over heeft: het
wagenspan van de menselijke ziel bestaat bij hem uit een nobel en gehoorzaam paard,
en een wild en onbeheerst paard. Hoe ze te temmen? In het verhaal ‘De nacht van
Altea’ mag de pianist Youri Egorov dat doen met Moments Musicaux van Schubert.
Wanneer de hoofdpersoon van het verhaal deze muziek hoort op haar vakantieadres
in Zeeland, is zij in het gezelschap van iemand die ze wel
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eens haar Beste vriend zou kunnen noemen. Althans, ze merkt dat ze nog allerminst
van Plato af is, aangezien ze in hem haar absolute Idee van de Beste vriend herkent,
geheel volgens het Platoonse patroon dat ze achter zich dacht te hebben: ‘Zodra we
iets gewaarworden dat de deur naar herkenning (herinnering, zegt Socrates) openzet,
lijkt het ons wel of we door die poort heen moeten. Of we niet meer gelukkig of
eenvoudig kunnen zijn, we ons niet meer kunnen schikken in de dagelijkse gang van
zaken, die ons toch van evenwicht voorziet. Nee, we gaan rennen en schreeuwen en
wild gebaren maken en voelen een opwindende kriebel achter onze botten en roepen
dat we eraan komen, dat het hoogstens nog een kwestie van enkele seconden is. Ja,
we “branden van verlangen”.’
De spanningen tussen het gehoorzame en onbeheerste paard in het wagenspan van
de ziel, en de spanningen tussen de platoonse en de aristotelische manier om de
werkelijkheid te begrijpen, doen de hoofdpersonen in Meijsings verhalen verlangen
naar rust en wijsheid. Die vinden ze in hun hond. In ‘De dromen van honden’ schrijft
Meijsing met nog meer luchtigheid dan normaal, ditmaal over het wel en wee van
een hond. Hij krijgt van haar de rol van rust en kalmte in de zijlijn van haar
opwindende en hoog oplopende leven. Hij kan zelf ook uitbundig en uitgelaten zijn,
maar op bepaalde momenten, niet maar een beetje in het wilde weg. De hond heeft
bij Meijsing geen span paarden met een tegenstrijdige wil in zich, hij ligt op de
drempel van de slaapkamer en droomt, te zien aan de onwillekeurige bewegingen
die hij maakt. De vertelster vermoedt dat hij een leven aan gene zijde van Plato en
Aristoteles leidt, waar zij zich ook wel zou willen bevinden. Hij vertegenwoordigt
de ‘bezonnenheid’ waar zij een ernstig gebrek aan heeft.
Niet alleen paarden, honden en filosofen krijgen bij Meijsing een metaforische rol
toebedeelt om een emotie of gedachte uit te drukken, ook olifanten, auto's, schilderijen,
de zee of zwembaden. Emoties en reflecties vloeien daarbij constant in elkaar over
en proberen elkaar iets duidelijk te maken. Meijsing maakt het de lezer niet altijd
makkelijk met haar voorkeur voor een labyrintische manier van vertellen. Maar wie
er eenmaal de weg in weet voelt zich zo zeker als een ingenieur.
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Medewerkers aan dit nummer
Jan Baeke (1956) is dichter en vertaler. In 1997 verscheen zijn debuutbundel Nooit
zonder de paarden, gevolgd door de bundel Zo is de zee (2001), Iedereen is er (2004)
en Groter dan de feiten (2007). Voor de laatste bundel werd hij genomineerd voor
de VSB Poëzieprijs. In 2010 publiceerde hij zijn meest recente bundel, Brommerdagen.
Zie ook: www.publicthought.net.
Jurriaan Benschop (1963) werkt als schrijver en kunstcriticus in Berlijn. Hij
debuteerde in 2006 met de essaybundel De berg van Cézanne, in 2009 gevolgd door
Wonen tussen de anderen - een portret van kunststad Berlijn. Momenteel werkt hij
aan een nieuw boek, waarvoor hij door Europa reist en op diverse locaties met
kunstenaars en schrijvers spreekt over hun werk en herkomst.
Wim Brands (1959) bezocht de school voor de journalistiek en is dichter, verslaggever
en interviewer. Zijn laatst verschenen bundel is Neem me mee, zei de hond (2010).
Driss Chraïbi (1926-2007) was een Frans-Marokkaanse schrijver van een veelzijdig
oeuvre, waarvoor hij een aantal belangrijke prijzen kreeg. Hij wordt beschouwd als
wegbereider van de jongere generatie Marokkaanse kritische postkoloniale schrijvers,
onder wie Tahar bel Jelloun. In Frankrijk wordt hij nog steeds gedrukt en gelezen,
in Nederland bleef hij tot nu toe vrijwel onbekend. Het hier opgenomen fragment is
het begin van de vertaling van zijn memoires Vu, lu, entendu (1998).
Hanneke van Eijken (1981) treedt regelmatig op en publiceerde haar poëzie in literaire
tijdschriften en bloemlezingen. In 2010 was Hanneke finalist bij het NK Poetryslam.
Naast poëzie schrijft Hanneke een proefschrift aan de Universiteit Utrecht over de
constitutionele betekenis van het Europees burgerschap. Voorjaar 2013 verschijnt
haar debuutbundel Papieren veulens.
Pauline Genee (1968) studeerde Frans en Russisch aan de UvA en Proza aan de SvS.
Ze werkte als diplomaat voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. Haar eerste
roman komt in 2013 uit bij Querido.
Piet Gerbrandy (1958) is dichter en classicus.
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Joop Goudsblom (1932) was een van de oprichters van Tirade in 1957 en heeft de
naam van het tijdschrift voorgesteld. Hij was van 1968 tot 1997 hoogleraar sociologie
aan de Universiteit van Amsterdam. Naast werk op zijn vakgebied publiceerde hij
Reserves (1998), een bundel aforismen, notities en korte gedichten, waarin opgenomen
het eerder verschenen Pasmunt (1958, uitgebreid in 1976).
Alec van der Horst (1971) woont en werkt sinds veertien jaar in Parijs. Hij schrijft
verhalen en essays en publiceerde eerder in De Brakke Hond.
Marte Kaan (1977) studeerde psychologie en volgde de opleiding aan de
Schrijversvakschool Amsterdam. Werkt als freelance journalist en woont met haar
man en hun twee kinderen in New Delhi, India. Bij Ambo verscheen haar eerste boek
Lang leve de liefde - essays over destructieve liefde. Volgend jaar verschijnt er bij
Ambo een bundel met korte verhalen van haar hand.
Martijn Knol (1973) is schrijver. Zijn meest recente romans zijn Alles kan kapot
(2011) en Aphinar, een romantische tragedie (2007). In 2003 debuteerde hij met De
duiker.
Gilles van der Loo (1973) debuteerde in Tirade en publiceerde bij Van Oorschot de
verhalenbundel Hier sneeuwt het nooit. Hij werkt nu aan zijn tweede boek.
Geertrui Marks (1947) was dertig jaar lerares Nederlands, woonde in Frankrijk, en
werd literair vertaler. Samen met Lia Tuijtelaars vertaalde zij onlangs proza van
Fouad Laroui, Jacques Sternberg en Jonathan Littell. In 2011 won zij de eerste prijs
van Nederland Vertaalt in de categorie straattaal. Ze vertaalt graag, en zeker
Marokkaanse literatuur.
Carel Peeters (1944) is als criticus en essayist verbonden aan Vrij Nederland. Zijn
laatste bundel essays is Genieten voor miljoenen. Over populaire cultuur. Wekelijks
schrijft hij in Vrij Nederland een Literaire Kroniek en op maandag en vrijdag op de
website vn.nl/Boeken.
Barber van de Pol (1944) is schrijver (verhalen, essays en romans) en vertaler (van
onder meer Don Quichot en Moby Dick en, binnenkort te verschijnen, alle gedichten
van Jorge Luis Borges).
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Robin Ramael (1990) maakt deel uit van het Gents jong schrijverscollectief Omfloerst,
publiceerde al enkele gedichten in Meander en werd geselecteerd voor Vers Verse,
een initiatief van het Poëziecentrum
Lennard van Rij (1980) is dichter en literatuurwetenschapper. Hij is regelmatig te
zien op poëziepodia en publiceerde gedichten in o.a. Meander, Avantgaerde en Hard
Gras. Artikelen van zijn hand verschenen in De Parelduiker en Arabesken.
Nickie Theunissen (1969) schrijft en illustreert. Ze volgde een kunstopleiding en
studeerde filosofie. In 2011 debuteerde zij in Tirade 441 met poëzie. Haar kinderboek
De ontvoering van Mona Lisa verschijnt dit najaar bij uitgeverij Clavis.
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[Tirade december 2012]
Ester Naomi Perquin
Bij dit nummer
Hoelang behoudt een redactie zijn jongehonderigheid? Hoelang blijft dat ouderwets
baldadige schoolkrantgevoel? Hoe graag zit een redactie bijeen rond de vergadertafel,
voert felle discussies en drinkt, wisselt fragmenten, boektitels en bundellijstjes uit
en ziet toe hoe een uitgever binnensluipt om een stukje Tsjechov voor te dragen?
Hoelang behoudt een redactie zijn eigenzinnigheid en visie op kwaliteit zonder in
herhaling te vallen? En wanneer treed dan ten slotte die beruchte vermoeidheid op,
die gepaard gaat met het lezen en uitvlooien van al die honderden verhalen, gedichten,
essays en curieuze biografieën, op zoek naar dat ene, dat ene dat glanst?
Vijf jaar lang hebben we nummers kunnen maken waar me met genoegen op
terugkijken: het vertalersnummer (428, waaraan tientallen van 's lands beste literair
vertalers meewerkten en dat niet alleen aangenaam was om te lezen, maar het ook
tot een naslagwerk van beginnende vertalers schopte), het koffernummer (425,
waarvoor de redactie achtergebleven bagage opkocht - waaronder, naar zou blijken,
één koffer waarin uitsluitend brillen zaten - en uitdeelde aan geïntrigeerde, zij het
vaak wat huiverige schrijvers) en het glorieus uitverkochte Voskuilnummer (424,
een ‘Tirade die Voskuils alter ego Maarten Koning vast als “mieters” had bestempeld,’
zoals Gijsbert Kamer in de Volkskrant opmerkte). Tussendoor bliezen we de website
nieuw leven in, onder meer met dagelijks nieuwe stukken van een ‘Blogger in
Residence’. Tijdens de Boekenweek reden we met een bakfiets vol Tirades door
Amsterdam en haalden de woede van een politieagent op onze hals door gratis
exemplaren weg te geven. We maakten een pornonummer (444) waaruit bleek dat
suikerpotjes en afvoerputjes tot fraaie beschouwingen konden leiden.
We voerden kortom plannen uit die eerst en vooral voortkwamen uit de eerder
genoemde jongehonderigheid, dat schoolkrantgevoel - en natuurlijk uit alles wat we
lazen, dronken, betwijfelden, bediscussieerden, aanschreven, afwezen, bejubelden
en ontdekten. De la met plannen is nu leeg, de bodem is in zicht. Een
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tijdschrift als Tirade verdient vers bloed, bruisende plannen en nieuwe stemmen.
Ten slotte vroegen we ons nog af wat er nog bij anderen in de la was blijven liggen.
Een brief op poten aan de belastingdienst. Een slepende correspondentie met de
gemeente over de juiste locatie van een lantaarnpaal. Paginalange verzoekschriften
aan luidruchtige buren. Klachtenbrieven, dankbrieven, warmbloedige epistels en
eloquente protestbrieven. We vroegen auteurs om deze ‘onbedoelde literatuur’ aan
de redactie over te dragen, opdat de lezer vooral niets onthouden wordt. U vindt ze
verspreid door dit nummer.
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[Geerter Meijsing, brief aan Carrubba Ignazio]
Syracuse, 19 april 2009
Zeer geachte heer Carrubba Ignazio,
Zeker bij de jezuïeten groot gebracht, ad maiorem Dei gloriam, en het toch niet
verder gebracht dan barman, nu ja, u bent de eigenaar van die bar zoals u de eigenaar
van dit huis bent, waarin uw moeder nog geboren is. En meer dan metselaar of barman
zit er voor de doorsnee Siciliaan nu eenmaal niet in.
Gaarne onderhoud ik zo min mogelijk contact met huisbazen en
huizenbezitters
U bent een fijne huisbaas geweest omdat ik u deze acht jaar slechts één keer gezien
heb, ten kantore van de makelaar, ter ondertekening van het huurcontract. Vier jaar
geleden heeft u mij nog één keer gebeld, op mijn cellulare, waar ik niet van houd
omdat die voor persoonlijk gebruik bedoeld is en een slecht bereik heeft hier in huis,
zodat ik u slechts voor de helft kon verstaan. U wilde huurverhoging, twintig percent
zoals u had laten berekenen door uw fiscaal adviseur. Ik heb geen fiscaal adviseur,
vraag mij niet hoe de fiscus werkt en wat of het is, maar om u tegemoet te komen,
heb ik vanaf dat moment de helft van de door u voorgestelde verhoging betaald.
Daarover heeft u niet geklaagd. U was een fijne huisbaas. Gaarne onderhoud ik zo
min mogelijk contact met huisbazen en huizenbezitters, aangezien ik zelf tot de
onderklasse der huurlingen behoor.
Dat ik nu contact met u moet zoeken, u bent gewaarschuwd, voorspelt niet veel
goeds. In mijn levenshoroscoop is altijd veel goeds voorspeld voor de tweede helft
van mijn leven, maar voorspellingen komen nooit uit, pace Nostradamus. Zelfs Papa
Wojtyla, die toch een gelovig man was, en bijgevolg niet bijgelovig mocht zijn, en
die met het geld van de maffia de Berlijnse Muur heeft geslecht, voorspelde dat Hij,
volgens de door Hem geopende Boodschap van Fatima, in een

Tirade. Jaargang 56 (nrs. 442-446)

8
vuurzee van kogels zou omkomen. Dat is niet gebeurd. Er zijn twee kogels op hem
afgevuurd op het Sint Pietersplein door Mehmet Ali Ağca, en dat heeft Hij overleefd.
De tweede Boodschap was dat er een einde zou komen aan het communisme, en dat
heeft Hij tot stand gebracht. Een derde Boodschap was er niet, of die is nog niet
openbaar gemaakt. Mij is Hij evenwel sympathiek omdat hij aan de vooravond van
de Operation Iraqi Freedom, met zijn laatste krachten en gebalde vuist vanuit het
raam met het uitgeklopte tapijtje neen heeft gekreund.
Maar ik dwaal af. Voor Sicilianen bestaat er maar één Heilige Gezagsvoerder, en
dat is de bewezen oplichter Padre Pio, van wie u in uw bar ongetwijfeld een portretje
heeft hangen naast de naaktkalender van Pirelli.
Het is heus zo leuk niet, mocht u dat soms denken, wat ik u te melden heb.
Coràggio: vanaf deze maand kan ik de huurpenningen niet meer opbrengen. Ik
heb mijn bank opdracht gegeven de automatische overschrijvingen te stoppen. Sterker
nog: ik heb mijn Italiaanse bankrekening helemaal opgezegd, waarvoor ik nog een
aardige som moest betalen, di chiusura. Italiaanse banken zijn, behalve primitief en
bewerkelijk in hun procedures, ook oplichters vanwege de fikse prijzen die betaald
moeten worden, ook al wordt er niets met de rekening gedaan. Ik heb er nu genoeg
van, ook al zal ik de beeldschone caissière uit Catania deerlijk missen.
Evenwel ben ik niet van plan het pand te verlaten, vooralsnog. Het zal moeilijk
zijn voor de Forze dell'Ordine hier binnen te dringen, omdat u zelf een porta blindata
heeft laten installeren, die je alleen met een handgranaat open krijgt als hij op slot
zit.
U kunt mij telefonisch niet meer bereiken: elk moment verwacht ik
dat de Telecom de verbinding verbreekt
Ik weet niet (want ik heb het huurcontracht echt niet bewaard; ik heb wel andere
paperassen te bewaren en beheren) wat ik van u aan borgsom kan terugvragen.
Bovendien breng ik u graag in herinnering dat ik van u een volledig kale ruimte heb
gehuurd, waarin ik zelf een keuken en badkamer moest laten installeren, afgezien
van de meubels zelf natuurlijk, die ik niet van plan ben mee te nemen of te
verwijderen. Het appartement was bovendien van vocht doordrenkt, zoals alles hier
op Ortigia, en de muren werden al na het eerste jaar zwart van de schimmel. Die heb
ik laten verwijderen, en de muren heb ik alle jaren opnieuw laten witten. Ik heb
lampen en leidingen aangebracht, stopcontacten en luchtroosters. Wat ik vooral mis
in uw appartement is een rookkanaal, zodat ik geen houtkachel kon aansluiten en ik
alle winters, die op Sicilië lang duren, kou heb geleden en mijn jaarlijkse
longontsteking met fikse doses antibiotica moest
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bestrijden om te overleven - het was en is zo'n beetje 12° Celsius aan mijn bureau.
U kent de hoge kosten voor elektriciteit hier op het eiland, dus elektrische kacheltjes
vreaten door mijn portemonnaie. En in de zomer geen airconditioning, zodat ik het,
ondanks de dikke muren en dichte luiken, besterf van de hitte.
De twee andere bewoners van dit palazzo, die mij uitsluiten van de jaarlijkse
bijeenkomst van bewoners, hebben de lichten van het trappenhuis geschakeld aan
mijn meter. Dat maakt niet veel uit omdat ik de rekeningen van de Enel ook niet
meer betalen kan.
U kunt mij telefonisch niet meer bereiken: elk moment verwacht ik dat de Telecom
de verbinding verbreekt, en zoals gezegd is er op mijn gsm hier geen bereik.
Ik verstuur u deze mededeling via de post - tot op het laatst zal ik een paar
postzegels bewaren - maar ik verwacht geenszins dat u per schrift zult antwoorden,
als u de schrijfkunst al meester bent. Ik schrijf derhalve aan een dove, ongeletterde
en waarschijnlijk analfabetische huizenbezitter c.q. huurbaas, die wel een espresso
kan bereiden en een brioche over de toonbank kan aanreiken.
Toch verwacht ik dat u binnenkort zult aanbellen (vergeefse moeite aangezien de
citofoon reeds jaren defect is), of vanuit de straat zult roepen, maar denk niet dat ik
mij uit de tent laat lokken.
Con osservanza,
G.M.
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Eva Gerlach
Springzaad
Het meer hing in het bijna
donker boven zichzelf want het gaf licht,
we zaten met brood op de steiger en het kwam tot ons
zitzeil waaraan het likte,
wat klonk als: ‘hoe lang gaan jullie door en hoe breed
zijn jullie aan het verdwijnen?’ In een strak elastiekje
van kippenvel zaten wij op die plek waar
alles ruimer was, we wisten ons geen
raad van verwoestbaarheid, tot iets in de lucht
ons aantikte, springzaad:
iemand floot, een ander floot terug, zo!
zo! En wij, onze oren nog vol
van het meer dat kuste en slurpte, stonden op, stampten,
schudden en het liep uit ons links rechts en zo
begon wat we misten hier en daar in ons te passen
en om een verlenglijst te vragen dus we kwamen
met praktische dingen, geluk, zweet, knieholten: zo -
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[Frits Abrahams, brief aan heer Metzlar]
Groningen, 5 april 1973
Aan de voorzitter van V.V. Heerenveen
de heer R.O. Metzlar
Burgemeester Falkenaweg 186
Heerenveen
Geachte heer Metzlar,
Na overleg met mijn hoofdredactie leek het mij nuttig u bij dezen te informeren over
de onverkwikkelijke taferelen die zich zondag 1 april jl. na de wedstrijd
Heerenveen-Heracles op de hoofdtribune hebben afgespeeld. U was daarbij zelf niet
aanwezig, zodat u vermoedelijk niet weet wat er precies is gebeurd.
Na afloop werd ik, staande op de trap van de tribune, ‘bestormd’ door de heer
Sytzama van de Actie '67, die mij allerlei onsamenhangende verwijten naar het hoofd
slingerde over zogenaamde negatieve berichtgeving in onze krant. Om het niveau
van zijn argumenten aan te duiden: de heer Sytzama klaagde er o.a. over dat wij in
onze krant alleen wedstrijdfoto's van Heerenveen afdrukken, waarop een Groninger
(Griever of Haan) staat afgebeeld.
Zo maakte hij mij enkele malen uit (ik citeer letterlijk) voor
‘riooljournalist’ en ‘Telegraafjournalist’
Nu is de heer Sytzama een goedwillende, maar zeer verblinde clubchauvinist die ik
niet als een officiële representant van de voetbalvereniging Heerenveen hoef te
beschouwen. Dat is echter wèl het geval met uw bestuurslid, de heer Havesman, die
zich met enkele andere lieden (onder wie wellicht andere bestuursleden, maar dat
weet ik niet zeker) in het kielzog van de heer Sytzama bevond. De heer Havesman
zocht weldra zijn toevlucht tot een ordinaire scheld-
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partij. Zo maakte hij mij enkele malen uit (ik citeer letterlijk) voor ‘riooljournalist’
en ‘Telegraafjournalist’. De woede van de heren laaide zó hoog op dat een collega
van mij die ‘het gesprek’ bijwoonde, even vreesde dat ik gemolesteerd zou worden.
Zover is het gelukkig niet gekomen. Ik heb de heren zo netjes mogelijk van repliek
trachten te dienen. Daarbij heb ik uiteraard mijn verontrusting uitgesproken over het
feit dat het beleid bij Heerenveen mede bepaald wordt door figuren als de heer
Havesman, die in de omgang met zijn medemensen kennelijk niet gehinderd wordt
door normen van zelfbeheersing en fatsoen.
Mijn verhaal is echter nog niet ten einde. Na afloop van de wedstrijd had ik in de
cantine een interview met uw trainer, de heer Meg de Jongh. Na enige tijd kwam de
heer Havesman ongevraagd aan ons tafeltje zitten. Hij voegde terstond de heer De
Jongh toe dat er een ‘onbetrouwbaar journalist’ tegenover hem zat. De heer De Jongh,
nuchter en eerlijk als hij nu eenmaal is, ontzenuwde die belediging ter plekke door
te verklaren, dat hij met mij (en een andere aanwezige collega) in twee jaar tijd geen
enkele nare ervaring had opgedaan.
Wij hebben ook steeds veel respect gehad voor een club als Heerenveen,
die zich zo opmerkelijk weet te handhaven in het woelige betaalde
voetbal
Over de gebeurtenissen van zondag heb ik mij ten zeerst verbaasd. Het was voor uw
club een onwaardige, beschamende vertoning die - althans in mijn journalistieke
loopbaan - uniek is. Natuurlijk zijn er met andere clubs wel eens meningsverschillen
over bepaalde artikelen - wij dienen nu eenmaal niet dezelfde belangen. Elk
meningsverschil werd echter in een sfeer van wederzijds respect - en zeker niet op
de trap van een tribune - uitgepraat.
Tot zondag hebben mijn collegae en ik nooit onprettige ervaringen met Heerenveen
beleefd. Wij zijn altijd uitstekend door u behandeld. Wij hebben ook steeds veel
respect gehad voor een club als Heerenveen, die zich zo opmerkelijk weet te
handhaven in het woelige betaalde voetbal. Er is zelfs geen krant in Het Noorden
die de laatste jaren over Heerenveen zoveel achtergrondverhalen (reportages,
interviews) heeft gebracht als juist het Nieuwsblad van het Noorden.
De hysterische woede-uitbarsting van de heer Havesman c.s. werd veroorzaakt
door twee artikelen. Twee spelers, te weten Kist en Van Beveren, formuleerden in
recente interviews enige bezwaren tegen sommige beleidsaspecten, zonder daarbij
overigens beledigende opmerkingen te maken. Die (bescheiden) kritiek zit de heer
Havesman c.s. danig dwars. De heer Havesman vindt het o.a.
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onjuist dat wij een randfiguur als Van Beveren interviewen. Zolang Heerenveen
echter (relatief dure) randfiguren als Van Beveren contracteert, behouden wij ons
het recht voor om ze in onze krant aan het woord te laten. Kees Kist vond dat hem
in de transferperiode ‘belachelijke bedragen’ zijn aangeboden door de heer Havesman.
Tijdens de transferperiode hebben wij de heer Havesman vaak genoeg benaderd over
de onderhandelingen met Kist en Zoetendal. Hij wilde echter nooit iets onthullen
over bedragen etc. Dat is natuurlijk zijn goed recht. In dit licht bezien is het echter
onzinnig om nù met het verwijt te komen dat wij de uitspraak van Kist niet hebben
geverifieerd. Trouwens, als Kist iets belachelijk vindt, is dat zijn zaak en zijn
verantwoordelijkheid. Als Meg de Jongh vindt - zoals deze week in onze krant - dat
Heerenveen ‘een goed geleide vereniging is’, is dat óók zijn verantwoordelijkheid.
De heer Havesman heeft zondag ook nog aangekondigd, dat hij ‘ons nooit meer
berichten zal geven’. Een wat overbodig dreigement, want wij hebben in het verleden
zelden berichten van hem gekregen. De heer Havesman dient overigens te beseffen
dat hij noch met scheldwoorden, noch met een boycot zijn club een dienst bewijst.
Wanneer u deze affaire eventueel met de heer Havesman bespreekt, kunt u hem
namens mij mededelen dat ik bij een volgend geval van belediging een aanklacht
tegen hem zal indienen.
Met vriendelijke groet,
P.P. Abrahams
Kopie verzonden aan:
de heer J. Kleefstra, secretaris
de heer K. Havesman, penningmeester
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Amber Kreeft
Weekend in Amsterdam
Hij heeft het geluk gekend van vier grote liefdes. In een gemiddeld leven is dat veel.
Als je de relatie met zijn moeder meetelt, zijn het er zelfs vijf.
Telkens als hij verliefd is, beseft hij dat de vorige liefde minder heftig was dan de
huidige. Nu hij met zijn vierde grote liefde is, vraagt hij zich af of die eerste liefde
überhaupt wel het predicaat ‘grote’ verdiende.
De enige liefde die zich onttrekt aan die toenemende heftigheid, is die met zijn
moeder. Het is een liefde die boven de andere verheven is, de andere voortdurend
uitdaagt om op gelijke voet te komen - ook al is ze al meer dan tien jaar dood. Hij
was veertien. Op zijn vijftiende kreeg hij zijn eerste vriendin.
Men zegt dat een mens de helft van de periode die hij met iemand samen is geweest,
nodig heeft om een relatie na beëindiging te kunnen verwerken. Daar heeft hij zich
nooit iets van aangetrokken. Iedere vriendin volgde bijna naadloos het vertrek van
de vorige op. Bovendien, als hij die stelregel op zijn veertiende al kende, dan had
hij pas op zijn eenentwintigste aan een eerste liefde kunnen beginnen.
Met zijn ex-vriendinnen heeft hij goed contact. Hij denkt nog iedere dag aan ieder
afzonderlijk (hij is op een plek waar ze samen koffie hebben gedronken, hij rijdt in
de auto langs een dorp waar ze samen een nacht hebben doorgebracht). Aan zijn
moeder denkt hij haast voortdurend, meestal wanneer hij in gezelschap van zijn
vriendin is. Sinds zijn veertiende is hij zelden alleen geweest.
Tegelijkertijd komt het weinig voor dat hij over zijn moeder praat. Zijn vorige
vriendinnen dachten daardoor dat hij het verlies nooit had verwerkt. Dat weersprak
hij vol vuur. Ze wisten niet dat ze, juist doordat ze met hem waren, ervoor zorgden
dat de herinnering aan zijn moeder springlevend bleef.
Zijn huidige vriendin - haar naam is Valérie - praat nooit over zijn moeder. Ze
stelt hem ook niet de vraag of hij het verlies verwerkt heeft. Dat doet ze niet omdat
ze egoïstisch is, of juist te bescheiden, maar eenvoudigweg omdat ze niet weet dat
zijn moeder overleden is. Hij heeft haar dood tot nog toe verzwegen. Met een
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leugentje, namelijk dat ze er met een man vandoor is gegaan naar Buenos Aires,
heeft hij zich er vanaf gemaakt.
Als hij op een middag wat naar buiten zit te staren, stelt Valérie plotseling voor
om een weekend naar Amsterdam te gaan. Ze komt net uit de badkamer gelopen en
heeft haar handdoek als een paarse wrong om haar haren gedrapeerd. Zonder zich
om te draaien, zegt hij: ‘Ja, dat lijkt me wel weer eens leuk.’ Misschien komt het
omdat de wrong voor een gedeelte ook haar oren bedekt, of misschien omdat het
gewoon niet in haar opkomt dat het woordje ‘weer’ duidt op iets uit een ander verbond,
iets waar zij geen weet van heeft (want ze zijn nooit eerder samen in Amsterdam
geweest) - maar ze reageert er niet op en is blij met zijn instemming.
Anderhalve maand later zitten ze in de Thalys naar Amsterdam. Hij is eerder
weggegaan van zijn werk, zij heeft besloten om een college niet te volgen. Zij stapte
in de metro bij Maubert-Mutualité, hij op de fiets niet ver van het Gare du Nord.
Bovenaan de roltrappen ontmoetten ze elkaar. Ze renden onder het hoge dak naar
de trein, die vlak nadat ze instapten, vertrok. In de trein zaten ze tegenover elkaar
met naast hen twee vrouwen uit de Provence met slechte eetgewoontes. Vanwege
het gesmak en de aanblik van voedsel dat blijft hangen aan donsachtig gezichtshaar,
schuiven ze wat meer naar het raam toe. De hele rit lang doen ze hun best om zo min
mogelijk om zich heen te kijken in de treincoupé. Hij kijkt naar het hangende gezicht
van zijn vriendin in de treinruit. Er dwars doorheen schiet het landschap voorbij.
Even lijkt het alsof er een geest boven het struikgewas zweeft.
Hij grijpt naar Valéries pols die op het tafeltje rust en zegt: ‘Je lijkt op mijn moeder
weet je dat?’ Ze lacht, zijn opmerking alleen maar opvattend als een compliment,
niet beseffend wat erachter nog méér schuilt. Want inderdaad, nog meer dan haar
voorgangers, lijkt ze op zijn moeder. Maar als dat zo'n belangrijk criterium voor hem
is, dan hangt hun relatie aan een zijden draadje. Misschien loopt hij op een dag wel
tegen een andere vrouw op, die nóg meer op haar lijkt. Toen hij Valérie voor het
eerst zag (dat was in een café in de buurt van Trocadéro), herkende hij haar, ook al
was ze iemand anders. En toch kan een gewoonte, een manier van kijken
betekenisvoller zijn dan een overeenkomstig uiterlijk. Wie weet ontmoet hij eens
iemand die bijvoorbeeld precies zo praat zoals zij.
Als ze in Amsterdam zijn aangekomen, lopen ze eerst naar het hotel waar ze dat
weekend zullen blijven. Daarna willen ze uit eten. Hij doet alsof hij niet weet waar
in de stad de goede restaurants zijn. Op het moment dat ze over een plein lopen,
waarvan zij zegt dat het lijkt op het Place de la République, roept hij bijna: ‘Weet je
nog...’ Hij is al eerder op dat plein geweest. Maar hij slikt het op tijd in, er
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zeker van dat het afmaken van die zin het einde van hun geslaagde weekend zou
betekenen.
Op die manier dwalend door de stad, zij omdat ze de straten in de stad nog niet
kent, hij omdat hij hardvochtig probeert om alles voor de eerste keer te zien, belanden
ze in de hoerenbuurt.
Ook hier is hij eerder geweest. Maar toen was hij alleen. Hij herinnert zich - zonder
dat hij het wil - hoe hij met Anna ruzie maakte op dat plein dat Valérie aan het Place
de la République doet denken. Het ging over iets onbenulligs, ingegeven door hun
beider verlangen om elkaar even niet te willen begrijpen: Anna had gezegd dat ze
samen met hem op het platteland wilde wonen. Ze bedoelde ‘later’ maar dat zei ze
er niet bij. Dat hoefde ook niet, want hij begreep heel goed dat ze niet meteen hetzelfde
jaar een huisje in de Dordogne wilde betrekken. Maar ondanks zijn begrip, antwoordde
hij: ‘Nee, dat lijkt me niks. Zonder vrienden in een zelfgekozen isolement... daar
worden we allebei niet gelukkig van.’ Toen hij dat antwoordde, had Anna zichzelf
kunnen verduidelijken. Ze had kunnen zeggen: ‘Natuurlijk, ik bedoel ook niet
volgende week. Ik bedoel later. Het lijkt me een fijn vooruitzicht om, als we allebei
oud zijn, samen in de natuur te leven.’ In plaats daarvan slingerde ze hem allerlei
verwijten naar zijn hoofd: dat zijn vrienden zeker belangrijker voor hem waren, dat
hij haar niet leuk genoeg vond en dat hij blijkbaar niet geloofde in een toekomst
samen met haar. Dat vond hij zó stomvervelend, dat hij reageerde op een manier die
ervoor zorgde dat het gesprek eindigde in slaande ruzie. Zij verdween naar hun hotel;
hij sloeg een steeg in en kwam uit op de Wallen.
Valérie is zo lief om niet te merken dat hij uitgebreid naar de vrouwen achter de
ramen kijkt. Net als enkele jaren eerder is hij gefascineerd door de leeftijd van de
meisjes. De vrouwen in de Rue St. Denis zijn zo oud dat ze zijn moeder konden zijn.
Die gedachte stootte hem dusdanig af, dat hij er nooit iemand heeft aangesproken.
Maar in Amsterdam zijn de meisjes van zijn eigen leeftijd. Sommigen zijn zelfs
nog jonger. In zijn onderbuik voelt hij de verlangens die ze bij hem oproepen. Valérie
merkt het niet, ervan overtuigd dat hij net zo weinig interesse heeft voor andere
vrouwen als zij voor andere mannen. Het komt niet in haar óp dat hij naar vrouwen
in verlichte kamers kijkt. Zoals het ook niet in haar opkomt dat hij, als ze samen door
de stad lopen, soms zijn blik langs haar heen laat glijden en laat hangen aan twee
vrouwenbenen. Of aan ogen die hem aan zijn moeder doen denken.
Tot Valéries vreugde, en zijn lichte teleurstelling, verlaten ze al na twee grachten
de wijk met de roze ramen. Langs het water lopen ze in de richting van een
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kerk die met zijn punt in de wolken prikt. Zijn blik blijft er even aan hangen. Dan,
met een wild armgebaar, trekt Valérie aan zijn jas en wijst hem op twee bejaarden
die zichtbaar samen voor hen uit wandelen. De vrouw zet haar linkervoet naar voren,
wanneer haar echtgenoot zijn rechter verplaatst. De man houdt haar zo stevig vast,
dat het voorstelbaar is dat ze zonder die arm op de grond zou storten.
Valérie drukt zich tegen hem aan. ‘Wat schattig!’ roept ze uit, en haar blik is in
één klap troebel.
Hij herinnert zich hoe ze enkele weken eerder op de televisie naar een programma
keken, waarin mensen boven de zeventig vertelden over hun huwelijk. In de meeste
gevallen was de liefde nog springlevend. Ook toen schoten haar ogen vol. Voor haar
belichaamden die mensen op de tv haar utopische beeld van de liefde.
's Nachts, in bed, gaat het mis. Hij ligt bovenop haar, de dekens hebben ze van
zich af geschoven en liggen op de grond. Even daarvoor hebben ze gegeten in een
restaurant waar een ober hen (hem) uitlachte omdat zij spare ribs bestelde en hij een
walnotensalade. Terwijl ze naar het hotel liepen, maakten ze er nog grapjes over.
Kussend gingen ze hun kamer binnen, vrijend lagen ze niet lang daarna op bed.
Als zij haar hoofd van het kussen tilt en haar ogen sluit om een kus te ontvangen,
noemt hij haar per ongeluk ‘Anna’. Hij had evengoed de naam van een van zijn
andere ex-vriendinnen kunnen noemen. Of zelfs ‘mama’ kunnen zeggen.
Hij schrikt eerder dan zij. Misschien schrikt zij pas wanneer ze haar ogen opent
en zijn verschrikte blik ziet.
Hij draait zich van haar af en hoort hoe de badkamerdeur dichtslaat. Het moet iets
kleins zijn geweest, denkt hij peinzend: ze zat aan haar haar zoals Anna deed. Of ze
sloot haar ogen zoals Anna deed. Als ze haar armen om hem heen sloeg op de manier
die hij van een van zijn andere ex-vriendinnen gewend was, had hij haar waarschijnlijk
Sophie genoemd. Of Catherine als Valéries navel aan die van Catherine deed denken.
Hij is zo verstandig om dit allemaal niet aan haar te vertellen. Zoals hij ook niet tegen
haar zegt dat hij van al die vrouwen houdt. Heel veel zelfs. En dat hij er zeker van
is dat dat nooit op zal houden. Dat was de waarheid geweest. Maar in plaats daarvan
slentert hij traag naar de badkamer en fluistert door de dichte deur alles wat nodig
is om haar tot bedaren te brengen. Het kost hem acht uur. Ze liepen om elf uur hun
kamer binnen en om zeven uur 's ochtends - het licht schijnt al door de gordijnen op
zijn witte lichaam - opent ze de badkamerdeur. Meer vanwege de vermoeidheid dan
omdat ze hem vergeven heeft, gaan ze samen in bed liggen.
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Om te begrijpen waarom zijn verspreking haar zoveel pijn deed, moeten we terug
naar de Wallen. Alles draait er om promiscuïteit. Voor haar is dat bedreigend. Voor
hem is het vanzelfsprekend. Want Valérie, die naast hem loopt, is niet alleen zijn
vriendin, van wie hij houdt vanwege haar lach, haar ogen, haar tics, haar gedragingen.
Ze is bovendien zijn moeder en de vrouwen met wie hij eerder is geweest. Dat zal
ze nooit kunnen begrijpen. Ieder mens wil alleen in zichzelf geloven. En toch is dat
de reden waarom hij Anna zei, toen, en niet: Valérie.
Hoe veelbetekenend deze gebeurtenis (voor hem) is geworden, blijkt uit de
daaropvolgende dagen. Juist als hij niet aan hen probeert te denken, dringen zich
allerlei ongewenste herinneringen op. Hij wil Valérie niet kwetsen en dus probeert
hij de andere vrouwen, ook zijn moeder, uit zijn bewustzijn te dringen. Het gaat niet.
Hoe nadrukkelijker hij het probeert, des te duidelijker verschijnen hem beelden die
hij eigenlijk vergeten wilde zijn. Ondertussen stelt hij alles in het werk om haar niet
nog een keer te confronteren met een andere naam. Daarvoor is het vereist - denkt
hij - om niet aan Anna te denken. Dus terwijl ze samen in de trein terug naar Parijs
zitten, terwijl ze samen in hun eigen appartement in bed liggen, terwijl ze een week
later tegenover elkaar in een restaurant plaatsnemen, en terwijl ze op de stoep bij de
ouders van Valérie staan, denkt hij steeds - als een mantra die zich niet laat verdringen:
‘Zeg niet Anna tegen haar, zeg niet Anna tegen haar, zeg niet Anna, zeg niet Anna,
Anna, Anna, Anna...!’
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Detlev van Heest
Nietsvermoedend en weerloos
Mijn lankmoedigheid kent grenzen.
Nieuwloofwijk, Tsjo-oefoe, 29 juni 1999
Aan de Gemeenteraad en Burgemeester van Tsjo-oefoe-stad, Tokyo
2-35-1 Kodzjima-tsjo-oe
Tsjo-oefoe-stad
Tokyo
Geachte Burgemeester,
geachte Leden van de Gemeenteraad,
Ten scherpste tekenen wij protest aan tegen het vergassingsbeleid van
Tsjo-oe-foe-stad. Vandaag, 29 juni, gaste een vergassingsvoertuig onze buurtschap.
Volgens onze Japanse buren beoogt dit jaarlijkse gassen de uitroeiing van
geleedpotigen door middel van scheikundige middelen, zoals pesticiden.
Als belastingplichtigen die betalen voor deze door ons ongewenst geachte
vergassing, stellen wij U de volgende vragen:
Kunt U ons precies uitleggen welke pesticiden U voor het gassen gebruikt, alsmede
in welke sterkte?
Kunt U ons precies uitleggen welke pesticiden U voor het gassen
gebruikt, alsmede in welke sterkte?
Kunt U ons uitleggen waarom u het noodzakelijk acht gehele buurtschappen te gassen
in een tijdperk waarin iedereen in Japan zich bewust wordt welke schade pesticiden,
dioxine en uitlaatgassen aan de leefomgeving veroorzaken?
Waarom zet Tsjo-oefoe-stad een vergassingsbeleid voort dat in de ogen van vele
belastingbetalers schadelijk is voor kinderen, volwassenen en huisdieren?
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Waarom hebt U niet de moeite genomen de bewoners van Tsjo-oefoe-stad die niet
vertrouwd zijn met Uw vergassingsgewoonten, te waarschuwen?
Wij hadden geen gelegenheid onze ramen te sluiten. Onze tot voor kort gezonde
kat Kootje, bijna vijf jaar oud, lag nietsvermoedend en weerloos op de veranda te
slapen, toen zij door een wolk vergift werd beneveld. Ik was juist op de veranda
doende de witte was op te hangen. Hoestend en proestend zag ik mij genoopt, met
Kootje onder mijn arm, het huis in te vluchten, onder achterlating van het wasgoed.
Indien mijn echtgenote, Kootje en ik ziek worden en een geneeskundige dan wel
veterinair oordeelt dat de ziekte waaraan wij lijden (bijvoorbeeld een aandoening
van de luchtwegen, longen en huid en enige vorm van celwoekering) verband kan
houden met het gassen van onze buurtschap, dan zullen wij niet aarzelen
Tsjo-oefoe-stad aansprakelijk te stellen voor de materiële en immateriële schade en
alle denkbare kosten op U verhalen. Wij zullen zolang tegen U procederen tot U het
gassen termineert.
Wij doen een beroep op de Burgemeester en de Leden van de Gemeenteraad Uw
verdelgingsbeleid terstond te beëindigen.
Met groeten,
Heesto Dettorefoe
1-31-9 Nieuwloofwijk
Het antwoord bereikte mij weldra.
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T. Soenada
Hoofd Kanselarij van de Burgemeester
2-35-1 Kodzjima-tsjo-oe
Tsjo-oefoe-stad
9 juli 1999
Aan Heesto-san
1-31-9 Nieuwloofwijk
Heesto-san,
Dank U zeer voor Uw brief en neemt U ons de vertraging in de beantwoording ervan
niet kwalijk.
Gedurende geruime tijd heeft onze stad gegast uit het oogpunt van voorkoming
van besmettelijke ziekten veroorzaakt door muggen en vliegen. Heden ten dage
begrijpen wij echter dat pesticiden schade veroorzaken aan de leefomgeving. Derhalve,
ingaande het volgende fiscale jaar, dat in Japan op 1 april een aanvang neemt, is onze
stad voornemens ons vergassingsbeleid af te schaffen.
Dank u nogmaals voor Uw vriendelijke suggestie. Moge God Uw familie zegenen.
Geheel de Uwe,
T. Soenada
God zegende ons metterdaad, althans wij werden niet aantoonbaar ziek. Kootje,
inmiddels achttien jaar oud, maakt het naar omstandigheden redelijk wel.
Minder succes had een boze brief die ik in 2001 schreef aan de burgemeester van
Tsjo-oefoe-stad, een gemeente van ruim 220.000 inwoners binnen de stadsprovincie
Tokyo. Talloze oude bomen in onze buurtschap Nieuwloofwijk zouden worden
gerooid om te wijken voor een flatgebouw en parkeerplaatsen. Deze brief is niet
bewaard gebleven, wel het raadselachtige antwoord van de burgemeester, die mijn
gasbrief kennelijk nog niet vergeten was:
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Katsoeyoeki Gelukstaart
Burgemeester van Tsjo-oefoe-stad,
2-35-1 Kodzjima-tsjo-oe
Tsjo-oefoe-stad
Tokyo, Japan
27 november 2001
Aan Heesto-san
1-31-9 Nieuwloofwijk
Heesto-san,
Dank U wel voor Uw brief over het bouwplan voor 1-36-19 Nieuwloofwijk.
En wederom stel ik Uw vriendelijke begrip jegens ons stadsbeleid aangaande de
bevordering van de bescherming van het groen op prijs.
Zoals vermeld in Uw brief kunnen wij niets voor U betekenen waar het betreft
een perceel in particuliere eigendom. Echter, teneinde meer dan vijftien wooneenheden
te verwezenlijken, dan wel bouwpakkethuizen op een oppervlakte groter dan 500
vierkante meter veil te bieden, behoort men tevoren in overleg te treden met de stad.
Eveneens zijn wij in deze kwestie bezig de uitvoerende bouwfirma te bewegen zo
veel mogelijk bomen te sparen, daar de bouw van dit flatgebouw anders tamelijk
bezwaarlijk te verwezenlijken valt. Wij zullen eens temeer trachten een overeenkomst
te bereiken over het behoud van vele prachtige bomen.
Wij begrijpen tevens dat het behoud van bomen de belangrijkste zaak is in de
huidige omstandigheden, maar aangezien de financiële problemen zeer schrijnend
zijn, kunnen wij ons de aankoop van dit perceel niet veroorloven. Ik hoop dat U
begrip hebt voor onze situatie.
Wij zullen voortaan ons best doen de omstandigheden te behouden van niet alleen
voorrang geven aan de vernietiging van de natuur maar ook van het sparen van de
natuur.
Dank U.
Geheel de Uwe,
Katsoeyoeki Gelukstaart
Alle bomen op het perceel werden gerooid.
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Menno Hartman
Vallen en opstaan voor kunstenaars en critici
Over een ongemakkelijk boek en waarom het te lezen
Er is een stripje van Barbara Stok waarop een man en een vrouw op de bank zitten
en naar de televisie kijken. De man is ongeschoren, hangt onderuit en heeft een pilsje
in zijn hand. ‘Kijk,’ zegt zij, ‘dat is grappig, Barack Obama is even oud als jij.’
Ongemakkelijke boeken moet je lezen, anders wordt het nooit wat
Het overkwam mij toen ik het boekje van Joost Conijn, Piloot van goed en kwaad,
in handen kreeg. Joost Conijn is even oud als ik ben. Maar ik zat op de bank toen ik
dat zag. En Joost Conijn bouwde een vliegtuig en vloog ermee naar Afrika. Dit
maakte het voor mij een ongemakkelijk boek. En ongemakkelijke boeken moet je
lezen, anders wordt het nooit wat.
In de eerste plaats is Conijn een kunstenaar en een avonturier. Beide categorieën
die de bankzitter gebruikt om wat hij aan ongemakkelijks waarneemt, weg te poetsen
in duidelijkheid. Wat is een avonturier? Dat is iemand die op avonturen uitgaat, op
goed geluk, zonder bepaalde bestemming, een riskante onderneming aangaand,
geneigd tot vreemde plannen, zo schraap ik de Van Dale lemma's maar een beetje
bij elkaar.
In 1975 stak de toen 33-jarige Nederlandse kunstenaar Bas Jan Ader in een bootje
de oceaan over. Zijn bootje heette Guppy 13. Hij raakte vermist en tien maanden
later werd zijn boot teruggevonden voor de kust van Ierland. Een van de kunstwerken
van Bas Jan Ader heet Broken Fall en is een film die toont hoe Ader zich uit een
boom laat vallen. De overgave is een thema in zijn werk, vallen een terugkerend
motief.
Dat Ader meer een avonturier is dan een kunstenaar zou ik niet willen beweren.
Maar dat zijn fatale laatste kunstwerk avontuurlijk was lijkt evident: Ader gaf zich
over aan de zee. Wat doe je precies als je je laat vallen? Je dwingt jezelf de normale
angst tegen beschadiging op te geven, je duwt je angst weg om een letsel te kunnen
oplopen.
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De recensent als avonturier
Van een kunstenaar kan je evenzogoed als van een avonturier zeggen dat hij zonder
bepaalde bestemming een riskante onderneming aangaat. Is daarmee een tocht over
zee in een klein bootje een kunstwerk? Is een vlucht met een zelfgebouwd vliegtuig
naar Afrika een kunstwerk? Omdat Conijn er een geïllustreerd boek over maakte,
mag de recensent daar een antwoord op geven. Rob Schouten deed dat in de Trouw
van 22 september: ‘Van het Goed en Kwaad in de titel bespeurt de lezer dan ook zo
goed als niets, of het moest zijn dat ze in het ene land makkelijker en vriendelijker
zijn dan in het andere. Van ethisch, laat staan metafysisch besef is in dit boek geen
enkele sprake. Dat geeft het een merkwaardige leegte, en misschien is dat ook wel
de bedoeling van de schrijvende piloot geweest: ons te confronteren met het
luchtledige. Maar voor literatuur is dat toch niet genoeg.’
Rob Schouten gaat verder in zijn bespreking: ‘Ergens schrijft hij: “Mijn gedachten
hebben drie hoofden nodig.” Misschien is dát het wel, zijn er te veel gedachten om
weer te geven en heeft de auteur het zuchtend opgegeven. Het resultaat is een
leeghoofdig avonturenboek. Wel rijk geïllustreerd trouwens, met foto's van halve
vleugels, instrumentenpanelen, routekaarten en uitzichtjes op de savanne. Voor in
het album thuis zal ik maar zeggen.’
Zou Rob Schouten Piloot van goed en kwaad ook een ongemakkelijk boek hebben
gevonden? Ik denk het wel. En daarbij vertoont hij een verschijnsel dat je bij meer
recensenten aantreft die al lang in het vak zitten. Rob Schouten zit volledig vast in
zijn verwachtingen van wat een boek moet zijn. Hij formuleert dat zelf in zijn
bespreking van het boek. Er moeten ‘woorden vuilgemaakt aan de voorgeschiedenis’,
een avonturenroman moet ‘verdieping’ kennen, het moet over ‘ethiek en metafysica’
gaan, want anders is het boek geen literatuur. Ik citeer hier dus uitsluitend wat
Schouten zelf beweert. Schouten heeft het boek dus gelezen met vaste schema's in
zijn gedachten. Hij wilde niet op goed geluk gaan lezen, maar met een bepaalde
bestemming. In meest concrete vorm is deze bestemming: een stukje dat hij moest
typen en waar hij wat geld voor krijgt. Schouten is dus geen avonturier. Schouten
gaat geen riskante onderneming aan en is niet geneigd tot vreemde plannen.
Rob Schouten zit volledig vast in zijn verwachtingen van wat een boek
moet zijn
Dat hoeft ook niet, maar men zou het de lezer van Trouw gunnen dat hij wat minder
schematisch en wat minder met een al te helder doel voor ogen zijn boeken leest,
want dát is de opdracht die de krant zijn recensenten moet stellen.
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Iedere recensie zou - zoals ieder boek - een zoektocht moeten zijn naar iets essentieels.
In het geval van de recensie is dat een vraag naar wat de bedoeling en de achtergrond
van het boek is. Een goede recensent moet daartoe steeds weer zijn verwachtingen
temperen, want hij moet niet op zoek naar wat hij vindt dat het boek zou moéten zijn,
maar naar wat het boek ís. En voor die zoektocht moet je wel wat avontuurlijk durven
zijn. Daar is immers meer welwillendheid voor nodig dan sommige recensenten die
dit werk al heel lang doen, kunnen opbrengen. Is - als ik mijn uitweiding nog heel
even voortzet - een ervaren recensent dan een slechte? Neen. Hij kan vergelijken en
context geven. Dat moet hij dan ook doen.
Heeft Schouten het moeilijk gehad met dit boek? Ja, ik denk het wel. Hij is te
ervaren om er lang aan te blijven haken, maar met kleine uitglijers als: ‘uitzichtjes
op de savanne’ en ‘hier stuitert een uit hout en aluminium in elkaar geflanst brikje
door de lucht’ toont Schouten dat de jonge avonturier in hem niet helemaal dood is:
we lezen toch echt een beetje afgunst hier. Piloot van goed en kwaad is niet zozeer
een ‘merkwaardig leeg boek’ voor Rob Schouten, maar ook een ongemakkelijk boek.
Schouten heeft het boek willen wegzetten.

Angst om te vallen
In het stukje in Trouw staat dat dit boek over vliegen gaat, maar dat is niet juist, dit
boek gaat over angst.
Het knispert in het boek van passages als deze: ‘We praten om elkaar vast te houden
boven de zee en niet in stille gedachten naar beneden te storten.’ ‘Strand wisselt af
met rotsen. Een weggetje of een verlaten vissershut als tekens van leven. Als die er
niet meer zijn begin ik aan de dood te denken.’ En verderop: ‘Ik lig op de stretcher
en verzamel moed voor de vlucht over de Sahara.’ ‘Ik moet de wind leren kennen,
om hem niet te vrezen.’ ‘Ik voel me machtig boven de onverbiddelijke woestijn,
maar de angst om erin te belanden knaagt harder.’ ‘Ik ben volledig op mezelf
aangewezen. Er is niemand beneden. Ik ben los van het touw waarmee al het leven
verbonden is.’ ‘In de jungle is verrotting en de dood overal om je heen aanwezig,
maar ik ben er nooit bang geweest. De woestijn is onaangeraakte schoonheid. Zag
ik maar kadavers, dode stinkende kamelen, als teken van leven. Ik vlieg in een wolk
van angst, mijn adem houd ik in.’
Belangrijk is evenwel dat deze angst maar heel zelden leidt tot het
besluit niet te gaan
Het boek is een redelijk feitelijk relaas van de vlucht, de landingen, het weer, de
mensen op de baan, maar vindt zijn spanning in de angst van de piloot. Belang-
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rijk is evenwel dat deze angst maar heel zelden leidt tot het besluit niet te gaan. De
overweging met een zelfgemaakt vliegtuig naar Afrika te vliegen is het besluit van
een avonturier. Je moet je angst kennen en ermee omgaan om te zien hoever je kunt
gaan. Om te weten wat de spankracht van je leven is. De fascinatie van Bas Jan Ader
voor vallen is vergelijkbaar met de fascinatie van Joost Conijn voor vliegen. Bijna
op het einde van Piloot van goed en kwaad, als Conijn uit een paar benarde situaties
gered is, krijgt de tekst opeens een zeker opgetogenheid. Conijn begint ineens te
reflecteren op de vlucht en schrijft: ‘Het verschil tussen vooruitblikken en terugkijken
is overwonnen angst. De angst verdampt wanneer je op het gevaar afgaat. Ik ben
door de angst heen gegaan, de gevaarlijkste landen heb ik achter me gelaten. Je
ondergaat iets waardoor alles inzichtelijk wordt.’ Dit is meer reflectie dan we tot dan
toe van Conijn hebben meegekregen. Zonder overigens te zeggen dat Conijn niet
zou nadenken over wat hij doet. De passage geeft de essentie van Conijns project
weer.
‘In het trottoir zitten mansgrote gaten,’ schrijft hij eerder, ‘waar je onoplettend in
stapt. Het is bevrijdend gevaarlijk.’ Dit bevrijdende aspect van gevaar, de overtuiging
die hij koestert dat door op gevaar af te gaan, het verdwijnt, dat is wat Conijn drijft.

Gebroken val
In de film Broken Fall (organic) van Bas Jan Ader hangt een man aan een tak boven
een sloot in het Amsterdamse Bos. Hij beweegt in de film telkens ietsje naar het
uiteinde van de tak. Ik heb een vriend die dat zou begrijpen. Hij leidt aan wat hij zelf
noemt: spankrachtsensatie. Wanneer hij een potlood in zijn hand heeft, en we zijn
aan het praten en het gaat heel ergens anders over, merk ik toch dat hij druk op de
beide uiteinden van het potlood uitoefent. Met beide handen het potlood vasthouden,
een begin maken het te breken, maar dat eindeloos uitstellen.
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Dat breken ook ergens wel willen voorkomen, maar op zoek naar het punt waar dat
voorkomen niet meer gaat en het potlood breekt. Bas Jan Ader beweegt in de film
naar het uiteinde van de tak in de verwachting, in de hoop of vrees dat de tak het
begeeft. Als de tak dat niet doet, laat hij los en valt in het water.
De film Broken Fall (geometric) toont dat nog sterker: Ader staat op een winderig
pad met rechts van hem een schraag. Hij balanceert bijna twee minuten op zijn
rechterbeen, hellend naar de schraag op zoek naar het kantelpunt, het moment dat
hij gaat vallen. Een heel opvallende gelijkenis met het eerste filmpje is dat in de
laatste twee seconden zo'n moment van overgave is, toe dan maar. Bas Jan Ader laat
de tak zelf maar los, Bas Jan Ader duwt zich over het kantelpunt heen.
Joost Conijn is al eens uit de lucht gevallen. In Tsjechië, waar hij zijn brevet haalt,
stort hij op een dag neer. Maar Conijn vliegt weer: ‘De motor loopt mooi, alle
wijzertjes staan goed. Airspeed 80 mph, hoogte 700 meter. Angst om neer te storten
is het grondgevoel van de piloot.’
In weer een filmpje van Ader (allemaal op YouTube), onlangs teruggevonden,
fietst hij de zee in. Het is te hopen dat Conijn niet te overtuigd raakt van zijn stelling
dat gevaar verdampt wanneer je erop afgaat. Het is niet waarschijnlijk dat Conijn
zichzelf het duwtje geeft dat Bas Jan Ader zich steeds gaf, daarvoor is Conijn gelukkig
niet tragisch genoeg. Of hoop ik dat vanaf de bank alleen maar heel erg?
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[Ester Naomi Perquin, brief aan FNV Vakcentrale]
Aan:
FVN Vakcentrale / ABVAKABO
Betreft: Het pimpen mijner vakbond
Geachte heer/dame,
Onlangs trof ik op mijn deurmat een prentbriefkaart aan met daarop de intrigerende
zin ‘Pimp mijn vakbond’ - dit stijlvol gecombineerd met enige roze sterren en wat
in een rij staande silhouetten van mij onbekende lieden, al valt het niet te ontkennen
dat het personage met het achterstevoren gekeerde hoofddeksel (de derde van rechts)
een zekere gelijkenis vertoont met een van mijn buurmannen, die overigens een
bijzonder aardige man is - dit echter terzijde.
Hoewel ik deze kaart, ondanks het zien van zo veel esthetiek, tezamen met een
folder van de lokale pizzakoerier en een welwillende aanbieding van een plaatselijke
helderziende bij het oud papier had willen doen belanden, bedacht ik mij om redenen
van onnaspeurbare aard.
Ik besloot een blik op de achterzijde te werpen.
De daar aangetroffen tekst was van een zodanig intrigerende aard dat
ik er welhaast even bij moest gaan zitten
Hoe juist zijn de menselijke neigingen! Wat ik daar mocht lezen overtrof, om maar
eens een oud theezakje uit de afvalemmer van veelgebruikte uitdrukkingen op te
diepen, mijn stoutste verwachtingen (en ik kan u geheel naar waarheid bezweren dat
mijn verwachtingen doorgaans zeer, zeer stout zijn). De daar aangetroffen tekst was
van een zodanig intrigerende aard dat ik er welhaast even bij moest gaan zitten - en
dit gebeurt mij toch niet dikwijls, hoewel ik mij als ambtenaar mag verheugen op de
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aanwezigheid van enig zitvlees. Laat ik u, die mij zo vriendelijk bejegend heeft met
deze zending, proberen te zeggen welke conclusies ik na lectuur meen te kunnen
trekken.
Allereerst behoor ik klaarblijkelijk tot een mysterieuze groepering - een groepering
die de door hun betreden vakbond wenst ‘te pimpen’ (ja, daartoe zelfs enige noodzaak
voelt).
Alsof dat alleen nog niet voldoende over mijn denkniveau en interesses suggereert,
ben ik daarnaast verrassend genoeg een van die mensen die - hoe wonderbaarlijk dit
ook moge schijnen - hun opinie betreffende de vakbond zou stellen op ‘saai’.
Hoe fascinerend. Naar mijn mening is het feit dat ik lid werd van de vakbond een
teken van betrokkenheid, getuigde het van een zeker inzicht in de noodzaak van het
werk dat er werd verricht, was het een helder teken van interesse. Maar neen.
Ik vind mijn vakbond saai. Zo leert men weer eens wat.
Gelukkig (want niet alle hoop is nu vervlogen) kan ik na lezing van dit illustere
poststuk eveneens concluderen (en dit tot mijn grote genoegen) dat mijn mening van
belang is, dat ik mij moet laten horen. Dit wordt mij zelfs met een uitroepteken op
het hart gedrukt (en dat zegt natuurlijk wel wat, ik bedoel: zo scheutig zijn wij met
uitroeptekens immers niet).
Het is daarom dat ik mij zo vrij voelde om u langs deze weg kennis te laten nemen
van mijn standpunten omtrent de omgang met volwassen mensen, die bovendien
(alsof volwassen zijn nog niet erg genoeg is) lid zijn van een vakbond.
Hoewel ik zeer goed besef dat de bedenker van de aan mij gezonden kaart dit
vlijtige werkje met de beste bedoelingen heeft afgeleverd (en vermoedelijk handelde
in de overtuiging de jongere medemensen eens fijn bij de belangrijke zaken te
betrekken - een niet geringe daad van idealisme) wil ik u toch vriendelijk verzoeken
mij met onmiddellijke ingang uit deze doelgroep te verwijderen. Plaatst u mij, zo
mogelijk, gerust in de categorie ‘saaie mensen’ - ik zou het u werkelijk niet euvel
duiden als dit betekent dat ik van verdere kunststukken in de categorie ‘pimp mijn
vakbond’ verstoken blijf.
Ik lig al dagen wakker van deze kwestie gezien het feit dat ik geen
flauw benul heb wat deze charmante zinsnede moet beduiden
De manier waarop u meent mijn interesse voor de vakbond te moeten aanwakkeren
- geheel in strijd met het beoogde, zo neem ik aan - stuit bij mij op enig verzet. Niet
alleen op enig verzet overigens, maar ook op hartgrondige afkeuring,
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verbijstering bij het zien van deze knieval voor de tijdsgeest en volslagen pessimisme
met betrekking tot de kennelijke voor- en afkeuren van mijn generatie.
Ten slotte zou ik u van harte willen verzoeken mij in te lichten aangaande het
mysterieuze ‘pimpen’ van vakbonden. Ik lig al dagen wakker van deze kwestie gezien
het feit dat ik geen flauw benul heb wat deze charmante zinsnede moet beduiden.
Naar ik hoop zult u mij de eer aandoen enigszins verlichtend op te treden aangaande
dit alles.
Met vriendelijke groet,
Ester Naomi Perquin
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Mieke Tillema
Tegen het duffemansverstand
Een vies, een zondaags en een zot Polleken (1896-1913)
Hoe bekend is Paul van Ostaijen? Kees Fens zei eens over een aantal writer's writers
dat ‘althans hun onbekendheid bekend was’. Over Van Ostaijen kun je niet zeggen
dat hij onbekend is, maar waarop berust zijn bekendheid?
Mogelijk kent men wat nagelaten gedichten, zoals Marc groet 's morgens de
dingen, het Huldegedicht aan Singer, het Alpejagerslied. Of men weet van de bundel
Bezette stad uit 1921 - vooral vanwege de bijzondere typografie. Van zijn debuut
Music-Hall (1916) en het erop volgende Het sienjaal (1918) zullen weinigen meer
dan de titels kennen.
Bekender zijn wellicht de man en de mythen. De dichter die tijdens zijn leven
werd verguisd en tragisch jong, net 32 jaar, aan tbc is gestorven. De rebelse
flamingant, opgepakt bij een rel en tot drie maanden gevangenisstraf veroordeeld.
De vlucht naar Berlijn. De dandy. De cocaïnesnuiver. De amateurworstelaar.
Er is veel over hem geschreven. Het proefschrift van Gerrit Borgers Paul van Ostaijen.
Een documentatie (1971) telt 1176 bladzijden. Over zijn leven bestaan ook
getuigenissen van vrienden. De meeste verhalen zijn van na zijn dood. Hij vond
tijdens zijn leven niet de erkenning waarop hij hoopte en die hij verdiende. Na zijn
dood kwam de verering vrijwel meteen op gang.
‘Maar waarom ter wereld, vroeg Du Perron, zijn ze daar zo op je
gesteld?
‘Zijn lijk was maar één minuut koud als men ontdekte dat hij een groot dichter was,
zo maar, men wist niet goed waarom,’ schrijft Gaston Burssens in Paul van Ostaijen
zoals hij was en is. Heeft van Ostaijen het voorzien? In hetzelfde boekje vertelt
Burssens dat Du Perron zich verbaast als Van Ostaijen hem toevertrouwt dat de
Vereeniging van Vlaamsche Letterkundigen hem de contributie wil kwijtschelden,
als hij maar lid wilde blijven: ‘Maar waarom ter wereld, vroeg Du Perron, zijn ze
daar zo op je ge-
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steld? - Ik zie er maar één reden voor, zei Van Ostaijen; ze denken: ‘je kunt nooit
weten; àls die kerel nu later toch een groot man blijkt, kunnen ze van ons tenminste
niet zeggen dat wij hem hebben verguisd.’
Naast de herinneringen van anderen zijn er teksten van Van Ostaijen zelf, zoals zijn
Zelfbiografie (1921) en zijn aanzet tot een autobiografische roman, waaraan hij begon
in december 1918. De enige voltooide hoofdstukken: Het landhuis in het dorp en
De jongen geven een beeld van de puber Cor, zoals Paul zich daarin noemt. In een
van zijn vroegste gedichten, Twist met Grete, uit Music-Hall, schrijft Van Ostaijen:
Wij zijn het schertsen gewoon, wij beiden,
Vaak nog wat onhandig in 't onderscheiden
Van wat scherts is en wat waar;
Levensernst valt ook zwaar
Voor jongelui van negentien jaar.

Hij is dan inderdaad 19 jaar; het is geschreven naar aanleiding van een ruzie met zijn
toenmalige vriendin Marguerite van der Veken. Levensernst zal hem altijd zwaar
blijven vallen. Met humor, van milde en groteske ironie tot scherpe, soms vileine
spot en zelfspot kan hij beter overweg, juist als de levensernst dreigt te gaan
overheersen: vergif als tegengif gebruikt, zoals hij zelf eens schrijft.
‘Men komt de dichter moeilijk nabij. In München zegt de bierbrouwerijbezitter op
de vraag, wat of zijn zoon doet: “Main Sohn? arbaiten? - I wo, er arbaitet goar nit,
ist a Kinstler.”’ Zo staat het in Van Ostaijens lezing Gebruiksaanwijzing der Lyriek,
uit 1925. Hij schetst hoe het in het gezegende land Atupal toegaat, waar gedichten
helemaal niet gelezen worden, maar waar integendeel de biografie, ook van de levende
dichters, met een angstwekkende belangstelling wordt genoten. Er is vooral
belangstelling voor het beproefd-zijn van de dichter en dit beproefd-zijn wordt met
de lyriek kortweg geïdentificeerd. Een Atupaalse dichter moet zich in een armzalige
zolderkamer ophouden met een vrouw met talrijk kroost zodat een kino-operateur,
die van staatswege de opdracht krijgt het leven van de Atupaalse dichters te filmen,
natuurgetrouw deze zolderkamermisère zou opnemen.
Ik wil Paul van Ostaijen naderbij brengen, omdat ik geloof dat hij langzamerhand
meer mythe dan man is en als dichter vereenzelvigd dreigt te raken met een handjevol
classics. Ik beperk me in dit artikel tot zijn jeugdjaren, waarin de dichter ontstaat.
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Paul van Ostaijen wordt 22 februari 1896 in Antwerpen geboren als nakomertje in
een streng katholiek gezin.
Hij heeft niet de Belgische nationaliteit: zijn vader is een Nederlander. Deze werkt
zich op tot een gegoede middenstander in Antwerpen, een zakenman die geen affiniteit
heeft met de kunsten en zeker niet gecharmeerd is van die van zijn zoon en er ook
nauwelijks weet van heeft. Van Ostaijen schrijft over hem in De jongen: ‘De vader
las soms luid uit het dagblad. Zijn stem had de psalmgolving van een hogepriester.
Doch als het volk ver van de hogepriester stonden dan de kinderen ver van de vader.
Enkel de moeder luisterde gedwee als zij sinds jaren deed.’ Van zijn moeder houdt
Paul veel. Zij was in godsdienstige zaken strenger dan haar man, maar ze was opener,
het contact met haar gaat gemakkelijker.
Paul heeft een zwakke gezondheid, net als zijn zusters en broers. Van de zeven
kinderen sterven er drie (een drieling) kort na de geboorte, zijn broer Pieter-Floris
sterft in 1910, zijn zuster Hubertina in 1912, beiden aan tbc. In 1923 overlijdt zijn
moeder. Zijn broer Stan zal zeven maanden na Paul overlijden.
In zijn grotesk getoonzette Zelfbiografie spot hij onder meer dat hij twijfelt aan
zijn geboorte, wegens gebrek aan absoluut-objectief bewijs. Maar ook aan de twijfel
twijfelt hij: ‘De menselijke funktie schijnt van eerstaf als twijfel aan de twijfel te
zijn gedetermineerd.’ En even verder: ‘Op tweejarige leeftijd: spoorwegramp [...] In
de zware struggle for life met bitterheid daarover gemediteerd. Mijn leven begon
met ontsporing. Zò begrijpelijk dat ik het leven steeds van deze zijde beschouw: hoe
ontspoor ik op de voordeligste wijze. Want dat een mens dáár is om te ontsporen,
daaraan kan ik, vroeg ontspoorde, niet twijfelen.’ Om er onmiddellijk op te laten
volgen: ‘Was deze spoorwegramp wel werkelijkheid? Is zij misschien enkel lokalisatie
van een vroegrijpe wil tot ontsporen?’
In welk opzicht ontspoort Paul van Ostaijen op school, of liever op de vier scholen
die hij bezoekt?
De zondag was hij dandy met een fijne bloem in het knoopsgat, de
weekdagen was hij een vies Polleken
Paul, ook wel Polleken genoemd, had volgens zijn vriend van de lagere school, Jos
Léonard twee kanten: ‘Het was de tijd van twee Pollekens: een zondaags, een
weekdaags. De zondag was hij dandy met een fijne bloem in het knoopsgat, de
weekdagen was hij een vies Polleken.’ Van dat zondaags Polleken bestaat een
aandoenlijke foto. Het vies Polleken schetst Léonard: ‘Gescheurde en bemorste
klederen. Vuile handen en knieën. Dat Polleken werd meermaals door de leeraars
naar de pomp gezonden. De schoolboeken van Polleken werden aan heel de klas
getoond met een vernietigend “Kan men onverzorgder zijn boeken houden”.’
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Léonard vertelt ook over nog andere kanten van het jonge Polleken: ‘Hij moest altijd
gelijk hebben, dat bekende hij zelf.’ De vrienden zijn, geënthousiasmeerd door hun
oudere broers, heftig geïnteresseerd in de literatuur; ze discussiëren met grote
heftigheid over wie de belangrijkste schrijver is: Kloos (zegt Jos) of Streuvels (vindt
Polleken). En dan zijn ze 10, hooguit 11 jaar! En opgewonden raken ze van een
uitheemse klank als ljenikalee, de titel van een gedicht dat ze tegenkwamen in het
tijdschrift Vlaamsche Arbeid waarop de broers geabonneerd waren... Ze kunnen niet
ophouden het woord uit te spreken.
Op zondag na de mis in de schoolkapel trekken ze samen naar de Vogeltjesmarkt.
Dat was verboden, maar Polleken lapt het schoolreglement aan zijn laars: ze kijken
naar de ‘lutteurs’: de worstelaars. Polleken droomt ervan zelf lutteur te worden. Een
jongensdroom, zeker voor het ‘kleine manneke’ dat hij is. Wie klein is, moet sterk
zijn.
Verzet tegen het gezag zit er vroeg in. Net als de liefde voor de literatuur en de
belangstelling voor de klank van een woord. En de vechtlust.
Als hij in 1907 de lagere school voltooit, de enige school die hij afmaakt, krijgt hij
een eervolle vermelding voor lichamelijke oefeningen en een derde prijs voor
voordracht. In sport en voordracht blijft hij goed, maar verder wil het op de drie
middelbare scholen die hij bezoekt niet lukken. Wel komt daar zijn belangstelling
voor het flamingantisme tot bloei.
Hij blijft zitten in het tweede jaar op het Aartsbisschoppelijk college en gaat naar
het Onze-Lieve-Vrouwecollege van de jezuïeten. Pater Leonce Reypens, een van
zijn leraren daar, weet in 1954 over hem te vertellen dat Paul op school, waar het
grootste deel Fransgezind was, duidelijk koos voor de Vlaamse taal. Dat bleek onder
andere, zo zegt hij, uit zijn voordracht van het gedicht Sneyssens van Rodenbach.
Niemand zal dit gedicht nu nog kennen, maar het was zeker geen toevallige keuze.
Rodenbach (1856-1880, ook hij sterft zeer jong) was een voorman van de Vlaamse
studentenbeweging die De Blauwvoeterie gaat heten, naar de strijdkreet ‘Vliegt de
Blauwvoet... Storm op zee!’ In het gedicht Sneyssens uit 1878 wordt een
vijftiende-eeuwse Vlaamse volksheld bezongen. Sneyssens vecht in 1452 als vaandrig
van de Gentenaren tegen het leger van de Bourgondische hertog Philips de Goede
en sneuvelt. Hij wordt gezien als het symbool van Vlaamse weerbaarheid. Het gedicht
is voor ons pathetisch, bombastisch en onbedoeld hilarisch, maar je kunt een jong,
bevlogen Polleken horen als hij declameert:
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‘Geeft u over’ schreeuwt men. ‘Gent’ juicht hij en splijt een ruiter.
Het hagelt zweerden op hem. ‘Geeft u over!’
‘Gent’ juicht hij en zijn weêrlicht snijdt drie ruiters door den stormhoed,
en steigerend wijkt de stormloop. Huiverend schudt
de vaandrik zijne linker hand. Zij valt. Een bloedstraal speerst.
Maar bloedig sluit zijn arm 't gescheurde vaandel.
‘Geeft over’ schreeuwt men. ‘Gent’ huilt hij en bleek en zwijmelend staat
hij in 't bloedig wederlichten van zijn zweerd,
afgrijselik schoon. Een nieuwe storm behagelt hem met zweerden,
maar wijkt gekneusd en steigerend terug.
‘Geeft over’ schreeuwt men. ‘Gent’ huilt hij en zwaait een bloedige
scherve, maar stort doorkorven op den lijkenhoop.
‘Geeft over’ schreeuwt men. ‘Gent’ zucht hij en wanhopig zich rechtend
kwetst hij een ruiter met des vaandels punt,
bezwijmt en zieltoogt, krampachtig des vaandels flarden grijpend,
zucht nog eens ‘Gent’, spuigt bloed en sterft. En zidderend,
de zweerden neder, stil en stom bewonderen hem de ruiters...
Hier (het is een fragment) is geen woord scherts bij, maar het is de strijdbare taal die
't jong Polleken aanspreekt.
Hij wordt door zijn medeleerling Robert van Passe als volgt beschreven: ‘klein,
schraal, miezerig van uitzicht, wat verfomfaaid, het grote hoofd op magere
schoudertjes, maar de ogen vol gloeiende aandacht’ Gloeiende aandacht, maar niet
voor de vereiste schoolvakken en zeker niet voor schoolregels. Hij zal steeds vaker
in conflict komen met het schoolgezag. Hij protesteert tegen het feit dat het Frans
boven het Vlaams wordt gesteld, maar al even hard tegen het verbod op Franse
auteurs als Honoré de Balzac, Emile Zola, Huysmans, en andere schrijvers die de
veertien-, vijftienjarige verslindt, zoals Tolstoj en Ibsen.
Op 15 april 1911 wordt hij van de school gestuurd: te lastig, te opstandig en
vermoedelijk ook te ongrijpbaar in zijn extreme heftigheden. Zowel in Het landhuis
in het dorp als in De Jongen vertelt hij dat hij van de pater Prefekt te horen krijgt dat
hij een zonderlinge jongen was: ‘Soms was hij nog een kind, men zou niet kunnen
denken: hij was vijftien jaar. Bij andere gelegenheden sprak hij bijna als een grijsaard.’
Hij voelt zich gevleid: ‘Omdat het niet middelmatig was. Omdat het oorspronkelijk
was. Ten slotte was hij dus iemand. [...] Hij hield van ekstremen.’
Eervol ontspoord.

Tirade. Jaargang 56 (nrs. 442-446)

38
Hij probeert het nog op het Koninklijk Atheneum van Antwerpen, maar de
schoolresultaten zijn ook daar niet toereikend. Het belangrijkste wat hij er ontdekt,
is een vrijplaats voor zijn liefde voor de Vlaamse taal, voor de moderne kunst en
voor zijn eigenzinnigheid: de Vlaamsche Bond. Deze in 1901 opgerichte groep van
Vlaamsgezinde Atheneumleerlingen vormt volgens de voorzitter, Geo van Tichelen,
in 1910 ‘geen afgebakende kliek met vaste richting in godsdienst en politiek’. Ze
zijn geïnteresseerd in wetenschappelijke en artistieke zaken en voelen zich bovenal
een in hun flamingantisme.
Paul laat zich horen tijdens de vergaderingen. Men vindt zijn uitspraken over kunst
en literatuur apodictisch en sarcastisch en hij wordt niet altijd begrepen: ‘zot Polleken’
krijgt hij als bijnaam. Zijn stellige toon en gelijkhebberigheid worden hem ook later
niet altijd in dank afgenomen, de soms bitse humor wordt niet altijd gewaardeerd.
Als hij in 1913 voor de tweede keer blijft zitten in de derde klas houdt hij de school
voor gezien. Hij doet datzelfde jaar examen om klerk te worden bij het
gemeentebestuur van Antwerpen. Hij slaagt en krijgt in oktober de functie van
voorlopig klerk; hij belooft dat hij op zijn achttiende (22 februari 1914) de Belgische
nationaliteit zal kiezen, wat hij ook doet.

‘Wij willen ons eigen leven leven’ (1913-1918)
Klerk! Het klinkt te braaf om waar te zijn. Kiest het zot Polleken voor de levensernst
en het rechte pad der klerkendeugd?
Niets daarvan. Hij stort zich met overgave in het Antwerps nachtleven. Daarnaast
houdt hij zich gretig bezig met de beeldende kunst en de Vlaamse zaak. En hij gaat
schrijven.
Zijn onverminderde felheid blijkt in juli 1914. Als lid van de Vlaamsche Bond
verzet hij zich tegen zijn vroegere directeur, de Prefect van het Koninklijk Atheneum,
de heer Loos. Deze verbiedt het voorlezen van De Falklandjes van Heyermans en
De wandelende jood van August Vermeylen op een bijeenkomst van de Vlaamsche
Bond op zijn school. De zaak escaleert door het starre optreden van de Prefect. In
een nummer van Rechtuit, een blad van de oud-leerlingen van het Koninklijk
Atheneum schrijft Van Ostaijen: ‘Maar alle scholen, alle diploma's, alle titels, zijn
maar middelen, oh, grijze en domme heer Loos, leven is het doel, en alles wat jij in
je duffemansverstand daartegen beraamt, zal niet baten mijnheer. Wij willen ons
eigen leven leven.’
Hij begint te schrijven. Hij schrijft in 1914 ook al enkele gedichten, maar als zijn
officiële schrijfdebuut beschouwt men het artikel ‘Kunst van heden’ (9 april 1914),
in Carolus, ‘Het weekblad van de Vlamingen’. Een verslag van wat hij zag
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op en vond van de jaarlijkse tentoonstelling van het genootschap Kunst van Heden.
Van Ostaijens toon is ook hier scherp en zelfverzekerd: de tentoonstelling blinkt uit
door ‘goedzakkige middelmatigheid’, hij heeft het over ‘seniel werk’. De enige
schilders van belang zijn volgens hem Jakob Smits, Vincent van Gogh en Rik
Wouters. Smits vindt hij misschien wel de belangrijkste Vlaamse schilder van deze
tijd, maar voor zijn Kristus aan het kruis heeft hij toch weinig goede woorden over:
‘(een Kristus) met billen als van ik weet niet welken voor-historischen mammouth.’
Bij Van Goghs Oude man, een ‘wreed-sterk werk’, voelt hij de behoefte mee te huilen
met de oude man, maar hij verwerpt zijn ‘misselijke bloemen’. En hij wijst erop dat
Van Gogh (die in 1890 overleed) toch eigenlijk niet thuishoort op een tentoonstelling
‘Kunst van heden’ in 1914.
Stevige uitspraken voor een net achttienjarige die al wel geregeld tentoonstellingen
bezoekt, maar nog niet zo héél veel van kunst weet. Maar dat verandert snel. Hij
verdiept zich in de literatuur over het expressionisme, futurisme en kubisme en gaat
daar wat genuanceerder over denken. Hij raakt bevriend met moderne beeldhouwers
en schilders. Later in Berlijn zal hij nog intenser met deze stromingen en de
bijbehorende kunstenaars in aanraking komen, evenals met de dadagroep.
In zijn klerkentijd verschijnen er twee bundels poëzie. In 1916 verschijnt de eerste:
Music-Hall, door hem zelf bekostigd, in een oplage van 200 handels- en 6
luxe-exemplaren.
In zijn klerkentijd verschijnen er twee bundels poëzie
De recensies zijn zeker niet louter negatief. Men heeft oog, zij het niet altijd
bewondering voor het nieuwe. Op zijn werk op het stadhuis wordt het geparodieerd
en bespot, wat hij zich erg aantrekt. Het is zaliger te kwetsen dan gekwetst te worden.
Zelf zal hij later de bundel afdoen als ‘jongelingspoëzie’ en hij heeft overwogen om
zo veel mogelijk bundels op te kopen en ze te verbranden.
Deze bundel wordt vaak ‘unanimistisch’ genoemd. Ik heb wat moeite met die
gewichtige term en vooral met de nog gewichtiger termen in aan deze bundel gewijde
analyses als ‘een poëtische visie die een bepaalde groep mensen en hun directe
omgeving als een psychische eenheid beschouwt’, een visie ontleend aan de
dichtbundel van Jules Romain, La vie unanime, uit 1908. Van Ostaijen waardeert
het boek van Romain zeer. Maar interessant is wat hij zelf later hierover schrijft:
‘Het unanimisme dat wij van de Fransen overnamen betekende gewoonweg een
voldoen aan spontaneïteit in de voorstelling. Wij zegden toen dat een ouwe schoen
precies zo goed tot lyries thema kon gemaakt worden als gelijk welke zielesmart.’
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In zijn geheel is Music-Hall een onevenwichtige bundel. Er staan verzen in die erg
nadrukkelijk rijmen, met archaïsch woordgebruik à la Tachtig als ‘Klanken, die
omhoge ranken / In een dolle tuin van geuren’. Maar waar in 1916 lees je:
Mijn lief, mijn hart schenk ik je hier
Als een tennisbal;
Je speelgenoot weze 'n fraai zeeofficier,
Die knap wezen zal
En in het spel bedreven.

De lichtheid van de toon, de ironie, de vergelijking van het hart met een tennisbal,
kortom de ‘scherts’ ondanks de ‘misère’ - het zal niet gemakkelijk zijn iets dergelijks
te vinden in enige andere Vlaamse bundel uit die tijd. Ook verder zitten er vonken
in van de latere dichter. Door de taal vol associaties, de originele beelden, de scherts.
Zo brengt hij in Valavond de ondergaande zon (schoolvoorbeeld van cliché en
romantiek in de poëzie) in relatie met de Goldrush door de kleur ‘van Kalifornies
goud’ te noemen en hij laat die ‘stervensweeë gouden praal’ verzameld zijn in ‘een
glazen tremportaal’. Hoeveel trams reden de Vlaamse poëzie binnen vóór 1916?
De tweede bundel, Het sienjaal (200 handels- en 25 luxe-exemplaren, ook in eigen
beheer) verschijnt in 1918.
Bij het eerste doorbladeren doet de bundel pretentieuzer aan dan de vorige. De
taal oogt zwaarder, de zinnen zijn vaak paginabreed. Er is geregeld een
mystiek-religieuze toon. Zoals voor Music-Hall de term ‘unanimisme’, zo wordt er
voor Het sienjaal ‘humanitair-expressionisme’ gebruikt: ‘de uiting van de
verbondenheid, de eenheid, de broederschap van alle mensen.’ Dat is zeker een thema
in deze bundel. Maar Van Ostaijen neemt snel afstand van deze ‘buiten-lyrische
hogeborst-zetterij’ en dat blijkt ook al in deze bundel. Lees het gedicht Verlangen,
met:
Meenge mooie meid heeft door de domme, lange nacht,
naar het naakte bijzijn van de minnaar smartelik getracht.

Of uit Wiegeliedje voor de geliefde:
Knijp nu je ogen dicht, mijn luie luipaard
en strek je heupen uit naar je lust. Ach du,... du.
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Dat is taal die nog steeds springlevend is en niet overloopt van religieuze, kosmische
broederschapgevoelens.
En kijk naar het lange gedicht Avondlied. Je vindt er barokke woordgroepen als:
‘diadeem van lampefestijn’; ‘O geweldige fatum-simfonie’; ‘farandool der gebroken
harten’, maar ook:
Even overheersen de pauken, de pauken: hoor de trem, hoor de trem
jankt een hond, kletst een zweep; maar een klarinet doet ironiek:
(Tijl, Tijl, valt de bijl) merriegehinnik

Dan zie je, dan hoor je al de dichter van Bezette stad (met het beroemde: ‘Boem
Paukeslag’), en in het ‘hoor de trem, hoor de trem’ is het ritme voelbaar van sommige
Nagelaten gedichten als bijvoorbeeld De oppervlakkige Charleston (‘ram rem de
trem / ram rem’), hoe verschillend qua inhoud deze gedichten ook zijn.
Er wordt nauwelijks op gereageerd: er verschijnt één tamelijk lauwe recensie.

Tot slot
De dichter is geboren, maar de ontwikkeling gaat verder. Dat gebeurt gedurende de
tien laatste jaren van zijn leven in Berlijn (van 1918-1923), en in België: in
Antwerpen, in Issum, waar hij zijn militaire dienst moet uitzitten, en in Anthée
Miavoye waar hij in 1928 aan tbc overlijdt. Het zijn zware jaren, de levensernst dreigt
hem soms te overspoelen. Dan ontstaat het belangrijkste werk, waarvan de toon in
de laatste fase eerder lichter dan zwaarder zal worden.
In de laatste jaren van zijn leven schrijft hij de gedichten die hem het
bekendst zullen maken
De toon in zijn Berlijnse gedichten in de bundels Feesten van angst en pijn en Bezette
stad is vaak bitter, fel en nihilistisch, maar de humor is nooit geheel weg: ‘U zal veel
worden vergeven / want / gij hebt veel films gezien’ - zo begint Bezette Stad. In de
laatste jaren van zijn leven schrijft hij de gedichten die hem het bekendst zullen
maken.
Hij zegt erover: ‘Daarna werd ik een doodgewoon dichter, dit is iemand die
gedichtjes maakt voor zijn plezier, zoals een duivemelker duiven houdt.’ Hij hoopt
ze uit te kunnen geven, een titel had hij al: Het eerste boek van Schmoll, een in die
tijd in België bekend pianoboek voor beginners. Deze titel zal niet gebruikt worden;
men kiest bij de postume uitgave voor het vlakke Nagelaten gedichten.
Hoezeer de levensernst (armoede, afwijzing en tenslotte de tbc) hem ook op de
nek zat, de scherts als tegengif ontbreekt niet:
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Zelfmoord des zeemans
De zeeman
hij hoort de stem der Loreley
hij ziet op zijn horloge
en springt het water in

Het is een van zijn laatste gedichten. Maar op 27 februari 1928, nog geen maand
voor zijn dood, stuurt hij aan Du Perron De oude man.

De oude man
Een oud man in de straat
zijn klein verhaal aan de oude vrouw
het is niets het klinkt als een ijl treurspel
zijn stem is wit
zij gelijkt een mes dat zo lang werd aangewet
tot het staal dun werd
Gelijk een voorwerp buiten hem hangt deze stem
boven de lange zwarte jas
De oude magere man in zijn zwarte jas
gelijkt een zwarte plant
Ziet gij dit snokt de angst door uw mond
het eerste smaken van de narkose

Onontkoombaar is de angst die ‘door uw mond snokt’, een niet tegen te houden snik,
als we het klein verhaal van de oude man aan de oude vrouw horen, met zijn stem
als een gewet mes zo dun en scherp - ‘het is niets het klinkt als een ijl treurspel’. De
aangesprokene uit de laatste regels: dat zijn wij en dat is hijzelf. Geen scherts kan
nu meer helpen.
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Aad Nuis
Gedichten
Ballade van de krankzinnige snoeier
Gedenk de oude bomensnoeier
Uitroeier van het spreeuwenras
Het hele dorp vond hem een knoeier
Omdat hij bang van spreeuwen was.
Hij vreesde voor hun felle kreten
Hij zag hen vliegen als hij sliep
Totdat hij van zijn angst bezeten
In spreeuwenvuur te knetter liep.
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Verontschuldiging voor goed of slecht karakter
Als water wordt alles dat opspringt,
schittert en zich anderszins misdraagt
in ogen bijvoorbeeld, in dansen en in denken
hard en vlak in de winter.
Dat is betreurenswaardig, bij strenge kou
niet te vermijden, nooit ongedaan te maken.
Dooiwater stroomt als vroeger, wij niet, wij houden
elk jaar meer kiezel over: karakter, een noodzaak, een
tegengif, een kleine dosis dood, meer niet.
Let er niet op als je mij morgen ziet.
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Horror vacui
Op zo'n moment let ik op kleine dingen:
een zwarte kever die over de vloer rent,
of een hagedis, een poezenoor, een muurvlek.
Als ik die groeien laat en stil blijf liggen
zal het zeker na een minuut of tien
weer wijken zodat ik op kan staan,
eerst nog langzaam, rillerig, dan misschien
vals fluitend weglopen, doorgaan.

Tirade. Jaargang 56 (nrs. 442-446)

46

Drie canto's voor DMS
I
Er loopt een tekening op straat
voorstellende: een edelkever
vrolijk een gedachte fluitend;
dat moet jij dus zijn.

II
Als ik je aanspreek trek je het gezicht
van een eerzaam, hardwerkend sterrenwichelaar
die in de troonzaal van een machtig heerser
schertsproblemen krijgt op te lossen.

III
- Wat ben je nu weer aan het doen?
- Ik amputeer een vliegenpootje.
- Ik zet een berg in zee.
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Correspondentie
Vandaag brieven van twee meisjes:
één vraagt of ik kom, veelbelovend,
de ander is uiterst koel.
Dus schrijf ik terug: één koel,
de andere brief struikelt over
zijn woorden van haast en verliefdheid.
?
Nee, was dat maar waar; andersom.
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Repatriëring van mr. F. Rolfe, Brits onderdaan in moeilijkheden te
Venetië
Vertaling Geerten Meijsing
Bucintoro Club, xj juni 1909
Mijn waarde Consul,
Verzoeke alstublieft BZ om de middelen voor mijn repatriëring volgens de termen
van mijn paspoort No 25761 afgegeven viij augustus 1908. Ik ben geboren te Londen,
Cheapside 61, xxij juli 1860.
Is het geen feit dat Signor Barbieri volgens de Italiaanse wet geen recht heeft mijn
noodzakelijke kleren, schrijfmaterialen en papier (kortom mijn tools of trade) in
beslag te nemen, zoals hij heeft gedaan, zonder enige vorm van proces?
Zo lang hij mijn eigendommen gesekwestreerd houdt, en mij verhindert om onder
zijn supervisie geld te verdienen, kan hij mij dan verantwoordelijk houden voor mijn
schulden?
Wees ervan overtuigd dat ik diep geroerd & oprecht dankbaar ben voor de
buitengewone hoffelijkheid & consideratie die u mij betoont in mijn huidige
omstandigheden van verlammende tegenspoed.
Hoogachtend,
Fr. Rolfe
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Jeroen van Kan
De aap en de apostel
Het is me niet vergund te lezen als een ander. Elk boek zal het met mij moeten doen,
binnen het bestek van ons samenzijn. De boeken zullen net zo wisselend oordelen
over mijn talenten als ik over de hunne. Het landschap dat ik doorkruis kan alleen
door mij gezien worden. De ornitholoog zal er de blauwe kiekendief opmerken die
opvliegt uit een boom, de cardioloog zal het niet kunnen nalaten de druk op de borst
waar personage X over klaagt van een mogelijke diagnose te voorzien en de
vergelijkend literatuurwetenschapper zal een web van relaties ontwaren dat mij
ontgaat. ‘Wenn ein Buch und ein Kopf zusamenstoßen und es klingt hohl, ist das
allemal im Buch?’ schreef Georg Christoph Lichtenberg in zijn aforismenboek. ‘Ein
Buch ist ein Spiegel, wenn ein Affe hineinsieht, so kann kein Apostel heraus gucken.’
Soms ziet een apostel een lezende aap, soms ziet een aap een lezende apostel, soms
een apostel een apostel en soms een aap een aap.
Dat inzicht leidt al onmiddellijk tot een relativering van het eigen oordeel. Aan
de ornithologische verdiensten van een boek ga ik voorbij, zoals ik evenmin kan
lezen als de cardioloog. Al mijn talenten en al mijn tekortkomingen draag ik met me
mee bij het doorkruisen van het landschap. Ik kan niet om mijn eigenaardigheden
heen lezen. Daarmee ontzeg ik het boek niet de kracht mij op een andere manier te
laten kijken, mij een wereld te tonen die ik voorheen niet kende of mij op een
onverwachte manier te raken. Integendeel. Mijn lezen heeft een voortdurende
verwijding van mijn blikveld tot gevolg. De verwijding treedt alleen niet op daar
waar het mij aan ontvankelijkheid of talent ontbreekt.
Ik ben de lat waarlangs ik de wereld leg. Mijn oordeel, mijn smaak, mijn manier
van lezen wil geen aanspraak op algemene geldigheid maken. Dat heeft niets te
maken met vrijblijvendheid. Het zou van hovaardigheid getuigen als ik een ander
uitgangspunt zou formuleren.
Ik wil niet uw aap zijn, maar evenmin uw apostel...
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Bas Heijne opent zijn essay Echt zien, literatuur in het mediatijdperk met een
herinnering aan een gesprek dat hij voerde met de Engelse schrijver Tim Parks. Veel
romans geschreven, maar na een periode van fysieke problemen zijn smaak voor
fictie verloren, zoals er ook mensen zijn die na een operatie hun eten niet meer
proeven. Als zijn lichamelijke ongemakken wat zijn verlicht schrijft hij een boek,
Teach Us to Sit Still (2010), waarin hij zijn twijfels uitspreekt over de literatuur.
Heijne vat die twijfels als volgt samen: ‘Romans zijn waardevol bij het verkennen
van je bestaan. Dat blijft. Maar het is heel goed mogelijk een gelukkig en volwaardig
leven te leiden zonder ooit een roman open te slaan [...] Romans kunnen heel
waardevol zijn, en genoeglijk, maar ze zijn niet het echte leven.’ Het is een geval
van fictiemoeheid waar Heijne zich in blijkt te herkennen. ‘Om aan een roman te
beginnen, moest ik iets overwinnen - een gevoel dat zo nu en dan verdacht veel leek
op weerzin. Waarom moest ik mij verplaatsen in een gesloten fictief universum dat
het vaak aflegde tegen de werkelijkheid die overal om me heen was? Soms leek het
alsof de fictie een slap aftreksel was van de realiteit, die zich van alle kanten in woord
en beeld bij mij aandiende, een realiteit die smeekte om visie en duiding.’
Een paar maanden voor het essay van Heijne verscheen het boek Reality Hunger,
een manifest van schrijver en essayist David Shields. In 618 genummerde vignetten
spreekt hij ons toe, in zijn eigen woorden en die van anderen, over tal van
onderwerpen, maar de onderstroom is steeds dezelfde: hoe verhogen we de
betrokkenheid van kunst in het algemeen en literatuur in het bijzonder bij de wereld
en hoe kunnen we de grenzen slechten tussen genres die hun rol hebben gespeeld
maar nu aan vervanging toe zijn? De nieuwe tijd vergt nieuwe vormen. Shields roept
de troepen op zich naar het front te begeven.
Het is een geval van fictiemoeheid waar Heijne zich in blijkt te
herkennen
Het boek is in zijn veelvormigheid nogal warrig, zijn betoog mist de helderheid die
het behandelen van zo'n groot onderwerp vereist. Gelukkig is de auteur genegen
toelichting te geven op zijn werk via zijn website. Zijn boek heeft nogal wat
verontwaardiging opgeroepen en hij voelt zich genoodzaakt zijn standpunt nader te
preciseren, wat gezien het rommelige karakter van zijn boek geen overbodige luxe
is. Sommige mensen ‘appear to think I'm the anti-Christ because I don't genuflect at
the twin altars of the novel and intellectual property,’ schrijft hij. Shields heeft zin
in zijn eigen kleine beeldenstorm. De roman moet van het altaar, evenals de notie
dat een tekst zodra die zich in het publieke domein bevindt eigendom blijft van de
schrijver. In het mediatijdperk remixen we ons een ongeluk, en dat is goed zo.
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Reality Hunger blijkt, net als in het geval van Parks, geschreven na een persoonlijke
crisis. ‘I wrote three novels, but trying to write my fourth, I couldn't commit the
requisite resources to character and scene and plot - apparently, pretty important
elements of a novel.’ Het lukte Shields niet om weer een traditionele roman te
schrijven. De vorm had afgedaan voor hem. Ook hij werd bevangen door
fictiemoeheid: ‘I love literature, but I don't love stories per se. I find nearly all the
moves the traditional novel makes unbelievably predictable, tired, contrived, and
essentially purposeless. It's not clear to me what such narratives are supposedly
revealing about the human condition. We live in a post-narrative, post-novel world.
Plots are for dead people. Novelly novels exist, of course, and whenever I'm on a
plane, it's all I see everyone reading, but they function for us as nostalgia: when we
read traditional novels, we get to pretend that life is still coherent.’
Eindelijk duidelijke taal. De traditionele roman is ongelooflijk voorspelbaar,
eigenlijk zonder enige noodzaak, wat hij ons te melden heeft over de condition
humaine is volkomen onduidelijk, we kunnen romans alleen nog lezen uit nostalgische
overwegingen en plots zijn misschien interessant voor de doden, maar niet voor de
levenden. ‘The novel is dead,’ besluit hij zijn stuk. Fictie valt alleen nog te redden
als we nieuwe vormen vinden om onze verhalen in te vertellen, verhalen die ons
verdomme iets vertellen wat we nog niet wisten. ‘My literary sea was frozen, and
this book was my axe.’ De inzet van zijn boek is nu duidelijk: de roman heeft voor
hem zijn functie verloren, als lezer en als schrijver, en dus is de roman dood.
Parks, Shields, Heijne, ze hebben gemeen dat ze allemaal zelf romans
hebben geschreven en veel romans hebben gelezen, maar hun smaak
voor fictie zijn kwijtgeraakt
Aan het ziekbed van de roman heeft zich de afgelopen jaren de ene na de andere
wonderdokter gemeld. De diagnoses liepen nogal uiteen, maar over een ding waren
alle geneesheren het eens: de patiënt is doodziek. U moet opnieuw worden
uitgevonden, zei de een. U voelt zich zo slapjes omdat u de werkelijkheid niet heeft
binnengelaten, uw schepper heeft van u een autist gemaakt die genoeglijk met
woorden uit de literaire legodoos speelt, terwijl buiten de wereld in brand staat.
Waarom weigert u zich tot die brand te verhouden? Maakt u geen deel uit van de
wereld? vroeg weer een ander. Als uw schepper u niet met morele betrokkenheid ter
wereld heeft gebracht, dan bent u ten dode opgeschreven, zei de ondergangsdenker
die aanmonstert bij elk ziekbed waar bevestiging van het eigen gelijk te halen valt.
Geen van de doktoren vroeg zich af of de roman eigenlijk wel ziek is. Geen van
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de doktoren stelde zich de vraag of het niet eigen onvermogens en onvredes waren
die op de roman werden geprojecteerd. Parks, Shields, Heijne, ze hebben gemeen
dat ze allemaal zelf romans hebben geschreven en veel romans hebben gelezen, maar
hun smaak voor fictie zijn kwijtgeraakt. Voorspelbaar, zegt me niks over de wereld,
ik weet bij de eerste alinea al hoe het verder gaat... Ze gedragen zich een beetje als
de mensen die na het herbronnen in de Andes, het slenteren langs de Ganges en het
snorkelen langs diverse atols geborneerd door hun reisfolders bladeren en eigenlijk
nergens zin meer in hebben. Als je alles al gezien hebt, waar wil je dan nog heen?
Maar ligt dat aan de wereld? Kun je het de Dolomieten verwijten dat je bent
uitgekeken op hooggebergtes? Kan het Pantheon er wat aan doen dat het fenomeen
koepel je niet meer kan bekoren? Stel je de vraag waarom je literaire zee is
dichtgevroren. Ga je eigen zee met een bijl te lijf. Stel je de vraag waarom je huwelijk
met de roman na dertig leesjaren is mislukt. Je partner mag voor jou misschien alle
aantrekkelijkheid hebben verloren, maar daar volgt niet logischerwijs uit dat de rest
van de mensheid hem (de roman is een man) even onaantrekkelijk vindt. Je ex wordt
nog dagelijks nagefloten, hoe onvoorstelbaar je dat ook vindt.
Hoezeer de meningen van de diverse geneesheren ook uiteen lopen, er is sprake van
een merkwaardige constante in hun diagnoses: de roman heeft zich tezeer afgekeerd
van het echte leven, is met de rug naar de werkelijkheid gaan staan en moet zich
opnieuw engageren. Zie het boek De revanche van de roman van Thomas Vaessens
van drie jaar geleden, zie Shields, zie Heijne... De analyses verschillen nogal, maar
dat de zieke roman baat kan hebben bij wat frisse buitenlucht, daar zijn ze het allemaal
wel over eens.
Nu gaan de wortels van het debat over de relatie tussen fictie en werkelijkheid ver
terug. Langs het befaamde essay Qu'est-ce que la littérature? van Sartre, langs
Engagement van Theodor Adorno, langs de Hongaarse theoreticus Georg Lukacs...
Van de laatste is het beeld van Grand Hotel Afgrond, een ‘fraai, en van alle comfort
voorzien hotel aan de rand van de afgrond’ waar in de lobby heerlijk wordt gegeten
en gedronken en over triviale zaken wordt gebabbeld, terwijl de afgrond onbesproken
blijft (net het leven zelf, zou je kunnen zeggen).
Sartre plaatst geëngageerde literatuur tegenover de autonome. De laatste permitteert
zich de vrijheid in zichzelf besloten te zijn, een wereld van taal te vormen die met
de actuele werkelijkheid geen bewuste relatie aangaat, de eerste streeft ernaar
betrokken te zijn bij de wereld, met literaire middelen iets te zeggen over hoe het is
nu een mens te zijn. In de woorden van Adorno (vertaald door Michel van
Nieuwstadt): ‘Het geëngageerde kunstwerk onttovert het ande-
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re kunstwerk, dat niets wil dan gewoon bestaan, als fetisj, als loze Spielerei van
lieden die het liefst door de dreigende zondvloed heen zouden willen slapen.’ Om
daar vervolgens aan toe te voegen: ‘Elk van de beide alternatieven negeert met haar
tegenpool ook zichzelf: geëngageerde kunst omdat ze, als kunst noodzakelijkerwijs
afstekend tegen de realiteit, het verschil daarmee wegstreept; kunst van het l'art pour
l'art omdat ze door haar verabsolutering ook de niet uit te wissen relatie tot de realiteit
ontkent, die in de verzelfstandiging van kunst ten opzichte van het reële als haar
polemisch a priori besloten zit. Tussen die twee polen vervliegt de spanning waarvan
de kunst het voor haar vitaliteit tot in het meest recente verleden moest hebben.’
Hoezeer de geëngageerde roman ook bij de echte wereld wil horen, hij blijft een
constructie, taal, en hoezeer de autonome roman ook in zichzelf besloten wil zijn,
hij blijft zich verhouden tot de werkelijkheid. Een roman die zich niet verhoudt tot
de werkelijkheid is ondenkbaar. Wie ‘ik’ schrijft, verhoudt zich al tot de werkelijkheid,
verwijst naar een entiteit die betekenis heeft in de wereld om ons heen. Een roman
die uit louter werkelijkheid bestaat, laat zich evenmin denken. Wie ‘ik’ schrijft, heeft
al een personages geschapen, iemand opgevoerd in een talige constructie die in de
wereld niet bestaat, hoezeer dat ‘ik’ ook verwijst naar de werkelijkheid.
Drie dagen na de aanslagen van 11 september 2001 schrijft Volkskrant-criticus
Michaël Zeeman: ‘Globalisering is homogenisering, het wegvallen van een gevaarlijke
tegenstelling leidde tot het lamme cultuurrelativisme van het “anything goes”. Als
ik mij niet vergis, is daar nu met een paar rake klappen wel een einde aan gekomen.
[...] aan de sfeer dat er niets op het spel zou staan zolang het maar goed gaat met het
postmodernisme en het neoliberalisme, is gewelddadig een correctie toegebracht.’
Drie jaar later schrijft hij in de krant over het verschijnen van Casino, de roman
van Marja Brouwers waarin ze de jaren negentig in al zijn facetten tracht te
diagnosticeren. De IRT-affaire komt er in voor, de waan van het consumptietijdperk,
het verschuiven van economische en seksuele normen... Een geëngageerde roman
par excellence kortom. Zeeman schrijft: ‘Na een periode van uitzonderlijk geringe
ambities in de literatuur en een smal wereldbeeld begroet je de ambitie om door te
dringen in de werkelijkheid die we allemaal beleven, met extra opluchting.’ Even
verderop laat hij daar op volgen: ‘De roman van Marja Brouwers markeert een
voorlopig einde aan die mode [de mode van het Nederlands huiskamerrealisme en
de identiteitsroman, JvK] en wellicht de terugkeer naar de andere mogelijkheden van
het genre, namelijk de mogelijkheid om na te denken over de tijd en de geschiedenis,
over de maatschappelijke, mentale en morele omge-
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ving waarvan schrijver en lezer beiden deel uitmaken. Dat is een bevrijding, en het
is winst, dus kan het belang ervan niet genoeg worden onderstreept.’
Het aanbreken van een nieuw tijdperk gaat vrijwel altijd gepaard met
het karikatualiseren van de periode daarvoor
Het aanbreken van een nieuw tijdperk gaat vrijwel altijd gepaard met het
karikatualiseren van de periode daarvoor. We zien dat in bovenstaande citaten van
Zeeman, we zien dat bij Thomas Vaessens. Het postmodernisme heeft de literatuur
losgezongen van de wereld en het wordt tijd dat daar nu eindelijk eens een einde aan
komt. ‘De karakteristieke postmoderne roman was “zelfreflexief”, dat wil zeggen:
maakte zich tot spreekbuis van de grote twijfel over het genre, een twijfel die in dat
tijdvak van haast cynische relativering van nagenoeg alles, de bloeitijd van het
cultuurrelativisme, zelfs zichzelf in twijfel trok. De postmoderne roman is een roman
over de roman en het schrijven; veelal begint die met een schrijver die zichzelf voor
de taak gesteld ziet een roman te gaan schrijven.’ Alweer Zeeman.
Het breukvlak wordt goed zichtbaar als je er het stuk bijpakt dat Anthony Mertens
in 1999 schreef in reactie op de Kellendonklezing van Marcel Möring, Naakt en
namaak in de literatuur. Mertens behoorde tot een generatie die tot academische
wasdom kwam in de periode waarin de literatuur zichzelf de vraag stelde in hoeverre
de werkelijkheid te verbeelden viel. De hoogtijdagen van het postmodernisme kortom.
Hij schrijft: ‘De literatuur nam afstand van de werkelijkheid en scherpte zo het zicht.’
Vervolgens citeert hij met instemming Flaubert: ‘Gemengd in het leven ziet men
slecht.’
Twee posities die plotseling diametraal tegenover elkaar zijn komen te staan.
Zeeman die de roman van Brouwers, die zich zo nadrukkelijk tot de tijdgeest wil
verhouden, die met literaire middelen wil onderzoeken, als een bevrijding ervaart,
en Mertens die juist in het afstand nemen tot de wereld, het niet-onmiddellijke van
de literatuur een belangrijke karakteristiek ziet. Mertens is van gisteren, Zeeman
ondanks zijn dood van vandaag.
De nieuwe literaire doctrine is die van het engagement geworden. Betrokkenheid bij
de wereld levert een literatuur op die, anders dan die van de postmodernisten, echt
iets te zeggen heeft over ons actuele leven. Maar schiet de literatuur ook echt iets op
met het vervangen van de ene doctrine door de andere? Schieten we er iets mee op
als we ons particuliere eisenpakket opdringen aan de literatuur? We verwachten dat
de roman ons inzicht in ons leven verschaft, dat duiding wordt gegeven aan de
verwarrende tijd waarin we ons bevinden, dat fictie
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ons iets vertelt over het nu dat niet in een krant of een essay of een film gevonden
kan worden. Allemaal functies die de roman kan hebben, maar waarom zou je de
roman een leven daarbuiten willen ontzeggen? We zouden er beter aan doen de
veelvormigheid te omarmen dan proberen het werkterrein van de roman te verkavelen
of in te perken. De eerste keer dat ik Als op een winternacht een reiziger las van Italo
Calvino, toch een behoorlijk postmodernistische roman, dacht ik: dus zo kan het
ook! Misschien is iedereen die is opgegroeid onder de verstikkende academische
deken van het postmodernisme toe aan wat frisse lucht, maar ik heb toch moeite om
in de beste postmodernistische romans die ik ken gecastreerde literatuur te zien. Als
lezer hecht ik zeer aan een onafhankelijke positie, aan een open leeshouding. Ik ken
romans die zich het liefst geheel afkeren van de wereld en toch prachtig zijn, zoals
ik ook romans ken die dicht op de huid van de tijd zijn geschreven en ook prachtig
zijn. Voor het omgekeerde geldt hetzelfde.
Schieten we er iets mee op als we ons particuliere eisenpakket
opdringen aan de literatuur?
Elk literair oordeel geschiedt zonder wetboek. Natuurlijk kan ik regels opstellen
waaraan literatuur voor mij moet voldoen, maar die nemen in mijn geval nooit de
vorm aan van een onwrikbaar evangelie. Het boek en ik zijn alleen in de reactie die
we aangaan, in het gesprek dat we voeren, in het opgaan in de opgeroepen wereld,
in de ontroering, boosheid, in de momenten waarop me iets wordt geopenbaard. Het
boek belemmert het uitzicht op de wereld, letterlijk, en geeft je die wereld weer terug
langs de weg van de fictie. Dat kan in alle mogelijke gedaanten. Dik, dun, sobere
zinnen, exuberante zinnen, druk, rustig, bezeten, beheerst, en elke keer moet ik mijn
smaak weer bijstellen, elk gelezen boek scherpt die smaak en maakt hem tegelijkertijd
diffuser. Geen mooiere leeservaring dan die waarin een literair vooroordeel sneuvelt.
Als ik dan toch moet kiezen, dan ben ik nog liever uw aap dan uw apostel...
Afstand of nabijheid, het is een schijndiscussie. Bij Kafka vinden we geen beschrijving
van de Praagse lantaarnpaal, de politiek, de muziek van die periode, de tijdschriften,
de kranten, het intellectuele debat, we vinden er een van tijd en plaats losgezongen
wereld, en tegelijk zijn er weinig schrijvers te bedenken die ons meer inzicht
verschaffen in wat het is een mens te zijn dan hij. Literatuur heeft de onmiddellijke
werkelijkheid niet nodig om dat te verbeelden. Niet als je Kafka heet althans.
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Het is opmerkelijk dat de doktoren die zich het meest uitgesproken melden aan het
ziekbed van de roman mensen zijn die zelf worstelen met het schrijven van fictie en
tegelijk menen over het winnend recept te beschikken. Slik door, zou je zeggen, laat
zien dat je het ijs kunt laten smelten.
Toen Frans Kellendonk hoorde dat Heijne aan een roman werkte, zei
hij: ‘Is hij daar niet veel te werelds voor?’
Het adagium van Flaubert, ‘Gemengd in het leven ziet men slecht,’ geldt zeker voor
Bas Heijne. De realiteit smeekt bij hem om visie en duiding. Juist die wil tot
onmiddellijke betrokkenheid bij de wereld, juist die behoefte zo dicht mogelijk op
de frontlinie te staan maakt het hem moeilijk fictie te schrijven. Toen Frans
Kellendonk hoorde dat Heijne aan een roman werkte, zei hij: ‘Is hij daar niet veel te
werelds voor?’ Wie met zijn neus op het front wil staan, moet berusten in het gebrek
aan afstand dat die positie met zich meebrengt. Een uitstekende positie voor de
begenadigd essayist die Heijne is, maar funest voor de fictie. Grootse romans kunnen
ook geschreven worden van achter een kurkwand.
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Marc Colsen
Bouwput
Adriaan Swartendijk staat bij een diepe bouwput in het centrum van de stad R. Rond
de bouwput loopt een omheining met kijkgaten voor nieuwsgierige passanten. De
meesten werpen in het voorbijgaan een blik opzij zonder hun gang te onderbreken
of zelfs maar te vertragen. Enkelen houden even halt bij een kijkgat, laten hun blik
rondgaan en vervolgen uiterlijk onbewogen hun weg. Niemand heeft, in het halve
uur dat Adriaan nu op zijn post staat, bij zijn blik in de diepte enig teken van
ongerustheid vertoond.
Adriaan pakt zijn klembord en noteert op een wit vel: 09:30 uur - niemand.
Een schaduw glijdt over het papier. Adriaan kijkt hoe een betonnen plaat over de
bouwput zweeft. Hij laat zijn blik klimmen langs de staalkabel waaraan de plaat
hangt, helemaal tot aan de punt van de hijskraan, vanwaar hij de horizontale boom
volgt tot aan de cabine van de hijskraanmachinist. Dan laat hij zijn blik zakken langs
de verticale boom tot waar de kraan in de grond is verankerd, vlak naast het gat. Naar
dat punt blijft hij lange tijd staren, terwijl zijn voorhoofd zich plooit in een diepe
frons.
‘Swartendijk?’
Adriaan schrikt op. Naast hem een donker pak. Daarboven een vaaglijk bekend
gezicht.
‘Herken je me niet? Lars Wolters. Van vroeger. Je weet wel.’
Adriaan produceert een glimlach, maar zegt niets.
‘Wat een toeval, Swartendijk. Ik moest even goed kijken, vanwege je... filosofische
baard, zullen we maar zeggen. Ben je in de bouw terechtgekomen? Schitterend, de
toren die jullie bouwen. Weet je dat ik hier straks kom te werken? Onze bank krijgt
de bovenste twintig verdiepingen.’
‘Moment,’ zegt Adriaan. Hij maakt een notitie op zijn klembord. ‘Nee,’ zegt hij.
‘In de bouw zit ik niet. Mag ik je iets vragen? Als jij in deze bouwput kijkt, wat zie
je dan?’
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Met geamuseerde verbazing kijkt Wolters hem aan. Hij werpt een blik in de put,
kennelijk bereid mee te doen aan een vooralsnog onduidelijk spelletje.
‘Ik zie een griezelig, gapend gat. Wat doe je dan, als je niet in de bouw zit?
Bouwtoezicht?’
‘In zekere zin. Kijk nog eens goed.’
Wolters kijkt nog eens, al iets minder geamuseerd.
‘Ik zie niets bijzonders, Swartendijk. Ga je me nog vertellen wat de bedoeling is?’
Adriaan zucht. Hij krast iets door op zijn klembord, stopt het in een plastic tas en
kijkt op zijn horloge.
‘Ik merk het al,’ zegt Wolters. ‘Deze ontmoeting komt niet gelegen. Goed, ik zal
je-’
‘Is je wel eens opgevallen,’ zegt Adriaan, ‘dat mensen selectief kijken? Ze zien
wat ze willen zien.’
Wolters kijkt hem niet-begrijpend aan.
‘We hebben minder dan een half uur. Kan ik je misschien een kop koffie aanbieden?
Sorry dat ik me wat vreemd gedraag. Ik vind doorgaans niet veel gehoor.’
Wolters haalt zijn schouders op.
‘Koffie is prima.’
‘Laten we naar Café Maaters gaan. Het is niet ver.’
Wolters neemt een slok cappuccino en leunt tevreden achterover.
‘Molto bene,’ zegt hij. ‘Zo, Swartendijk. Ik ben toch benieuwd -’
Een oorverdovend lawaai dringt van buiten Café Maaters binnen. Harde, metalige
knallen, gevolgd door geraas alsof er een groot gebouw instort. Wolters schiet
overeind en drukt zijn gezicht tegen het raam.
‘De kraan!’ roept hij. ‘Jezuschristus!’
Adriaan blijft zitten en zucht. Hij haalt het klembord uit de plastic tas, kijkt op
zijn horloge en noteert iets op het papier.
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[Charlotte Mutsaers, brief aan Fotograaf X]
Amsterdam, 19-11-2010
Geachte Fotograaf X,
Bedankt voor de uitvoerige reactie, dat stel ik zeer op prijs.
Ondertussen blijft het opmerkelijk dat er naast de bewonderende geluiden over
mijn portret die u zouden hebben bereikt, talloze berichten aan mij van het tegendeel
getuigen. Dat komt volgens mij niet doordat de zogenaamde leek minder verstand
zou hebben van fotografie dan uw vakgenoten. Hoewel ik zeker niet wil beweren
dat u een slechte fotograaf bent - ik ken daarvoor te weinig van uw werk - vermoed
ik dat de eventuele waardering van mijn portret vooral te maken heeft met wat u zelf
in een interview het relativeren van bepaalde personen hebt genoemd.
Sommige mensen vinden het kennelijk heerlijk of
Ik snap precies wat hiermee wordt bedoeld en word hier dan ook niet vrolijker van.
Sommige mensen vinden het kennelijk heerlijk of journalistiek interessant om mensen
die veel eer krijgen toegezwaaid eens portretmatig op hun plaats te zetten en derhalve
onflatteus of anderszins vertekend af te beelden: liefst lelijk en vreemd qua kleur en
schaduw, lekker kaal en in hard licht zogenaamd teruggebracht tot de essentie. Had
hij of zij ook maar niet zo astrant moeten wezen...
Daarbij komt dan nog het levensgrote misverstand dat een foto waaruit mocht
blijken dat de fotograaf het de gefotografeerde heeft gegund om er ‘voordelig’ op te
staan (zeer belangrijk voor iemand in de publiciteit!), voor oppervlakkig wordt
gehouden, een welhaast calvinistisch standpunt dat droefheid hoger dan vrolijkheid
aanslaat, grauwheid hoger dan schoonheid etc. Pas een foto die de gefotografeerde
terugbrengt tot die zogenaamde essentie, wat dat dan ook moge zijn, zou iets bloot
geven van diens kern. Rieneke Dijkstra verkoopt deze kletskoek ook al jaren. Ik vind
haar badpakfoto's best aardig, zeker qua licht en kleur maar men moet niet beweren
dat men aan de geportretteerde meisjes de onzekerheid
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kan aflezen van hun puberteit. Ze hadden waarschijnlijk gewoon het land dat ze niet
mochten lachen of gesticuleren, dat ze er sip op kwamen, en dat ze hun uitdrukking
moesten ‘bevriezen’ in verband met het gebruik van een platencamera, meer niet.
Een strak gezicht kan net zo natuurlijk of onnatuurlijk zijn als een lachend gezicht.
Als u eerlijk bent, zult u dat moeten toegeven. De menselijke kern bestaat niet. Dat
is pas intrigerend! De rest is manipulatie en truc.
Dan nog even over uw vrijheid. Best, die gun ik u in zekere zin
Uw foto van mij met champagneglas in de handen vond ik destijds zeer geslaagd.
Het vrolijke moment was spontaan en kwam goed over. Mijn bezwaren gelden dan
ook nadrukkelijk niet uw journalistieke werk maar veeleer een deel van uw
portretwerk. Voor een portretsessie is van beide kanten veel inzet en concentratie
vereist. Dat doe je niet zomaar even tussendoor, daar kan ik over meepraten. Wat is
nu het vreemde? In tegenstelling tot wat bij de gewraakte foto werd gesuggereerd,
heb ik nimmer een portretsessie met u gehad! De waarheid is dat ik tijdens een
optreedmiddag door u werd gefotografeerd voor de krant (gewoon journalistiek) en
dat mij nadien werd gevraagd of er nog ‘even’ een paar shots mochten worden
gemaakt. Dit gebeurt wel vaker. Ik heb daar doorgaans veel bezwaar tegen omdat je
kop daar letterlijk en figuurlijk niet naar staat, en je steevast moet plaatsnemen in
een saaie gang of hal met akelig licht, terwijl je daar helemaal niet voor gekomen
bent. Maar helaas, uit vriendelijkheid heb ik toch toegestemd. Daarbij heb ik uiteraard
niet gedacht dat u de betreffende foto in een boek zou laten zetten zonder hem eerst
aan mij te hebben willen tonen. Daar sta je dan met je vriendelijkheid. U heeft bereikt
dat ik voortaan veel voorzichtiger zal zijn. Ook voor goedbedoelende collega's niet
zo prettig.
Dan nog even over uw vrijheid. Best, die gun ik u in zekere zin. Maar noem het
niet per se artistieke vrijheid. En waar is mijn vrijheid eigenlijk? Als mijn kop die
vlug, vlug ergens werd geschoten ineens ten bate van u zelf in een boek wordt
geplaatst, is het toch gewoon handel? En die handel, die dankt u toch aan mij? Het
is eigenlijk al heel gek dat ik er niet voor word betaald vermits de ‘waarde’ van mijn
kop hoofdzakelijk verworven is door mijn werk. En dat alles achter mijn rug om
moest gaan zogenaamd om uw artistieke vrijheid te behoeden is natuurlijk te absurd
voor woorden. Ik vrees dat u mijn afkeuring gewoon... vreesde.
Afijn, zoals u merkt zit ik er nog vreselijk mee in mijn maag en op verschillende
vlakken. Ik ben in elk geval blij dat u verdere publicatie van de foto onmogelijk
maakt. Kan de foto ook verwijderd worden van de sites op internet?
Vriendelijke groet,
Charlotte Mutsaers
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Hilde Keteleer
Over de requiems van Rilke
Twee requiems van Rilke zijn alom bekend: Für eine Freundin, dat hij een jaar na
de dood van de schilderes Paula Modersohn-Becker schreef, en Für Wolf Graf von
Kalckreuth, een jonge graaf die zelfmoord pleegde. Beide lange gedichten werden
eind oktober, begin november 1908 in Parijs geschreven. Minder bekend zijn twee
andere requiems. Het eerste werd heel wat eerder gemaakt voor Gretel Kottmeyer,
een jeugdvriendin van zijn vrouw Clara Westhoff. Toen ze stierf, schreef hij op 20
november 1900 een requiem dat hij echter aan Clara opdroeg. Hij nam het in de
eerste versie van het Buch der Bilder in 1902 op. Latere, bewerkte versies verschenen
in 1906 en in 1913. In dit requiem vraagt Rilke naar het geheim van de dood: ‘Hoe
was het toen hij je riep? / Jij moet het weten...’ Vragen die hij de rest van zijn leven
zal blijven stellen, tot aan zijn eigen, pijnlijke leukemiedood in het ziekenhuis van
het Zwitserse Val-Mont. In het gedicht naar aanleiding van de dood van Gretel kunnen
we wellicht ook lezen hoe hij de dood zag: als iets wat groter was dan het leven - en,
ondanks de angst ervoor, dus misschien wel te verkiezen: ‘Leven is maar een deel......
Waarvan? / Leven is maar een toon...... Waarin? / Leven heeft maar zin, verbonden
met vele kringen van het weid uitdijende heelal - / Leven is slechts een droom die
we even/ dromen, echt wakker zijn is elders.’
Een laatste requiem schreef Rilke op 15 november 1915 in München. De aanleiding
was de dood, een maand voordien, van de achtjarige Peter, het zoontje van Edgar
Jaffé, toen professor economie aan de universiteit van München en later minister
van Financiën in de Weimarrepubliek. 1915 was een weinig vruchtbaar schrijfjaar
voor Rilke: hij was uitgeput door de oorlog en had het werk aan zijn Duineser Elegien
laten staan. Het Requiem op de dood van een jongen werd nooit uitgegeven tijdens
Rilkes leven.
In de vragen die hij stelt naar aanleiding van de dood van de kleine
jongen, weerklinkt zijn eigen, trieste kindertijd, die ook getekend was
door ziekte
Anders dan de drie eerdere requiems, die gesprekken met de doden zijn,
gedachtewisselingen met hen over dood en kunst, is dit gedicht geschreven vanuit
het standpunt van het dode kind. In de vragen die hij stelt naar aanleiding van de
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dood van de kleine jongen, weerklinkt zijn eigen, trieste kindertijd, die ook getekend
was door ziekte: ‘Er gaan / er toch altijd dood. Ze lagen eerst in bed / zoals ik en
konden dan niet meer genezen.’ Veel in dit gedicht herinnert aan Rilkes enige ‘roman’:
De aantekeningen van Malte Laurids Brigge. Malte valt ongetwijfeld grotendeels
samen met de jonge René Rilke, zoals hij eigenlijk heette. Hij beschouwde het boek
als een van zijn belangrijkste werken, een werk ook dat hem hielp zijn tot
gespletenheid neigende persoonlijkheid bijeen te houden. Vanaf 1907 schrijft hij
eraan, wellicht niet toevallig het jaar waarin hij werd geconfronteerd met de dood
van de door hem zo bewonderde Paula Modersohn-Becker. Het is ook de tijd waarin
hij lezingen geeft over Rodin. Tijdens een van die lezingen wijst hij zijn toehoorders
erop dat een kind vaak een hechte band aanknoopt met een voorwerp dat, hoe
onbeduidend het anderen ook mag lijken, op hem een geruststellende werking
uitoefent als vertegenwoordiger en wegbereider van de hele dingwereld. Reeds de
primitieve mens, vervolgt hij, ontdekte, blootgesteld aan overmachtige natuurkrachten,
de rust die uitging van voorwerpen, werktuigen, die hij als bescherming tegen die
krachten had gemaakt. Geen wonder, aldus Rilke, dat op een gegeven moment dingen
uitsluitend met het oog op die rustgevende werking werden gemaakt. Dat, en niet
zoiets als schoonheidsdrang, is volgens hem de oorsprong van de kunst: ze dient om
de angst uit te bannen. In die zin kan het Requiem op de dood van een jongen ook
worden gelezen als een rilkeaans credo.

Tirade. Jaargang 56 (nrs. 442-446)

63

Rainer Maria Rilke
Twee requiems
Vertaling Hilde Keteleer
Requiem
opgedragen aan Clara Westhoff
Sinds een paar uur is er een ding meer
op aarde. Een krans ligt neer.
Het was licht gebladerte tot ik het vlocht...
Nu is deze klimop zwaar van vocht
en donkerte alsof hij de komende nacht
uit mijn eigen dingen drinken zal.
Ik ben bang nu voor wat me morgen wacht,
alleen met een krans waarvan ik niet kon vermoeden
dat als je hem maakt er iets gaat groeien
wanneer de ranken zich om de ring winden;
en nu wil ik alleen nog een verklaring vinden:
dat iets er niet meer kan zijn. Verdwaald lijk ik
in onbetreden gedachten, waarbinnen wonderlijke dingen,
die ik ooit al moet hebben gezien...
...Stroomafwaarts drijven de bloemen die de kinderen
afrukten in hun spel; uit hun open vingers vielen ze een
voor een, tot er geen tuil meer over was gebleven. Tot
de rest, die ze thuis af gingen geven, alleen nog goed
was om te verbranden. Dan kon je heel de nacht, als
iedereen je in slaap dacht, om de gebroken bloemen
huilen.
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Gretel, vanaf het allereerste begin
was bestemd dat je heel vroeg zou sterven,
blond zou sterven.
Lang al voor je tot leven was bestemd.
Daarom zette de Heer een zus voor je
en daarna een broer,
zodat er voor jou twee nabije, twee reine
waren om het sterven te tonen,
je eigen:
jouw sterven.
Je broer en zus werden verzonnen
alleen om jou te laten wennen,
zodat je met die twee verbonden
je met de derde kon verzoenen,
die je al eeuwen bedreigt.
Voor jouw dood
zijn levens ontstaan;
handen die bloemen bonden,
blikken die de rozen rood
en mensen machtig vonden,
heeft men gemaakt en weer van leven beroofd,
vóór jou werd twee keer de stervensrol geschreven
tot ook jij daarin werd gedreven,
en het licht op het toneel gedoofd.
...Kwam hij angstwekkend nader, lieve speelkameraad?
Was hij je vijand?
Gaf je hem huilend hart en hand?
Heeft hij je uit de hete kussens geplukt
en in de flakkerende nacht gerukt
toen in heel het huis niemand sliep...?
Hoe was het toen hij je riep?
Jij moet het weten...
Je bent ervoor naar je thuisland gereisd.
--------------------Je weet
hoe de amandelbomen bloeien
en dat meren blauw zijn.
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Veel van wat slechts een vrouw kan voelen
na haar eerste liefdesavontuur ken je. Jou fluisterde de natuur
in de late schemer van zuidelijke dagen
zo veel oneindige schoonheid in
als anders alleen gelukkige lippen wagen
uit te spreken, twee mensen die
samen één wereld en één stem bezitten stiller heb je dat alles gevoeld (o hoe heeft het oneindig grimmige
je geraakt in je oneindige deemoed).
Je brieven kwamen uit zuidelijke streken,
warm nog van de zon, maar verweesd ten slotte ben je zelf het smeken
van je vermoeide brieven nagereisd;
want je stond niet graag in de schitterschijn,
elke kleur lag op jou als schuld,
en je leefde in ongeduld,
want je wist: er moet meer zijn.
Leven is maar een deel...... Waarvan?
Leven is maar een toon...... Waarin?
Leven heeft maar zin, verbonden met vele
kringen van het wijd uitdijende heelal Leven is slechts een droom die we even
dromen, echt wakker zijn is elders.
Dus liet je los.
Groots liet je los.
En wij die je klein kenden.
Je had zo weinig: een kleine glimlach maar,
altijd al wat melancholiek, zacht haar
en een kleine kamer, sinds de dood
van je zus nog veel te groot.
Alsof al de rest voor jou maar een gewaad
was, zo lijkt het nu, jij stille kameraad.
Maar heel veel
was je. En soms wisten we 't allemaal,
als je 's avonds kwam in onze zaal:
wisten we soms: nu moeten we bidden;
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er komt hier een hele massa binnen,
een massa volk die je volgt
omdat je de weg weet.
En je moest hem wel weten
en je hebt hem geweten,
gisteren dus...
Jij jongste zus.
Kijk maar,
deze krans is zo zwaar.
En ze zullen hem op je leggen,
die zware krans.
Zal je kist het houden?
Als hij breekt
onder het zwarte gewicht,
kruipt in de vouwen
van je gewaad
klimop.
Die slingert zich omhoog,
slingert zich om je heen,
en het sap dat zich in zijn ranken beweegt,
windt je op met zijn geur,
zo kuis ben jij.
Maar dan word je vrij.
Week word je en uitgerekt,
in je lichaam opent zich een deur,
en je wordt gewekt
door de natte klimop...
----------------als rijen
nonnen
die elkaar leiden
aan een zwart touw
omdat het donker is in jou,
jij bron. In de lege gangen
van je bloed dringen ze naar je hart,
waar normaal je zachte smart
samenkwam met bleke
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vreugden en herinneringen schrijden ze, als in gebed,
naar je hart, dat helemaal weggeëbd,
donker, voor allen openstaat.
Maar deze krans is zwaar
alleen in het licht,
alleen onder levenden, hier bij mij;
en zijn gewicht
gaat voorbij
als ik hem bij jou zal leggen.
De aarde is vol evenwicht,
jouw aarde.
Hij is zwaar door mijn ogen die eraan hangen,
zwaar van al waar ik moest gaan
om hem te maken;
en van ieder die hem zag de bange
blikken die erin zijn gegaan.
Neem hem bij jou, want hij behoort je toe
nu hij helemaal af is.
Neem hem weg van mij.
Laat me alleen! Hij is als een gast...
Haast schaam ik me erom.
Gretel, ben jij ook bang?
Je kunt niet meer gaan?
Kunt niet meer in deze kamer bij me staan?
Doen je voeten pijn?
Blijf dan, nu we toch allen samen zijn,
ze zullen hem morgen brengen, mijn kind,
door de kaalgeworden laan.
Ze zullen hem brengen, wacht rustig maar Ze brengen morgen nog meer.
Ook al raast en giert morgen de wind,
dat schaadt de bloemen niet echt.
Ze zullen ze brengen. Je hebt het recht
ze zeker te krijgen, mijn kind,
zelfs als ze morgen zwart en verslenst
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zijn en lang al vergaan.
Wees niet bang dus. Je zult niet meer
onderscheiden wat stijgt of daalt;
de kleuren zijn dicht en de tonen zijn leeg,
en je zult ook niet meer weten wie
je al die bloemen heeft gebracht.
Nu ken je het Andere dat ons verstootte
telkens als we dat in het donker wilden grijpen;
van dat waar je naar verlangde ben je verlost
voor iets wat je nu hebt kunnen krijgen.
Bij ons was je een kleine figuur,
misschien ben je nu op dit uur
een oud en winddoorzongen bos Geloof me, jou geschiedde geen geweld, speelgenoot:
Hij was al oud, je dood,
toen je leven begon;
hij viel het aan juist daarom,
zodat het hem niet overleven zou.
----------------Zweefde iets om me heen?
Kwam er een nachtwind binnen?
Ik beefde niet.
Ik ben sterk en alleen Wat maakte ik vandaag af?
...'s Avonds klimop gehaald, gevlochten
en bijeengebogen tot hij geheel meegaf.
Nog steeds blinkt hij met zwarte glans.
En al mijn kracht
cirkelt in de krans.
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Requiem op de dood van een jongen
Hoeveel namen heb ik me niet ingeprent
en hond en koe en olifant
nu al zo lang en al van ver herkend,
en dan de zebra - ach, waartoe?
Die mij nu draagt
stijgt als een waterstand
boven dit alles uit. Zeg me, hoe
krijg je rust met weten dat je was, als je niet
langs tedere en harde dingen
in het begrijpende gezicht door kon dringen?
En deze pas begonnen handen Jullie zeiden soms: hij belooft...
Ja, ik beloofde, maar de belofte die ik jullie gaf
maakt me nu niet meer bang.
Soms, dicht bij ons huis, zat ik lang
een vogel na te kijken.
Had ik maar op die blik mogen lijken!
Hij droeg me, tilde me op, mijn wenkbrauwen
in een hoge boog. Niemand had ik lief.
Liefhebben was angst - begrijp je, dan
was ik geen wij
en was veel groter dan een man
en leek ik zelf
wel het gevaar
waar
ik de kern van was.
Een kleine kern; ik gun hem aan de straten,
ik gun hem aan de wind. Ik geef hem door.
Want dat we allemaal zo bij elkander zaten,
heb ik nooit geloofd. Mijn erewoord.
Jullie praatten, lachten, en toch zag ik niemand
in zijn gepraat en gelach aanwezig zijn.
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Nee, zoals jullie wankelden, wankelde niet
de suikerpot noch de glazen wijn.
De appel lag. Hoe goed dat deed af en toe
die vaste, volle appel aan te raken,
de sterke tafel, de stille kopjes, en hoe
ze daardoor het jaar rustig konden maken.
En ook mijn speelgoed was soms lief voor me.
Je kon het haast zoals de andere zaken
vertrouwen, alleen was het niet zo uitgerust.
Het stond voortdurend te ontwaken
zoals halfweg tussen mij en mijn muts.
Er was een houten paard, er was een haan,
er was een pop met maar één been;
ik heb veel voor hen gedaan.
De hemel klein gemaakt als ze ernaar keken want dat begreep ik vroeg al: hoe alleen
een houten paard wel is. Hoe zoiets wordt gemaakt:
een paard van hout in eender welke maat.
Het wordt beschilderd, en later wordt eraan getrokken,
en krijgt het van de echte weg de schokken.
Waarom was het geen leugen als je dit wezen
‘paard’ noemde? Omdat je zelf een beetje
paard werd, met manen en met pezen,
en met vier poten - (om later ooit een man
te worden?) Maar was je niet
tegelijk een beetje van hout om zijnentwille
en werd je niet hard in stilte
en zette je niet een stijver gezicht?
Nu denk ik haast dat we de hele tijd ruilden.
Zag ik de beek, dan leek het of ik ruiste,
ruiste de beek, dan ben ik erin gesprongen.
Als ik iets zingen zag, dan heb ik gezongen,
en waar iets zong, was ik de reden.
Zo heb ik me aan alles opgedrongen.
En toch was alles zonder mij tevreden
en werd triester als ik me eraan hechtte.
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Nu ben ik opeens ver-scheiden.
Is dit glijden
in opnieuw leren, opnieuw vragen?
Of moet ik nu vertellen
hoe alles is bij jullie? - Dat kan ik niet verdragen.
Het huis? Dat heb ik nooit gesnapt.
De kamers? Zoveel stond er, ach.
...En moeder, wie waren eigenlijk
de honden?
En zelfs dat we in 't bos bessen vonden
lijkt me nu wonderlijk.
----------------Ginds moeten toch ook dode kinderen wezen,
die met mij komen spelen. Er gaan
er toch altijd dood. Ze lagen eerst in bed
zoals ik en konden dan niet meer genezen.
Genezen... Een vreemd woord hier. Heeft het nog zin?
Daar waar ik me bevind
is niemand ziek, zo meen ik te weten.
Mijn keelpijn, dat is al lang geleden Als een koele drank is hier iedereen.
Maar wie ons drinkt heb ik nog niet gezien
-----------------

Tirade. Jaargang 56 (nrs. 442-446)

72

[Jamal Ouariachi, brief aan de bovenbuurman]
Amsterdam, xx oktober 2012
Beste bovenbuurman,
In een eerder briefje heette ik je welkom in dit pand en verzocht ik je vriendelijk na vier weken gehamer en geboor overdag en dreunende techno in de avonduren ter
begeleiding van de computergametoernooitjes met je luidkeelse matties - om voortaan
iets rustiger aan te doen met de beats en het gebrul.
Ik kreeg geen reactie op dat briefje, je bent je zelfs niet even komen
verontschuldigen voor de overlast. Geeft allemaal niet, want sindsdien ging het ietsje
beter.
De afgelopen dagen is het echter weer elke avond de héle avond boem-boem-boem.
En bij mij is de maat (no pun intended) nu vol. Ik kan natuurlijk de politie bellen, of
een brief schrijven naar de woningbouw. Het kan. Ik heb daar niet zulke beste
ervaringen mee. Voordat jij boven me kwam wonen, woonde er onder mij een
suïcidale schizofreen (ja, ik ben een geluksvogel qua buren). Dat hij 's nachts urenlang
‘JA! PASPOORT! JA! PASPOORT!’ stond te schreeuwen, of dat hij zijn dagelijkse
schijtwerk in een vuilnisbak deed en dat hij die bak eens per week in de gracht voor
de deur leegde, of dat hij af en toe zijn eigen voordeur te lijf ging met een baksteen
- het bleek allemaal niet voldoende aanleiding voor de betrokken instanties om de
arme stakker gedwongen op te nemen of in ieder geval uit huis te plaatsen. Dat
gebeurde pas toen hij op een wonderschone ochtend de gaskraan urenlang had
opengezet, met bijna-fatale gevolgen voor de overige tien bewoners van het pand. 't
Is living on the edge op dit adresje, ik waarschuw je maar vast...
In de instanties heb ik in ieder geval weinig fiducie, zoals je zult begrijpen. Maar
zelf ben ik natuurlijk ook nog altijd een instantie. Wat jij niet weet - omdat je nooit
bent komen kennismaken, onbeschofte rochel - is dat ik schrijver ben en geregeld
een vrolijk stukje neerpen op mijn zeer goed gelezen blog. Het zal me geen enkele
moeite kosten om precies dit briefje, dat ik nu aan jou schrijf, online te zetten.

Tirade. Jaargang 56 (nrs. 442-446)

73
Uiteraard heb ik enig precedentenonderzoek naar je gedaan. Kijk aan, meneer is
arts-in-opleiding. Dat treft. Uit mijn tijd als behandelend psycholoog weet ik dat ik
niet de enige ben die wel eens googelt. Dat doet tegenwoordig elke patient zodra hij
of zij een behandelaar krijgt toegewezen. Begrijpelijk: bij wie ga je onder het mes?
Bij een kerel die elk weekend met een halve liter ghb in z'n snufferd onveilige seks
heeft op illegale sm-feesten, en de foto's daarvan op Hyves zet? Nou nee, dank u.
Jouw gedrag is misschien wat minder extreem, maar om nou te zeggen een
aanbeveling? Ik zou de zorg over mijn zieke lichaam niet graag toevertrouwen aan
iemand die blijkbaar zo veel maling heeft aan de medemens. Beter een goede arts
dan een nare buur.
Uit mijn tijd als behandelend psycholoog weet ik dat ik niet de enige
ben die wel eens googelt
Het lijkt me zodoende buitengewoon onverkwikkelijk voor jou als dit schrijven in
het onuitwisbare geheugen van het internet beland. Uiteraard voorzien van je volledige
naam en een leuke foto om het af te maken.
Je kunt dat gemakkelijk voorkomen. Door niet meer na tienen van die
hersendodende muziek te draaien, op een volume dat het mij onmogelijk maakt mijn
eigen muziek of de stilte te beluisteren. Door je verontschuldigingen aan te bieden
(tip: ik houd erg van een mooie fles gedistilleerd). En door iets te proberen wat jou
in je carrière als arts hoe dan ook van pas zal komen (geen dank): je af en toe eens
in een ander te verplaatsen. Empathie, jongen. Het lijkt iets voor mietjes, maar je
kunt er heel ver mee komen.
Door je verontschuldigingen aan te bieden (tip: ik houd erg van een
mooie fles gedistilleerd)
Al is een plekje op mijn weblog natuurlijk ook een hele eer, dat geef ik toe.
Hartelijke groeten,
je onderbuurman,
Jamal Ouariachi
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Jabik Veenbaas
Sade of de onvrede der libertijnen
Salò of de 120 dagen van Sodom, van Pier Paolo Pasolini, behoort ongetwijfeld tot
de gruwelijkste films die ooit zijn vertoond. Hij dateert uit 1975, dus uit het decennium
na 1968, de tijd dat de seksuele revolutie in de westerse landen diepe sporen trok.
Pasolini heeft maximaal van die revolutie geprofiteerd: films als De Decamerone
(1971), De verhalen uit Canterbury (1972) en Vertellingen uit de duizend en één
nacht (1974), met hun expliciete seksuele beelden, hadden eerder niet kunnen worden
gemaakt en gewaardeerd.
Maar met Salò betrad Pasolini toch weer nieuw terrein. Hij baseerde de film op
De 120 dagen van Sodom, het meest beruchte boek van D.A.F. de Sade, pionier en
naamgever van het seksuele sadisme. De jaren zestig hadden ook voor het werk van
Sade de weg vrij gemaakt; dat werd sindsdien in heel West-Europa gepubliceerd en
gelezen. De Nederlandse Sade-vertalingen die ik bezit, dateren dan ook allemaal van
eind jaren zestig en begin jaren zeventig. En naar de colofons te oordelen werden ze
flink gelezen. In mijn editie van De slaapkamerfilosofen (vertaald door Gemma
Pappot) valt te zien dat er van de eerste druk, van juni 1968, in luttele maanden tijd
maar liefst 10.000 exemplaren over de toonbank gingen en dat er in september van
datzelfde jaar al 5000 nieuwe boeken moesten worden opgelegd. Ook De 120 dagen
van Sodom (in 1969 verschenen in de vertaling van Hans Warren) werd keer op keer
herdrukt.
Sade was in de mode.
Dat betekende echter nog niet dat je hem ook zomaar kon verfilmen. Pasolini kreeg
het zwaar te verduren toen zijn film was uitgekomen. Salò werd in veel landen
verboden en mag bijvoorbeeld in Engeland tot op de dag van vandaag niet worden
vertoond.
Toch ging Pasolini bepaald niet kritiekloos met Sades boek om. Hij plaatste het
namelijk in de context van het twintigste-eeuwse fascisme. Salò was de naam van
het staatje in Noord-Italië waar Mussolini van 1943 tot 1945 de scepter zwaaide.
Mussolini was in juli 1943 uit zijn functies ontheven en gevangen gezet,
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maar werd in september 1943 bevrijd door de Duitsers. Hij mocht van zijn bevrijders
leiding geven aan de Republiek van Salò, een marionettenstaat van Hitler-Duitsland.
Daar vestigde de gekwetste en rancuneuze heerser een wreed terreurbewind.
Mussolini resideerde in Villa Feltrinelli, een paleis aan de oever van het Gardameer,
en het weelderige buitenhuis waar Pasolini's film zich voor een groot deel afspeelt,
moet ons ongetwijfeld aan Mussolini's hoofdkwartier herinneren. Het begin van de
film laat zien hoe fascistische soldaten tienerjongens en -meisjes ontvoeren. De
soldaten handelen in opdracht van vier machthebbers: een edelman, een bankier, een
politicus en een geestelijke. De tieners zijn na hun ontvoering machteloos overgeleverd
aan de sadistische seksuele grillen van deze bovenbazen.
Het begin van de film laat zien hoe fascistische soldaten tienerjongens
en -meisjes ontvoeren
Salò of de 120 dagen van Sodom is vaak heftig bekritiseerd, ook door
Pasolini-liefhebbers, maar ik zie het persoonlijk als een meesterwerk. Het is geen
onverdeeld genoegen om Sades boek te lezen. Zijn klinische systematisering van de
seksuele aberraties gaat je op den duur flink tegenstaan. Pasolini weet in zijn
verfilming de oververzadiging te vermijden door intelligente keuzes te maken en
voegt soms zelf scènes toe die de geest van het werk prachtig samenvatten. Ik denk
nu even aan de taferelen waarin de tienerslachtoffers als honden worden behandeld
- zo moeten ze bijvoorbeeld apporteren. Pasolini's film blijft fijngevoelig, hoe gek
dat ook klinkt met al die grove onmenselijkheden. De machthebbers zijn meesterlijk
vormgegeven, en dat geldt net zo goed voor de vertelsters, de lellebellen op leeftijd,
aan wier verhalen veel meer dan in het boek een lichte en geestige toets is gegeven.
Fascinerend is ook de manier waarop de slachtpartijen aan het eind van de film zijn
weergegeven. Pasolini laat je daar door een verrekijker meeloeren met een van de
machthebbers en stelt je zo in staat om de beestachtigheden gade te slaan zonder je
blik af te wenden. Je kijkt, maar naderhand denk je: is het niet gek dat ik hiernaar
kan kijken en dat ik er zelfs nieuwsgierig naar ben. Ongemerkt ben je voyeur en zelfs
een beetje medeplichtig geworden.
De film toont je iets zeer ongemakkelijks over jezelf.

Hoe onschadelijk is sade?
Met zijn fascistische interpretatie heeft Pasolini natuurlijk wel een paardenmiddel
ingezet en je kunt je afvragen of hij Sade daarmee recht deed. Kun je seksueel
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sadisme met fascisme verbinden, zoals Pasolini suggereert? ‘Wij fascisten worden
anarchisten zodra we aan de macht komen; het ware anarchisme is dat van de macht,’
laat hij een van de machthebbers zeggen. De boodschap is helder: totalitaire machtswil
ontaardt in anarchie, in een willekeur die nergens voor terugdeinst, dus ook niet voor
de ijselijkste seksuele wreedheden, zelfs niet voor verminking en moord. In de villa
van Salò heerst de terreur van Auschwitz.
Het fascisme heeft altijd een sterke drang naar zuiverheid en discipline
gehad, ook in het seksuele
Maar de wereld van Sade laat zich in meer dan één opzicht moeilijk verenigen met
de geest van het fascisme. Het fascisme heeft altijd een sterke drang naar zuiverheid
en discipline gehad, ook in het seksuele, en Sade is nu juist verzot op het perverse,
op de bezoedeling en de vuiligheid. In de fascistische cultuur, zowel in die van
Mussolini-Italië als in die van Hitler-Duitsland, bestond een sterke afkeer van
seksualiteit die niet gericht was op de voortplanting. Zelfbevrediging was uit den
boze, homoseksualiteit ten strengste verboden. Homo's belandden in Hitler-Duitsland
zelfs in het concentratiekamp, waar ze een roze driehoek mochten dragen als ordelijke
bezegeling van hun tegennatuurlijkheid. Denk dan eens aan Sades obsessieve voorkeur
voor sodomie en masturbatie en je beseft dat er aan Pasolini's interpretatie te tornen
valt.
Bovendien loop je met zo'n opgelegd veroordelende vertolking het risico dat je
de problematiek van Sade te zeer afdekt. Wanneer je de wereld van Sades 120 dagen
op voorhand als fascistisch kwalificeert, zeg je daarmee bijna dat die wereld behoort
tot een tijdperk van extremisme dat tot ieders opluchting is overwonnen. Het kan
een manier zijn om Sade onschadelijk te maken.
Sade onschadelijk maken. In de receptie van deze auteur lijkt dat een hoofdstrategie.
Toen hij nog leefde wendde men grove middelen aan: men smeet hem in het gevang
en verbood zijn boeken. Veel later, in de twintigste eeuw, toen zijn werk werd
herontdekt, werden er wellevender methoden toegepast. Sade werd bijvoorbeeld
uitgeroepen tot de kampioen van het vrije woord. Hij had het domein van de
verbeelding verrijkt zonder dat van de ethiek en de politiek aan te tasten. Of hij werd
bestempeld - dat deed De Beauvoir in haar studie Moeten we Sade verbranden? - tot
de fascinerende auteur die er warhoofdige filosofische ideeën op nahield waarover
we maar het beste onze schouders kunnen ophalen.
Sade heeft het orgel van zijn onschuld zelf overigens ook dikwijls bespeeld en
daar had hij alle reden toe. Hij kwam voortdurend in conflict met de overheid, niet
eens in de eerste plaats door zijn geschriften, maar vooral door de uitspattingen
waaraan hij zich in het reële leven aan overgaf. Het blijft gissen wat hij in
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de loop van zijn leven nu precies allemaal heeft uitgehaald, omdat hij door zijn
maatschappelijke positie en zijn bemiddeldheid dikwijls in staat was om mensen te
laten zwijgen en zaken in de doofpot te doen belanden. Maar dat hij vreselijke
wreedheden heeft begaan, staat vast. Zo was er de geschiedenis met de bedelares
Rose Keller, die op eerste paasdag 1768 door Sade van de straat werd geplukt en op
akelige wijze mishandeld. In het gerechtelijk dossier over de zaak-Rose Keller valt
onder meer te lezen dat hij haar vastbond, geselde en met de dood bedreigde en dat
hij hete was in de geselwonden liet druipen. En dan had je bijvoorbeeld die kwestie
uit 1772, van de met anijsbonbons vergiftigde hoeren in Marseille, waarbij de markies
ook niet vrijuit ging.
En dan had je bijvoorbeeld die kwestie uit 1772, van de met
anijsbonbons vergiftigde hoeren in Marseille
Laten we het er maar op houden dat het geen lieverdje was.
Sade verbleef jaren en jaren in gevangenissen en ontsnapte verschillende malen
maar net aan terechtstelling. In het cachot gedroeg hij zich vaak zo obstinaat dat hij
de autoriteiten tegen zich in het harnas joeg en vrijlating bemoeilijkte. Hij typeerde
zichzelf eens aldus: ‘Heerszuchtig, driftig, opvliegend, extreem in alles, met een
fantasie op het gebied der zeden die in losbandigheid haars gelijke niet kent, atheïst
tot in het fanatische, ziedaar in een paar woorden mijn portret, en vermoord me dan
maar of neem me zoals ik ben, want veranderen doe ik niet...’
Nee, veranderen deed hij niet. Maar met dat ‘vermoord me dan maar’ viel het in
de praktijk toch weer mee, want Sade ondernam strijk en zet pogingen om de censuur
en de justitiële macht zand in de ogen te strooien.
Als hij in 1800 de novellebundel Liefde's misdaden publiceert, laat hij aan dat
werk een essay voorafgaan, Gedachte over de romans, waarin hij voorgeeft dat hij
met zijn werk toch echt de voorbeeldigste bedoelingen had, dit in tegenstelling tot
zekere abjecte collega-auteurs. ‘Ik wil niet dat men de ondeugd gaat beminnen...’
schmiert hij, ‘ik koester niet, zoals Crébillon, en zoals Dorat, het gevaarlijke
voornemen om de vrouwen te laten houden van de personages die hen bedriegen, ik
wil, daarentegen, dat zij hen verafschuwen, dat is het enige middel om te verhinderen
dat zij er de dupe van worden. Om daarin te slagen, heb ik diegenen van mijn helden
die het spoor van de ondeugd volgen, zo afschrikwekkend gemaakt dat ze niemand
medelijden noch liefde in zullen boezemen. In dat opzicht ben ik, durf ik te beweren,
moreler dan diegenen die denken dat zij de ondeugd moeten verfraaien.’ En even
verderop horen we de finale van de operette: ‘Nooit, ik herhaal, nooit en te nimmer,
zal ik de misdaad anders schilderen dan met de kleuren van de hel. Ik wil dat men
hem open en bloot ziet, vreest, veracht, en ik
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weet geen ander middel om dat te bereiken, dan door hem in al zijn karakteristieke
afgrijselijkheid te tonen. [...] Wee hen, die hem met rozen bedekken! Hun doel is
niet zo zuiver, ik zal dat nooit nadoen.’
Maar onmiddellijk daarop komt de aap uit de mouw: Sade, onder het bewind van
Napoleon voor de zoveelste maal in het nauw gebracht, wil niet dat zijn naam
gekoppeld wordt aan de roman Justine of De tegenspoed van de deugdzaamheid, die
hij in 1791 anoniem publiceerde: ‘En laat men dus, na alles wat ik uiteengezet heb,
nooit meer aankomen met de bewering dat ik de schrijver ben van J... [dat wil zeggen
Justine]; nooit heb ik een dergelijk boek geschreven, en ik zal beslist ook nooit zoiets
schrijven. Alleen idioten en kwaadwilligen kunnen me, ondanks mijn vurigste
ontkenningen, er nog van verdenken dat ik van dat boek de schrijver ben.’
Kort na de publicatie van Liefde's misdaden hangt Sade opnieuw de
getourmenteerde trouwhartigheid uit. De criticus Villeterque heeft fel uitgehaald
naar het immorele karakter van het werk en naar de innerlijke tegenspraken van
Sades inleidende essay, en opnieuw geopperd dat Sade wel eens de schrijver van dat
verderfelijke boek Justine zou kunnen zijn. In zijn repliek, getiteld De schrijver van
Liefde's misdaden aan Villeterque de krantenluis, spreekt Sade weer zalvende
woorden. ‘Mensen die, in tegenstelling tot de krantenluis, mijn boek echt gelezen
hebben,’ schrijft hij, ‘zijn het er juist over eens dat de hoogste moraal ten grondslag
ligt aan deze verhalen.’ En Villeterque is een vileine vuilspuiter als die suggereert
dat hij Justine schreef, terwijl de auteur van dat schandalige boek naar het schijnt
‘alleen uit boosaardigheid het kwaad over het goede’ heeft laten zegevieren.
In Justine, dat brisante boek dat Sade wel degelijk schreef, zegeviert inderdaad
het kwaad. De protagoniste van dit boek is een door en door rechtschapen meisje,
dat de vreselijkste dingen moet meemaken. Zo raakt ze op enig moment in handen
van een stel wrede, libertijnse monniken die onschuldige vrouwen gevangen houden
en naar willekeur misbruiken en martelen. Als Justine gevangen is, wordt ze door
een van de andere vrouwen voorbereid op haar taak: ‘...bij de soupers neemt zij achter
de stoel van haar meester plaats, of, als een hond, onder de tafel, of geknield tussen
zijn dijen, terwijl ze hem met haar mond prikkelt; soms moet zij hem tot zetel dienen
of hem bijlichten...’ De seksslavinnen lopen voortdurend het gevaar het leven erbij
in te schieten, maar dat vinden de monniken niet erg: ‘Als ze hun evenwicht verliezen,
lopen zij het risico in de doornen te vallen die om hen heen liggen, of een arm of
been te breken, of zelfs dood te vallen, hetgeen al eens is voorgekomen; ondertussen
hebben die schurken plezier, zwelgen in wellust, bedwelmen zich vrijelijk met spijzen,
wijnen, genot en
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wreedheid.’ Alles wat onschuld en deugd is wordt in dit boek genadeloos afgestraft.
En al in 1785, zes jaar voor de publicatie van Justine, had Sade De 120 dagen van
Sodom geschreven, waarop Pasolini zijn controversiële film baseerde. Het perverse
en misdadige werden in dat boek tot beginsel verheven en verheerlijkt, in een soort
obsessieve ordening. We kennen het werk alleen in een onvoltooide versie, die pas
in de jaren dertig van de twintigste eeuw voor het eerst werd gepubliceerd. Ziehier
een gevoelige passage uit de vertelling op de achtentwintigste februari, nog in
schematische vorm, over vijftien meisjes die op precies dezelfde wijze ter dood
worden gebracht:
Tien: Ze wordt vastgebonden aan een paal onder een glazen bol, en twintig hongerige
slangen verslinden haar levend met huid en haar.
Elf: Ze wordt aan één hand opgehangen met twee kanonskogels aan haar voeten,
en als ze valt is dat in een vuur.
Twaalf: Ze wordt door de mond heen gespietst, met de voeten omhoog neergezet
en een regen van brandende lonten valt aldoor over haar lichaam neer.
Dertien: De zenuwen worden uit haar lichaam losgemaakt, bevestigd aan koorden
die ze uitrekken, en gedurende die tijd vlecht men er hete ijzeren punten doorheen.
Toch voorziet Sade ook Justine van verhullend etalagemateriaal. Voorin het boek
treffen we een suikerzoet motto aan, en in de opdracht aan zijn liefje Constance
hamert hij klinkend op het aambeeld van de deugd: ‘Zou ik daarin geslaagd zijn,
Constance? [...] Zul je me, na Justine gelezen te hebben, zonder meer zeggen: “O,
wat maken die beschrijvingen van de misdaad me er trots op dat ik de Deugd bemin!”’
En op de slotpagina's van het boek, als de naïeve Justine van hoofd tot voeten door
de mangel is gehaald, duikt de deugd tot grote verbazing van de lezer opeens weer
op. Mevrouw De Lorsange, een helleveeg die haar leven lang de ene ploertenstreek
na de andere heeft begaan, bekeert zich op de valreep en de lezer wordt braaf
uitgenodigd om ‘uit deze geschiedenis dezelfde lering’ te trekken als zij: ‘Mocht ge
u, evenals zij, ervan overtuigen dat het ware geluk alleen te vinden is in de schoot
van de Deugd!’
Het ligt er hier zo duimendik bovenop dat je het niet eens misleiding meer kunt
noemen. Het is cabaret: door middel van sardonische imitaties de draak steken met
de goegemeente.
Wat zullen ze om die passages gelachen hebben, Sade en zijn vriendinnetje
Constance.
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Iets over de opvoeding van tienermeisjes
Sade was allesbehalve de beschermheer van de deugd. En hij was ook geen filosofisch
warhoofd dat toevallig een aantal baanbrekende romans produceerde. Sade was niet
alleen een briljant en vernieuwend romancier, het was ook heel bijzondere denker,
die ons tot op de dag van vandaag iets te vertellen heeft. Zijn romans vormen de
bouwstenen voor een extreme maar in wezen opmerkelijk consistente filosofie. En
er wordt wat afgefilosofeerd in die romans! Of je nu Justine, Juliette of De 120 dagen
van Sodom leest, voortdurend stuit je op wijsgerig onderlegde libertijnen, op
bijdehante fielten en gewiekste loeders die piekfijne argumenten aandragen voor hun
extreme gedrag.
Dat Sade zijn lezers niet alleen wilde amuseren, maar hun ook iets wilde bijbrengen,
maakte hij vaak al duidelijk in de titels en ondertitels van zijn boeken. De ondertitel
van De 120 dagen van Sodom luidt: ‘Of de school der losbandigheid’, en in De
slaapkamerfilosofen treffen we volgens de titelpagina ‘Dialogen bestemd voor de
opvoeding van jonge dames’ aan.
De slaapkamerfilosofen, La philosophie dans le boudoir, dateert uit 1795 en werd
net als Justine anoniem gepubliceerd. Het is een van de betere Sades. Het lijdt nu
eens niet aan zwaarwichtige systematiseerdwang of obsessieve en vermoeiende
overdaad. Het heeft een strakke compositie en is in flitsende en bij tijden zeer geestige
dialogen vormgegeven. Bovendien bevat de vijfde dialoog dan nog een verhandeling
van een zestigtal bladzijden die Sades filosofische gedachtegoed kernachtig samenvat.
Eugénie, een beeldschoon meisje van vijftien jaar, wordt met medeweten van haar
lichtzinnige vader, een van de rijkste belastingpachters van Parijs, in handen gegeven
van een drietal libertijnen, twee heren en een dame, die haar moeten gaan
heropvoeden. Eugénie toont zich een uiterst gewillige leerling. In minder dan een
dag tijd verandert ze in een cynische, goddeloze meid, die op seksueel terrein alles
weet en aandurft en er zelfs geen been meer in ziet om haar eigen moeder te
mishandelen. En wie denkt dat het hierbij gaat om wat puberale pesterij, help ik maar
even uit de droom. Mama wordt onder dwang van voren en van achteren verkracht
door een syfilislijder, waarop haar vagina door Eugénie wordt dichtgenaaid om de
besmetting zo effectief mogelijk haar werk te laten doen. En de opvoeding van
dochterlief is helemaal voltooid wanneer we haar horen zeggen: ‘Ha! Goddomme!
Kijk eens hoe die hoer bloedt!’
Zou u uw kind aan deze opvoeders toevertrouwen?
Voordat u gaat tegensputteren, stel ik u nog even voor aan de aanvoerder van het
bekwame pedagogenteam: Dolmancé, meteen in de eerste dialoog al getypeerd als
een begaafde man ‘met een uitgesproken filosofische geest’ en tegelijk
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als ‘het meest kwaadaardige en misdadige individu dat er bestaat’. Hij predikt het
libertinisme als levensbeginsel. Genot is natuurlijk, vindt hij, dus een mens moet
streven naar maximaal genot. Andermans gevoelens kun je daarbij veronachtzamen.
Sterker, je kunt zelfs genieten van het pijnigen van anderen. Berouw en medelijden
zijn vormen van zwakte en staan je alleen maar in de weg. Dolmancé neemt in de
zojuist gememoreerde scène het dichtnaaien van moeders aarsgat voor zijn rekening,
waarbij hij de naald uit louter opwinding woest en ongericht in haar billen steekt:
‘Hier, lief mamaatje, en hier nog, en daar!’ En als de arme vrouw om genade en
vergiffenis smeekt, roept hij verheerlijkt: ‘Ik wilde dat het kon... Ik heb in lange tijd
niet zo'n erektie gehad; na zo vaak klaargekomen te zijn had ik dit niet voor mogelijk
gehouden.’
Berouw en medelijden zijn vormen van zwakte en staan je alleen maar
in de weg
Dolmancé vormt het morele hart van het boek en staat heel dicht bij Sade zelf. Hij
wint de strijd dan ook op alle fronten. Wanneer een van de andere libertijnen, Le
Chevalier, hem tegengas geeft en pleit voor mildheid en menslievendheid, krijgt hij
van Dolmancé zo de wind van voren dat hij inbindt en van de weeromstuit uiterst
gehoorzaam wordt. Pupil Eugénie laat zich niet overtuigen door Le Chevalier, maar
door Dolmancé, die ook het slotwoord van het boek mag uitspreken: ‘Nooit eet ik
beter, nooit slaap ik rustiger dan wanneer ik mij overdag voldoende bezoedeld heb
met wat dwazen misdaden noemen.’
Het traktaat uit de vijfde dialoog vormt de filosofische uitwerking van Dolmancés
principes. ‘Fransen, de revolutie is moeilijker dan u denkt’ heet het, en het bevat
duidelijk het credo van Sade zelf. Hij vond dat hij de taak had om mee te denken
over het Frankrijk van na de revolutie en gaf hier aan dat de nieuwe republiek niet
kon volstaan met politieke omwenteling alleen, maar dat er behoefte bestond aan
een radicale mentale en ethische revolutie.
Sade uit felle kritiek op het christendom. Frankrijk dient zich niet alleen de
bevrijden van ‘de scepter’, maar ook van het ‘wierookvat’. Het christendom, dat
leerde ‘de keizer te geven wat de keizer toekomt’, was daarmee van oudsher een
instrument in handen van de tirannie. Deze nederigheid en onderdanigheid predikende
godsdienst dient met wortel en tak te worden uitgeroeid.
Maar ook andere vormen van godsdienst acht hij uit den boze. Godsdienst steunt
op onwetendheid en angst, en voedt het despotisme. Bij een republiek hoort een
trotse republikeinse mentaliteit die zich niet laat verenigen met welke godsdienst
dan ook. Het atheïsme geniet veruit zijn voorkeur. De gedachte dat de mens de
godsdienst nodig heeft om moreel te kunnen functioneren is dwaas.

Tirade. Jaargang 56 (nrs. 442-446)

82
Het wegvallen van de godsdienstige basis betekent dat de mens anders komt te staan
tegenover de plichten jegens zijn naaste. Het christelijke gebod om je naaste lief te
hebben als jezelf is idioot. Het druist tegen de natuur in, want de eigenliefde van de
mens is altijd het sterkst. Je moet je tegenover je naasten gedragen zoals de natuur
je ingeeft.
Voor het strafrecht heeft die opvatting ingrijpende gevolgen. Omdat ieder mens
anders is, kun je van mensen niet vragen dat ze zonder uitzondering aan dezelfde
wetten gehoorzamen. De wetten dienen daarom zo gering in aantal en zo mild te zijn
dat mensen zich er gemakkelijk allemaal aan kunnen houden.
Zaken als prostitutie, overspel, incest en verkrachting verdienen geen
straf, maar moeten juist alle ruimte krijgen
Alle zedenwetten moeten uiteraard worden afgeschaft. Ook hier is de natuur onze
gids. Zaken als prostitutie, overspel, incest en verkrachting verdienen geen straf,
maar moeten juist alle ruimte krijgen. Seksuele losbandigheid is goed voor de
republiek, omdat een houding van moreel verzet de republiek behoedt voor zedelijke
verstarring. Homoseksualiteit, waarvoor volgens Sade steeds meer begrip ontstaat,
is geen misdaad. Het is onzin om te beweren dat de natuur alleen maar op
voortplanting uit is. Seksueel genot is net zo goed natuurlijk. Zowel bij mannen als
bij vrouwen dient homoseksualiteit te worden toegestaan.
Ook wetten betreffende het doden van mensen moeten verdwijnen. Het vernietigen
van leven behoort net als het scheppen van leven tot de beginselen van de natuur.
Het doden van leven is dus juist natuurlijk. De natuur gebruikt het dode materiaal
voor het scheppen van nieuw leven. De dood is enkel een ‘onmerkbare overgang van
het ene bestaan in het andere’. Moord, hoe vreselijk ook, hoeft dus niet te worden
bestraft.

De perverse vader van Nietzsche
Dolmancés libertinisme is geen vrijblijvende literaire verbeelding, het vloeit
rechtstreeks voort uit Sades denken. De verbeelding staat bij Sade in dienst van de
lust. Sades libertijnen zijn praktiserende natuurfilosofen: zij leven hun natuurlijke
behoeften ten volle uit. Hun sadisme past in hun filosofie. Want het is natuurlijk om
andere mensen pijn te willen doen. De gevoelens van anderen zijn ondergeschikt aan
die van jezelf - compassie is tegennatuurlijk. En Sade laat in De slaapkamerfilosofen
nadrukkelijk uitkomen dat het hem niet enkel begonnen is om gefantaseerde
kwellingen. Wanneer er in de derde dialoog over misdaden wordt gesproken, merkt
de talentvolle leerlinge Eugénie argeloos op: ‘...het is im-
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mers alleen maar om in vervoering te raken: we voeren ze niet uit...’ Maar de repliek
van Dolmancé is overduidelijk: ‘Hoe zoet is het anders niet, uit te voeren wat men
heeft opgevat.’
En nu we dit weten, begrijpen we ook de wreedheden van De 120 dagen van
Sodom beter. De gedetailleerde uitweidingen in dat boek, al die verhalen over seksuele
en sadistische kwellingen, brengen de wereld van de lust systematisch in kaart. In
De 120 dagen van Sodom viert Sade de natuur en het leven ten volle, tot in de
gemeenste, de smerigste, de meest verboden uithoeken toe. Hier schittert de
encyclopedische esprit van de achttiende eeuw, toegepast op de seksuele lust.
Want het is natuurlijk om andere mensen pijn te willen doen
Sade is een uiterste, een uitwas. En toch past hij helemaal binnen de sceptische en
naturalistische trend die de Verlichting al eerder had ingezet. De rede is de slaaf van
de hartstochten, schreef de naturalist Hume. Maar hij geloofde nog wel in het bestaan
van een moreel zintuig bij alle mensen. Lamettrie ging een stap verder. Deugd en
ondeugd waren voor hem volstrekt relatieve begrippen. Bij hem was de mens helemaal
natuur geworden en al zijn vrijheid kwijtgeraakt. Dat Sade Lamettrie las, weten we.
‘Beminnelijke Lamettrie’ noemt hij hem in Juliette. Hij las ook Lamettries
volgelingen, zoals Helvétius en D'Holbach. Hij was gek op het boek Système de la
nature van de laatste. In november 1783, hij zit dan in de gevangenis in Vincennes,
schreef hij aan zijn vrouw dat hij dat boek beschouwde als ‘de zeer wezenlijke en
onherroepelijke basis’ van zijn filosofie.
Maar Sades mensbeeld is veel donkerder dan dat van D'Holbach en Lamettrie.
Zowel Lamettrie als D'Holbach meenden dat de mens van nature neigde tot
welwillendheid jegens zijn medemensen. Sade zag hem au fond als een boosaardig
wezen, dat ervan hield om zijn naasten te kwellen.
Nog sterker dan Lamettrie belichaamt Sade daarmee de angst van de Verlichting:
de angst dat een volstrekt natuur geworden mens geen reden meer heeft om goed te
zijn. Die angst nemen we waar bij Voltaire en Diderot, wanneer ze afgeven op
Lamettrie. Maar we treffen hem ook aan bij Robespierre, de man die de Terreur
vestigde, het prototype van de politiestaten in de twintigste eeuw. De ‘onkreukbare’
werd Robespierre genoemd, vanwege zijn afkeer van corruptie en zijn hoge morele
principes. Het is veelzeggend dat Sade, nadat hij kort na het uitbreken van de Franse
Revolutie was vrijgekomen, tijdens de eerste maanden van Robespierres bewind
opnieuw werd gearresteerd. Dat gebeurde in december 1793. Sade ontsnapte enkel
als gevolg van de administratieve chaos aan de guillotine. Op 7 mei 1794 zou
Robespierre voor de nationale Conventie een beroemde toe-
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spraak houden, die handelde over de ‘Relatie tussen de religieuze en morele ideeen
en de republikeinse principes en nationale feesten’. Hij was bang dat het libertinisme
tot wanorde zou leiden. Bij tijden leek hij zich rechtstreeks tegen Sade zelf te richten:
‘Ongelukkige drogredenaar! Met welk recht ontruk jij de onschuld de scepter van
de rede, om die in handen van de misdaad te leggen...’
Daarom pleitte Robespierre ook voor het behoud van een Godsgeloof, met de
pragmatische, op de moraal gerichte motivering die we bij iemand als Voltaire ook
aantreffen: ‘Zelfs als het bestaan van God en de onsterfelijkheid van de ziel slechts
bedenksels waren, zouden ze de mooiste uitvindingen van de menselijke geest zijn.’
En op 8 juni van datzelfde jaar 1794 vierde men in de Notre Dame in Parijs het Feest
van het Opperwezen, waarbij de Godin van de rede werd vereerd en Robespierre
zelf als hogepriester optrad.
Zo probeerde hij de afgrond die door denkers als Sade zichtbaar was gemaakt aan
het oog te onttrekken.
Kort nadat het doek voor de onkreukbare was gevallen, kwam Sade weer vrij. Hij
zou jaren van relatieve rust kennen, tot hij in de jaren 1799-1800 nog eens in de
problemen raakte, onder het bewind van de door de Verlichting geschoolde dictator
Napoleon, die zich net als Robespierre opwierp als hoeder van de goede zeden en
de ordelijke samenleving. In maart 1800 werd hij voor de zoveelste maal gearresteerd
en nu moest hij tot aan zijn dood in de gevangenis blijven.
Bij hem is de eens zo trotse rede volstrekt onttakeld en bestaat God
nog voornamelijk als psychologische restprikkel
De geest van scepsis, die de Verlichting meer en meer was gaan beheersen, bereikt
in Sade een hoogtepunt. Bij hem is de eens zo trotse rede volstrekt onttakeld en
bestaat God nog voornamelijk als psychologische restprikkel. Een zeer belangrijke
prikkel, dat wel, die bij voortduring wordt benut om de lust te stimuleren. Een enkele
maal laat hij zelfs de Voorzienigheid zijn opwachting maken, die dan voor het karretje
van zijn immoraliteit wordt gespannen. ‘Geeft zij [de Voorzienigheid] niet
voortdurend voorbeelden van haar onrechtvaardigheid en onbetrouwbaarheid?
Waarom zouden verdorven schepsels haar mishagen, als zij zelf immers uitsluitend
door middel van misdaden te werk gaat; als al haar werkingen een en al ondeugd en
verdorvenheid zijn, al haar wilsbeschikkingen van misdaad en wanorde getuigen?’
horen we het serpent Dubois tegen de naïeve Justine zeggen. En diezelfde Justine
wordt door de bliksem gedood - van oudsher Gods straf voor de zonde. Het is de
spotzucht van de Verlichting met het redelijke universum, de spotzucht die alle ironie
voorbij is en de kwade natuur niet alleen erkent maar die
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ook omarmt. Voltaire hield dan althans nog sympathie voor de onnozele goedzak
Candide, en liet hem zijn tuintje bewerken. Maar Sade heeft niets dan verachting
over voor Candides jongere zusje Justine.
De mens is bij Sade helemaal natuur geworden en staat niets hoger dan het dier.
Hij luistert naar dierlijke wetten: zelfbehoud, het recht van de sterkste, doden of
gedood worden. Sade is de perverse voorvader van Nietzsche. Ook bij Sade stuiten
we al op de kritiek op de christelijke slavenmoraal en op de afkeer van het medelijden.
En net als bij Nietzsche zien we bij Sade de onvrede met het gegeven dat de mens
volstrekt te herleiden is tot zijn aardse dierlijkheid. Gekweld door die onvrede bedacht
Nietzsche zijn Übermensch en zijn Eeuwige Wederkeer, krampachtige pogingen om
de mens toch weer op een hoger plan te brengen. Ook bij Sades libertijnen treffen
we de wil aan om de natuur te overstijgen. Curval wijst Sophie, een van
meisjesslachtoffers, die zich schuldig heeft gemaakt aan het uiten van godsdienstig
sentiment, erop ‘dat zij in deze oorden geen andere meesters en andere goden moest
vereren dan zijn drie konfraters en hemzelf, en er geen andere godsdienst op na moest
houden dan hen te dienen, en blindelings in alles te gehoorzamen’. Verwende en
verveelde rijkaards zijn het, die zichzelf tot Übermensch uitroepen en wanhopig
streven naar steeds grotere prikkels. ‘Hoevele malen, godverdomme,’ roept Curval
uit, een van de abjecte potentaten uit De 120 dagen van Sodom, ‘heb ik niet gewild
dat ik de zon aan kon vallen om het heelal van haar te beroven, of haar te gebruiken
om de wereld helemaal in brand te steken, dat zou nog eens een misdaad zijn, niet
van dat kruimelwerk waar wij ons aan overgeven en waarmee we niet verder komen
dan dat na verloop van een jaar een dozijn schepsels in evenveel hoopjes aarde
veranderd zijn’. En op een andere plaats zegt diezelfde Curval dat hij zin heeft om
‘het ergste van het erge’ te doen, ‘al zou de natuur er door worden verstoord, al zou
de kosmos er door uit zijn voegen raken’.
Maar de libertijnen halen de kosmos niet uit zijn voegen, en de Übermensch is
een dwaze, gefrustreerde illusie. Sade en Nietzsche kunnen schreeuwen wat ze willen,
ze zijn aan de aarde overgeleverd en ze zullen het met de aarde moeten doen. Dat
geldt voor ons, hun erfgenamen, net zo goed. We hebben trouwens ook hun onvrede
geërfd. Daarom hollen we zo onverzadelijk van prikkel naar prikkel. Daarom zijn
we zo gek op cosmetische operaties om onze veroudering te verhullen. En daarom
dromen we ervan om ons te laten invriezen en langs die weg de eeuwigheid te
bereiken. We lijken eigenlijk sprekend op die geblaseerde naarlingen van Sade. Dat
maakt ze nu juist zo griezelig.
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[Christiaan Weijts, brief aan Centrale Verwerking Openbaar
Ministerie]
's-Gravenhage, 21 april 2011
Centrale Verwerking Openbaar Ministerie
Unit Mulder
Postbus 50000
3500 MJ Utrecht
Betreft: bezwaarschrift
Zaaknrs.: 1450318/1406484
Geachte heer, mevrouw,
Langs deze weg teken ik bezwaar aan tegen de mij opgelegde sancties in de twee
zaken met bovenvermelde zaaknummers.
Omdat ik vermoed dat u veel bezwaarschriften ontvangt, houd ik mijn bezwaar
zo beknopt mogelijk. Mijn bezwaar richt zich op de volgende punten:
1) De overtreding. Dit zou ‘hoekparkeren’ (binnen vijf meter van een kruispunt)
betreffen, maar mijn voertuig stond alleen met de achterkant, met de achterwielen
iets over het witte vlak.
2) De omstandigheden. Ik parkeerde hier op 26 februari in de ochtend, nadat ik
met spoed naar de huisartsenpost bij het Bronovo Ziekenhuis ben geweest. De
dienstdoende arts zal dit zonodig bevestigen. Ik kwam daar met een zware
keelontsteking, kreeg een antibioticakuur voorgeschreven die ik daar ophaalde.
Stelt u zich dit heel precies voor: de koorts, de keelpijn, het duizelig
worden
Ik weet dat u veel bezwaarschriften krijgt, toch vraag ik u het zich heel precies voor
te stellen: ik rijd terug, en voel mij ineens nog zieker dan bij vertrek. Ik blijk
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41 graden koorts te hebben. Stelt u zich dit heel precies voor: de koorts, de keelpijn,
het duizelig worden. Met het laatste van mijn krachten rijd ik naar huis. Bij thuiskomst
waren, als vaak, alle parkeerplaatsen bezet.
Op dat moment - en het is van belang dat u deze afweging begrijpt - heb ik ervoor
gekozen om mijn auto daar op de hoek Fahrenheitstraat-Copernicuslaan neer te zetten,
in de overtuiging dat dit veiliger zou zijn dan in deze toestand door te rijden. De
veiligheid van andere weggebruikers en die van mijzelf stelde ik dus boven de
eventuele geringe hinder die mijn voertuig op die plaats mogelijk zou kunnen
veroorzaken. Daarbij hield ik er rekening mee dat op die plaats vaker tijdelijk
geparkeerd wordt. Zodra ik mij beter zou voelen, zo redeneerde ik, zal ik de auto op
een meer passende locatie parkeren.
De dagen die volgden heb ik echter in bed moeten doorbrengen. Daarom had ik
ook geen gelegenheid de auto te verplaatsen, zoals ik voornemens was te doen. Ook
mijn vriendin kon dit niet doen, aangezien zij geen auto rijdt.
3) De strafbaarheid. Ik ben voor deze vermeende overtreding twee keer beboet,
eenmaal in de avond van 26 februari en andermaal op 28 februari in de ochtend.
Zelfs wanneer u zou oordelen dat mijn onder 2 genoemde bezwaar ongegrond zou
zijn, zou u toch moeten besluiten om tenminste één van de twee sancties kwijt te
schelden danwel te seponeren. Het dubbel beboeten is immers in strijd met het ne
bis idem-beginsel, dat iemand slechts één keer voor één feit gestraft kan worden
(artikel 14 zevende lid IVBPR, en artikel 4 Zevende Aanvullend Protocol EVRM).
Dit alles in overweging nemend, zou ik het zeer redelijk en lovenswaardig van u
vinden wanneer u de bereidheid zou hebben bovengenoemde zaken te seponeren.
Uiteraard ben ik graag tot een nadere toelichting bereid.
Met de meeste hoogachting,
Christiaan Weijts
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Peter Drehmanns
Gedichten
De dertiende dode
met reddingsvest nog wel
een trouwring ontbrak, een uurwerk
ging evenmin gepaard met haar en
een litteken her en der had het
eenvoudiger gemaakt voor de vaststellers
die slechts vaststelden dat zij onvaststelbaar
bleef zolang niemand haar miste
met gindse hemelsblauwe ogen
ondergelopen met zeewater
waarin jukeboxen en kale kleerhangers
haar paranimfen van het laatste ogenblik
waren op weg naar het vasteland
waar men vermoedens uitsprak
over ongeregistreerde passagiers
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Precisering
Ik ben niet degene
die zijn problemen mee naar huis neemt
ik ben niet de man in de trein
tussen alle anderen
niet degene die zijn bloed
te slapen legt in een kantoortuin
of plotgericht de clou incasseert.
Niet uitgediept tot bagger, niet geladen
tot/met betekenis ben ik
niet de as die verstrooid
moet worden, niet een kind
van gescheiden ouders
of de zoon van een verstofte mijnwerker.
Weet wel: ik zit in mijn stoel
met miskende tepels en afgebrande vleugels
niet doodgeboren maar gewoon
ontoelaatbaar onteerd.
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Suzan van Dijk en Hein H. Jongbloed
De vier ‘nieuwe’ brieven van Belle van Zuylen
Enige tijd geleden trof Hein Jongbloed in het familiearchief-Beelaerts van Blokland
een mapje aan met daarin vier eindachttiende-eeuwse, in het Frans geschreven en
ongesigneerde brieven. Het handschrift frappeerde hem. Op het omslag stond alleen
vermeld: ‘brieven aan C.L. van Tuyll van zijn tante’. Wie was die tante? Lezing van
de brieven maakte hem duidelijk dat dit niet de eerste de beste kon zijn geweest: in
een bijzonder levendige stijl was hier een persoonlijkheid aan het woord die wist
wat zij wilde, een duidelijk idee had over de toenmalige en ook over de vroegere
toestand van de Republiek, en die bovendien de mening was toegedaan dat men niet
vroeg genoeg kon leren zwemmen. Toen hij in de tweede brief een verwijzing vond
naar de roman Henriette et Richard als zijnde door haarzelf geschreven, begreep
Jongbloed dat hij hier te maken had met Belle van Zuylen - tot haar huwelijk in 1771
woonachtig in Utrecht, en vervolgens met haar man Charles-Emmanuel de Charrière
vertrokken naar Colombiers bij Neuchâtel.
Vanuit het Nationaal Archief, waar de ontdekking plaatsvond, nam hij contact op
met het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (gevestigd in hetzelfde
gebouwen-complex). Niet alleen bevindt zich daar een ruimte die
‘Belle-van-Zuylen-plein’ heet, enige tijd geleden is daar ook een project gestart dat
beoogt de correspondentie van Belle van Zuylen/Isabelle de Charrière online
beschikbaar te maken. Het gaat daarbij om de 2552 brieven die in de eerste zes delen
van haar Oeuvres complètes door uitgeverij Van Oorschot zijn uitgegeven
(1979-1984), en wellicht - zo werd gehoopt - ook om andere, later nog te vinden
brieven.
Dit laatste blijkt dus niet zomaar een illusie te zijn. Per onmiddellijk zijn dan ook
deze vier brieven (scans van de manuscripten, de transcripties en eerste vertalingen
naar het Nederlands) in het editieprogramma eLaborate ingevoerd, voorzien van
nummers die hun plaats aangeven tussen de reeds bekende brieven uit de jaren 1797
en 1799: 1863X01, 1966X05, 2064X01, 2086X01. Vooralsnog is deze website alleen
toegankelijk voor houders van een wachtwoord - reden waarom wij hieronder alvast
een vertaling presenteren waarin te lezen is hoe de dan 57-jarige schrijfster zich richt
tot haar 13-jarige neef Carel Lodewijk, jongere broer van Willem René, die het
voorrecht had gehad om al enkele malen bij haar in Zwitserland te logeren. Wat
kennelijk aanleiding was geweest tot enige jaloezie...
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Belle van Zuylen
Brieven aan neef Carel
Vertaling Suzan van Dijk en Hein H. Jongbloed
24 November 1797 (1)
Ik wist zelfs heel goed dat je bestond, mijn beste neef. Je moeder had ook nogal hoog
van je opgegeven, maar ik liet je eerst opgroeien - met de bedoeling om op een goede
dag kennis met je te maken, en om dat contact dan ook te onderhouden, als je dat
niet vervelend zou vinden. Daar is nu dus een begin mee gemaakt.
Ik wil dat u mij kent, zeg je, en ik heb inderdaad het gevoel je nu te kennen. De
stijl van je brief, en ook wat je zegt, het is helemaal van jou. Je wilt naar zee: dat is
een moedige keuze voor een mooie loopbaan - of althans een loopbaan die mooi was
toen ons land nog echt een land was.
Daarvoor moet ik ver in mijn herinnering teruggaan. De Oranjes hebben ons zeker
grote diensten bewezen, maar ze hebben niet dat onafhankelijkheidsgevoel bevorderd
dat ons vroeger als Hollanders zo anders maakte dan de Engelsen en de Fransen.
Maar het was ook niet eenvoudig. Onze marine is vooral erg verwaarloosd, en dat
betekende ook de verwaarlozing van wat ooit onze kracht was, datgene wat ons roem
bezorgde en ons hielp ons te verdedigen. Maar al meer dan veertig jaar zijn onze
schepen van mindere kwaliteit dan die van de Engelsen.
Als dat allemaal ooit goed komt, dan word jij een zeeheld, een Piet Hein misschien,
of een De Ruyter - maar anders: een kleine kaper, of de kapitein van een
koopvaardijschip of een vissersboot. Ondertussen zal je je in de stuurmanskunst
hebben bekwaamd - dat wil zeggen dat je je tenminste bepaalde onderdelen van de
wiskunde hebt eigen gemaakt, en van de astronomie, de geografie....
Ik sta heel sympathiek tegenover je plannen en tegenover de loopbaan die je hebt
gekozen. En ik stel me voor hoe je nu in je bootje zit. Zorg dat je het zelf kunt
repareren en teren, dat je touwen en katrollen kunt maken. Al die praktische
vaardigheden, op dit terrein maar ook op andere, zijn heel veel waard.
Ik heb hier enige tijd een jonge Franse zeeman op bezoek gehad. Hij zit nu
opgesloten in een stadje genaamd Ashburton, en hij verveelt zich heel wat minder
dan iemand anders in die situatie zou doen. Hij leest veel (ik had hem Engels ge-
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leerd, en ook voordien was hij al een groot lezer). Hij ontwikkelt zich verder, hij
geeft les aan anderen, hij houdt zijn moestuin bij. Als iemand zich echt verveelt, dan
is dat omdat hij niet geleerd heeft om iets te doen.
Ik zou graag willen weten of je groot bent voor je leeftijd, en of je op je vader of
op je moeder lijkt. Je zou me zelfs kunnen vertellen of je aantrekkelijk bent of niet.
Dat is van zo weinig belang dat je het één rustig zonder enige trots kunt vertellen,
en het ander zonder verdriet of schaamte. Ik hoop dat je zusje op haar moeder lijkt.
Ik zag gisteren een portret van die ongelukkige De Winter. Daarop ziet hij er
dapper en moedig uit. Heel anders dan Hahn op het zíjne. Ik heb er ook één van die
arme Pichegru. Eergisteren is Buonaparte langs Moras gekomen; degene die dat
bericht kwam brengen was heel verbaasd dat het zo'n klein mannetje was. Hij dacht
natuurlijk dat een groot man niet door een deur van normale hoogte zou kunnen.
Maar ook zonder zo dwaas te zijn vinden we het vreemd om een man van zo'n
reputatie teruggebracht te zien tot de reëel bestaande mens. De een neemt zo veel
plaats in! De ander zo weinig!
Toen Buonaparte merkte dat de mensen benieuwd waren om hem te zien, liet hij
zich ook met alle genoegen bekijken. Ik denk dat ik, als ik een groot man was, me
liever zou verstoppen - niet uit bescheidenheid, maar uit trots - dwaze trots. Dwaas
ja. Wat doet het er in feite toe of we ons kleiner voordoen, of niet, tegenover diegenen
die naar ons kijken? Je moet je eigen weg volgen, en niet aan je reputatie denken.
Vroeger waren de mensen tot deze simpele houding in staat, en van alle moderne
volken waren - of zijn - de Hollanders dat het meest. Jouw held, De Ruyter, was de
eenvoud zelf.
Zeg tegen je moeder dat ze mij volledig heeft overtuigd wat betreft de kwestie van
de partijgeest en de aanstekelijkheid van een goed voorbeeld. Maar ik heb het gevoel
dat, afgezien van Coelhorst, men overal dwaas of dom is. Waardeer je familie, mijn
beste, en ook meneer Chapuis. En denk erom dat je leest, tekent, timmert, en bezig
bent.
Als je steeds uitgaat, komt dat allemaal niet tot zijn recht, en dat is slecht voor je
geestkracht.
Ik omhels je. Adieu.

23 November 1798 (2)
Wij verschillen nogal erg van mening over de brief die ik zojuist van je ontving,
beste neef. Jij bent er ontevreden over, en ik ben er juist heel blij mee. Die twintig
andere brieven, waaraan je bent begonnen, zou ik allemaal wel willen hebben of
alsnog willen krijgen.
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Verder vind ik het niet slecht en ook niet vreemd dat jij en je broer niet precies weten
wat jullie mij moeten schrijven. Maar de oplossingen die jullie verzinnen spreken
me niet erg aan. Je broer stelt voor dat ik twee brieven schrijf tegen hij één. Dat kan
natuurlijk niet. Jij wilt dat ik je vragen stel; dat is niet zo moeilijk, maar dat zou alleen
maar leiden tot saaie antwoorden, die jou noch mij zouden interesseren. Het moet
allemaal gaan zoals het gaat, een beetje sprongsgewijs, of je nu je humeur van het
moment laat merken of niet. Wat mij betreft: zolang ik gezond en fit genoeg ben, zal
ik jullie met plezier antwoorden.
Je jaagt - dat kan ik begrijpen. Mensen hebben altijd gejaagd. In sommige landen
leven de mensen bijna uitsluitend van de jacht. Maar die hazen, zo bewegelijk, en
die snelle, vrolijke vogels, die je net nog zag rennen en vliegen, vind je het niet akelig
om te zien hoe ze verfomfaaid worden in een wildtas, de ogen gesloten, met hangende
kop, de poten samengetrokken en verfrommeld? Ik geloof dat, als ik met niemand
rekening hoefde te houden, ik geen vlees zou eten - ook niet in de vorm van bouillon.
Ik eet trouwens al weinig vlees. Mijn familieleden maken zich vrolijk om mij als ze
me vis zien eten, en vinden me niet alleen inconsequent maar ook zwak. Ik laat het
maar, en schrijf niemand iets voor. Maar als ik een kip of een duif zou eten, zou ik
het gevoel hebben dat ik mijn naaste opat. Als je hierom moet lachen, dan vind ik
dat best. Als je het niet met me eens bent: zeg het maar, ik luister.
In de kwestie van de Doggersbank hebben Bentinck, Dedel en ook anderen
wonderen verricht. De soldaten, de matrozen, iedereen gedroeg zich heel goed, maar
de schepen waren oud en voor het merendeel slecht; van andere deugde de constructie
niet. Ik hoor al jaren zeggen dat het slecht gaat met onze marine, en dat wat de
scheepsbouw betreft, we ver achterliggen op de Engelsen. Een van je ooms, mijn
broer, was daar erg ongelukkig over. Men verweet het Stadhouderlijke hof dat daar
meer aandacht was voor de grondtroepen (waarvan de officiers door de Stadhouder
werden benoemd) dan voor de zeestrijdkrachten. Als de provincies nieuwe schepen
wilden laten bouwen of de gage van de zeelui verhogen, dan kwam de Stadhouder
met voorstellen om nieuwe regimenten te lichten, en omgekeerd: over en weer werkten
ze elkaar tegen.
Wat mij betreft, ik was altijd erg vóór de marine, ten eerste omdat die beter past
bij waar wij als Hollanders goed in zijn, ten tweede omdat ik vond dat we niet zo
achter moesten blijven bij onze brutale buren, de Engelsen, ten derde omdat ik het
akelig vond om te zien hoe de invloed van het hof toenam, wat parallel liep met de
steeds royalere salariëring van het hofpersoneel, ten vierde omdat we door onze
rivieren, sluizen en inundaties wel zo beschermd waren tegen een inval, en ik dacht
dat het onmogelijk was om een leger te hebben en te onderhouden
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dat sterk genoeg was om aanvallen van de Fransen of de Pruisen te weerstaan. Een
goede vloot, die onze vijanden vrees zou inboezemen en ons de achting van onze
bondgenoten zou opleveren - gunstig dus ook voor onze handel -, dat is wat ik heel
graag zou hebben gezien. Maar de tijden zijn zo veranderd dat je niet meer weet wat
je moet hopen of vrezen.
Je maakt dus uittreksels van wat je leest. Heb je daar eigenlijk iets aan? Zelf had
ik er, toen ik jong was, helemaal niets aan, en ik ben ermee opgehouden. Ik had nogal
een goed geheugen en wat ik gelezen had herinnerde ik mij achteraf uitstekend, juist
dankzij die details die je haast niet kunt opschrijven. Als ik eenmaal mijn lectuur
had vastgelegd in die saaie archieven die ze uittreksels noemen, dacht ik er niet meer
aan, en vergat ik zelfs de hoofdzaken, tegelijk met de details die ik terzijde had
moeten schuiven. Er bleef niet méér over dan miserabele schrijfsels, waarvan ik de
lezing niet verdroeg - goed als prooi voor de wormen en de ratten. Ik vertel dit alleen,
het is geen verwijt of advies. Niet iedereen pakt de dingen op dezelfde manier aan:
wat de één helpt om zich dingen te herinneren, zorgt er bij de ander juist voor dat
die ze vergeet.
Je speelt toneel, en hebt het er maar moeilijk mee dat je zo weinig stukken vindt
die leuk en kort zijn (let overigens op het gebruik van de subjonctif!). Maar waarom
neem je niet gewoon scènes uit komedies en tragedies, waarop je goed oefent om ze
voor te dragen, en te spelen? Speel met je broer de eerste scène van de Misantrope,
dan die met Alceste, Oronte, Philinte, de scène van [onleesbaar] met je broer en met
meneer Chapuis. Speel met je broer en met je zus de eerste scène van de Médecin
malgré lui. Een paar scènes uit de Ecole des Maris. En dan ook de scènes met de
vader en de zoon uit Le Menteur: La fin prend, le coup part. En die andere scène
waar de vader aan zijn zoon vraagt of hij een gentilhomme is. Speel ook die prachtige
scène van Sertorius en Pompeius: Rome n'est plus dans Rome, etc.
Ik was ooit aan een kleine roman begonnen met de titel Henriette et Richard. Het
ging over hun opvoeding. Ze mochten niet naar toneel gaan kijken; één keer maar
had hun huisonderwijzer, een Abbé hen naar een toneelstuk laten gaan. Maar ze
speelden wel vaak samen toneel, en ook met de moeder van Richard en de Abbé.
Omdat ze dus geen publiek hadden (en zo had de Abbé dat ook bedoeld, want hij
wilde dat het spel was, en geen exercitie in ijdelheid), richtten ze zich ook niet tot
de zaal, maar keken ze naar elkaar, wat duizend keer natuurlijker is. We zijn nu aan
die idioterie gewend dat we Orosmane en Zaïre zien praten, niet alsof ze met hun
tweeën zijn, maar naast elkaar staand, min of meer op één lijn - we hebben ons eraan
gewend om dat normaal te vinden, en dat moest ook wel. Maar Henriette, Richard,
Geneviève en de Abbé speelden alleen voor zichzelf,
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keken naar elkaar, en werden ook alleen door elkaar gezien. Ik zou willen dat jonge
mensen dat altijd zo deden, en dan zouden de zelfverzekerdheid, de ‘présence’, de
goede en intelligente presentatie, prettige houding en gebaren ook vanzelf komen,
niet alleen in het toneelstuk, maar ook in het echt.
Ik wil je vragen, mijn beste neef, om deze brief ook aan je broer te laten lezen. De
brief die ik hem vanmorgen schreef, was niet erg vriendelijk. Hij had me niet
geschreven over jullie toneelspel, maar wél over jullie jachtpartij. Ik weet niet goed,
waarom ik mijn luchtiger opmerkingen daarover naar jou stuur en niet naar hem.
Terwijl hij zich ontwikkeld heeft tot een goed briefschrijver en stylist, stuur ik hem
nog steeds allerlei aansporingen over talen, stijl en het verder ontwikkelen van de
geest; het kan zijn dat hij moe van mij wordt, maar het komt voort uit goede
bedoelingen. Iedere dag opnieuw zou hij Latijn moeten lezen, en Frans moeten
schrijven. Jij lijkt veel duidelijker te weten wat je wilt, en zeker te zijn van jezelf; ik
hoef je eigenlijk niet aan te sporen. Ik kan hoogstens zeggen: ga zo door, houd moed,
bestudeer de wiskunde en de exacte wetenschappen, algebra, astronomie. Dat past
beter bij jou dan het natuurrecht. Volgens mij is iedereen vanzelf vertrouwd met het
natuurrecht, en is het niet nodig om je daar verder in te specialiseren. Hetzelfde geldt
voor de rechten van de mens.

2 Augustus 1799, tussen 10 en 11 uur 's ochtends (3)
Ik beantwoord meteen de leuke en hartelijke brief, die je broer gisterenavond van je
kreeg. Hij is naar Neuchâtel voor zijn tweede zwemles. Ik ga ervan uit dat hij over
een half uurtje, met een kurken corset om, in ons mooie meer zal liggen - zij het niet
al te ver van de kant af. Zoiets moet je geleidelijk aan opbouwen. Ik laat hem les
geven door de beste zwemmer hier uit de streek, een geestig man met gezond verstand,
een vriend van ons, en bovendien zelf arts en chirurgijn, die als je broer niet goed
zou worden in het water, dat meteen kan signaleren. De eerste hulp zou bij de hand
zijn, en de oplossing niet al te ver van het probleem.
Waarom kan jij eigenlijk nog niet zwemmen? Een man die naar zee wil! Dat zal
je moeten leren, maar neem wel wat voorzorgsmaatregelen, en ga niet in de Waay,
want die is diep. Ik zeg dat natuurlijk om de indruk te wekken dat ik er verstand van
heb, en van die soort dingen op de hoogte ben. Jullie moeder zal je prima kunnen
adviseren - en niet alleen als het om zwemmen gaat.
In een vorige brief ben ik inderdaad Mops vergeten te noemen, maar dat wil niet
zeggen dat hij in onze gesprekken hier niet aanwezig is! Ik ben op de hoogte van
alles wat hij doet. Geef hem maar eens een extra aai voor ons.
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Je wenst je broer geluk met zijn verblijf hier bij mij. Ik zal niet zeggen dat je ongelijk
hebt, maar je moet bedenken dat zijn positie hier niet op elk moment van de dag even
prettig is. Ik tiranniseer hem nogal. Soms juich ik zijn spontane gedrag toe, maar op
andere momenten ga ik er serieus tegenin. Over en weer bieden we elkaar regelmatig
onze verontschuldigingen aan, want het overkomt me wel dat ik over iets kleins veel
te kwaad word.
Ik heb hem bijvoorbeeld al niets meer te leren over de noodzaak om zinvol bezig
te zijn, en zelf onderbreek ik zijn bezigheden minstens even vaak als ik hem aan het
werk zet. Hij is een interessant stuk aan het vertalen uit de geschiedenis van Wagenaer,
de Vaderlandsche Historie, en dat doet hij zo nauwgezet als maar mogelijk is. We
doen het eigenlijk samen, en we verbeteren het drie of vier keer, schrijven het even
zo vaak over, om maar de graad van perfectie te bereiken waartoe we in staat zijn.
Nog los van het feit dat dat nuttig is voor de kennis van de geschiedenis - die van
ons eigen land, waardoor je de vroegere toestand kunt vergelijken met de huidige,
de fouten en gebreken van vroeger met die van nu - is het ook erg goed voor de
talenkennis en de stijl.
Lees ook maar eens wat wij aan het vertalen zijn, en probeer, als je er tijd voor
hebt, het zelf te vertalen, met de hulp van meneer Chapuis. Het gaat om deel XIV.
We zijn nog maar aan het begin, want eerst hebben we stukken vertaald uit het deel
ervoor. De ambities van Lodewijk XIV laten hem een verbond sluiten met Charles
II, tegen Holland - dáár zijn we nu. Je broer heeft net Le Siècle de Louis XIV gelezen
en begint nu aan die van Louis XV. Zo komen we geleidelijk aan dichter bij onze
eigen tijd. En die goed kennen is natuurlijk het belangrijkste.
Omdat we nu eenmaal niet alles tegelijk kunnen doen, heb ik voorlopig de Engelse
lessen gestopt. Er is hier natuurlijk alle gelegenheid om het Frans te oefenen, en daar
moet hij van profiteren, maar jij doet er héél goed aan je Engels bij te houden, en
ons af en toe een paar zinnen in het Engels te schrijven; daarmee breidt je je
woordenschat verder uit.
Ik heb heel wat leerlingen gehad aan wie ik Engels gaf. Ik laat ze niets anders uit
het hoofd leren dan sommige voornaamwoorden en de twee hulpwerkwoorden to
have en to be. Leer die alsjeblieft goed, en in plaats van te schrijven your horse have
the name schrijf je has the name; in plaats van of me horse zeg je of my horse. En
uiteindelijk zeg je dan ook at present en niet to present. To wordt wel vaak gebruikt
waar je in het Frans à zegt, maar heel vaak moet het ook at zijn. I go to London. I
live at Paris of in Paris. Dat leer je allemaal in de praktijk, maar to be en to have
moet je uit je hoofd kennen.
Meneer de Roussillon (de bewonderaar van meneer Van Capellen), aan wie ik
Engelse les heb gegeven, heeft zo goed zijn best gedaan toen hij in Engeland ge-
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vangen zat, dat hij mij tegenwoordig heel uitgebreide brieven schrijft in het zuiverste
Engels. Hij gaat naar Amerika, als reizend commies van een handelshuis uit Bremen.
Hij heeft geen dienst willen nemen tegen zijn eigen land, en kreeg ook geen
toestemming om zijn land te dienen. Het zou leuk zijn als hij jullie neef zou kunnen
ontmoeten.
Tot ziens, mijn lieve neef. Ik laat nog wat plaats over voor wat je broer je misschien
nog wil schrijven. Omhels je moeder voor mij, en zeg iets aardigs tegen die lieve
beste Marianne. Als Vincent al weet dat hij nog ergens een verre tante heeft, zeg dan
tegen hem dat die tante haar lieve neefje uit Holland niet vergeet. We hebben het
hier vaak over hem. Ik weet dat zijn grote broer dol op hem is, hem plaagt, aardig
tegen hem is, en soms ook onaardig. Al gauw zal hij, net als jij, tegen hem zeggen:
weest niet so kinderachtig. Maar zijn kinderachtige groote broer is tog zeer lief,
altoos goed en teerhartig, en altemets zo redelijk als men zijn kan. Geen eene goede
hoedanigheid manqueert hem en hij heeft veel aangename gaven. Hij maakt zig reeds
zeer bemind en zal met 'er tijd zeer geagt worden.
Doe ook de groeten aan meneer De Pagniet. Er is nog maar weinig ruimte over
voor je broer, maar hij kan het papier een beetje draaien, en ik zal de brief in een
enveloppe naar mijn neef De Perponcher sturen.
[Vervolg van de hand van Willem René van Tuyll van Serooskerken, oudere broer
van geadresseerde].

3 Augustus in de ochtend.
Ik heb mezelf vrij gegeven van zwemles. Ik draai het papier en schrijf jou, beste
broer. Je ziet in het voorafgaande dat mijn tante je brief heeft gelezen, en dat zij die
brief erg leuk vond. Ik ben het volkomen met haar eens. Denk nu niet dat ik haar alle
brieven die ik uit Holland ontvang laat lezen, zeker niet, die van jou heeft ze ook
alleen per ongeluk gelezen. Ik zeg dat omdat ik bang ben dat als je dat zou denken,
je brieven minder natuurlijk zullen worden, en minder interessant voor mij.
Je bent dus op Kermestein, en je bent blij dat je daar bent. Dat is fijn om te horen.
Moeder en jij hadden wel wat verstrooiing nodig. Op Keulhorst vinden jullie dat op
dit moment helaas niet. Je kunt je niet voorstellen hoe akelig ik dat vind. Om mezelf
een beetje op te beuren, bedenk ik dat als ik terugkom we allemaal aan de slag gaan
om te repareren, en alles weer zoveel mogelijk zo te krijgen als het was. Ik arriveer
een beetje te snel aan het eind van mijn blaadje. Ik zal er nog een kleine aanvulling
bij doen. Ik neem aan dat moeder een lange brief heeft ontvangen die gedateerd was
van 17 juli. Mijn groeten aan oom Rhijn.
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Hier zal je mee moeten eijndigen en jij hat er mee moeten beginnen. Ik hoop dat
moeder niet toestaat dat Vincent zonder haar de Waaij op gaat. Ik heb iets gedroomd
waarvan ik nog steeds akelig ben als ik eraan terugdenk. Keert dan nu het blad om
en leest.
Zekere broer van mij hoeft zich, na het lezen van deze brief, niet meer te beklagen,
dat men hem kinderagtig tracteert.

(4)
I wish you joy, dear Sir, with the sea horse. May I live to wish you joy with the
commandment of a man of war! Why were you sorry I had seen your letter to your
brother? You ought to have been glad I had that opportunity of approving and
disapproving. Education is not to be got only by masters but also by friends and
relations. It are happy chances, it is a good luck that brings us instruction. Do not
avoid to be taught. Improvement is to be sought, asked, received at all hands, by all
means. I learned what I know of English (which is not much) from all the English
students and travelers who came to Utrecht.
Maar laten we in het Frans doorgaan. Ik heb je brief aan mijn neef gegeven, zodra
ik zag staan alleen voor mijn broer, hoewel ik bijna een beetje kwaad was over die
toevoeging.
Je hebt, vertelde hij, een aantal Engelse romans gelezen, en dat deed me denken
aan Henry. Probeer die roman te lezen, eventueel in de Franse vertaling. Er komt
een zeereis in voor die je prachtig zult vinden. Het is erg vrolijk en tegelijk
indrukwekkend.
Wat je over je broer zegt is heel aardig, maar bedenk wel dat als je hem terugziet,
je hem misschien wat minder sympathiek gaat vinden. De toestand van zijn land
maakt hem ongerust en ernstig, maar dat is nog niet alles: ik ben zelf erg veeleisend
jegens hem, ik verlang van hem dat hij nu al spreekt zoals hij zal behoren te spreken
als hij 25 is: precies en duidelijk, en niet maar zo'n beetje at random. Het spontane
verdwijnt dan en dat zul je gaan missen, maar dat wordt gecompenseerd. En wat
mooi: hoe Pollux een jonge patrijs apporteert zonder haar te verwonden, en hoe jij
die vogel haar vrijheid teruggeeft. Adieu, lieve, humane jager. Adieu.
10 Oktober
[van de hand van broer Willem René:]
22 Oktober
Ik denk vaak aan jou en aan je bootje, beste Charles. Stuur me eens een tekening,
en vertel hoe je het hebt geschilderd enz. Ik ben blij dat Robert de Capelle bij jullie
is.
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Wat je met die Naud, die alleen maar Grieks en Latijn met jullie wil spreken, gedaan
hebt is erg grappig.
Je bent kwaad dat er niet mag worden gejaagd. Ik daarentegen vind het uitstekend:
volgend jaar gaan we dubbel zoveel wild hebben; dat kon alleen maar op deze manier
bereikt worden. Maar je kunt wel op lijsters en vinken jagen natuurlijk. Sinds ik in
Zwitserland ben heb ik geen wild gezien, noch dood noch levend, terwijl er toch
mooie bossen zijn, waar je snippen zou verwachten. Ook is het vreemd dat je op dat
hele meer niet één eend ziet.
Je vraagt of mijn paard een merrie is. Neen het is een ruijntie, zwart van haar, en
lang van staert. Als moeder mijn paard zou laten verkopen, dan moet je haar vragen
om jullie deze winter wat rijlessen te laten geven. Je kunt dan op het paardje rijden
dat ik hier heb, als ik het naar Holland meeneem. Hij is levendig en goed te berijden.
Meneer De Charrière heeft een groot Engels paard, waar ik vaak op rijd als zijn baas
er geen zin in heeft.
Wil je me misschien een meerschuimen pijpje sturen, ongebruikt, van gemiddelde
grootte? Het kost 4 of 5 guldens. Graag één met een mooi roer. Misschien wil je het
ook voor mij betalen? Als je het niet zelf in Utrecht kunt kopen, schrijf dan aan
Willem van Utenhove of aan iemand anders die rookt, om te vragen of ze het willen
aanschaffen. Je kunt het in een pakketje stoppen; moeder zal dat aan een voerman
meegeven naar Zwitserland. Tot ziens, beste broer.
[In de marge dwars bijgeschreven] Ik correspondeer op het moment met de heer
Le Noir die dominee is in Ballaigues bij Iverdun; hij nodigt mij bij zich thuis uit, na
de wijnoogst ga ik naar hem toe. Hij heeft nog geen bericht ontvangen van meneer
De Charrière sinds zijn vertrek.
[Aan de bovenkant op de kop bijgeschreven] Als je geen zin hebt in de boodschap
waarover ik je schrijf, doe het dan maar niet. Stuur gauw een antwoord. Adieu,
hartelijke groet.
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Kroniek van de roman
Carel Peeters
De schrijver als manipulator
Hoe surrealistisch kan een verhaal zijn zonder te gaan vervelen? In de verhalenbundel
De bijeneters van Peter Terrin wordt in ‘De moordenaar’ minutieus beschreven hoe
een oude man met de naam Ferdinand zijn buurman de hersens inslaat met een hakbijl.
Dit hoeft nog niet zo surrealistisch te zijn want de buurman was iemand die de
godganse dag, van de vroege ochtend tot laat in de avond, voor harde muziek zorgde.
Dat was niet meer uit te houden. Dan wil je wel eens uit je vel springen en aan een
moord gaan denken. Ferdinand liet het niet bij denken. Echt surrealistisch is wel dat
deze moord gelegitimeerd wordt door de Staat waarin hij leeft. Iedereen mag twee
moorden plegen, maar ze moeten wel worden aangegeven bij de Staatspolitie.
De man gaat na zijn daad op weg naar het politiebureau en merkt onderweg dat
zijn schoenen vol bloedspatten zitten. Dat hij zich daar zorgen over maakt is vreemd
wanneer zijn moord door de Staat toch gelegitimeerd wordt. Later in het verhaal
gebruikt hij de schoenen als bewijs van zijn daad. Behoren zulke tegenstrijdigheden
tot het surrealisme van het verhaal? Hoe dan ook, Ferdinand komt terecht in een
verlaten gerechtsgebouw waar een andere man stokstijf in een hoek staat. Op
Ferdinands mededeling dat hij water zoekt zegt de man dat er geen water is. Waarna
hij zich afvraagt of de man een gevaar voor hem betekent. Hij kon niets bedenken,
maar ‘stond stil, gevangen in zijn huid als in vacuümgezogen plastic.’
De oude man heeft een heuse naam, maar het blijft een naamloos en schimmig
personage. Wat moeten we met die nadrukkelijke naam als het een niemand is? Het
gedrag van de man wordt geleid door (absurdistische?) willekeur: hij kan angstig ‘in
zijn huid’ gevangen zijn, en daarna ‘kordaat en zonder omkijken’ het gebouw verlaten.
Hoewel alles zonder meer onwezenlijk is in het verhaal komt de doodse stilte
Ferdinand tautologisch ‘onwezenlijk’ voor. Wanneer de dag aanbreekt ‘ontmoedigde’
het vooruitzicht op een mooie dag de man ‘uitermate’. Maar op de volgende pagina
staat dat de frisse en gezonde ochtendlucht voor hem ‘ontegenzeggelijk de belofte
van voorspoed’ bevatte.
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Dit moet natuurlijk een ‘kafkaësk’ verhaal worden genoemd en dat is geen
bemoedigende constatering. Wat moet je met een absurd verhaal, dat helemaal niet
onaardig is opgeschreven, maar dat geen handreiking tot enig houvast biedt en als
de allegorie niet van de grond komt? Meer dan sfeer levert het niet op, en dan is het
nog een al te bekende, verveelde sfeer.
Dit moet natuurlijk een ‘kafkaësk’ verhaal worden genoemd en dat
is geen bemoedigende constatering
Jammer dus dat juist dit verhaal (maar nu als roman) terugkeert in Terrins met de
AKO-Prijs bekroonde roman Post mortem. De roman De moordenaar van de schrijver
en hoofdpersoon Emiel Steegman wordt daarin ten doop gehouden. De ruim bezochte
bijeenkomst wordt met sarcasme en ironie beschreven, met alle aandacht voor de
verschillende boekpresentatietijgers en de gedachtestroom die ze bij Steegman
opwekken. De beschrijving van zo'n bijeenkomst heeft iets overbekends. Ook het
sarcastische commentaar wanneer een bevriende hoogleraar een praatje over het
boek houdt. Daarin herkent de schrijver zich niet: ‘Was dit de kern van zijn roman?
Hij had er nooit zo over nagedacht.’
De passages over de presentatie van het boek zijn karakteristiek voor het eerste
deel (van drie) van de roman. Dit is het ironische deel waarin de schrijver zichzelf
met schurende zelfspot presenteert. Hij heeft onder de douche een idee voor een
nieuwe roman gekregen waarin hijzelf zal optreden, maar verscholen achter zijn
hoofdpersoon die hij T zal noemen. Zo kan hij alles schrijven zonder zich bloot te
geven.
Steegman is in het eerste deel de schrijver als intelligente antiheld. Hij doorziet
zijn positie. Hij is een overbewuste schrijver die vijf boeken in tien jaar heeft
geschreven, maar nog steeds blij moet zijn met de kleine blijken van waardering,
zoals een uitnodiging voor een diner met Oost-Europese schrijvers van wie hij niets
gelezen heeft. Hij kon nooit meteen nee zeggen. Hij bleef maar hangen in het vagevuur
van het niet succesvolle schrijverschap. ‘Ettelijke jaren had Steegman zich verfijnd
in het zich inbeelden van succes.’ Maar nu heeft hij de uitnodiging afgezegd om deel
te nemen aan een ontmoeting met schrijvers uit Estland, met als smoes moeilijke
persoonlijke omstandigheden.
Met de figuur van T schiep Steegman de mogelijkheid om het op een verhulde
manier over zichzelf als schrijver te hebben die wel succes heeft. Hij zou hem een
bestseller geven. Probleem was alleen dat hij zelf een schrijver is zonder persoonlijk
materiaal. Hij was een fictieschrijver, hij bedacht alle verhalen, hij had geen
persoonlijke obsessies of herinneringen. Door dat soort ‘clusterbommen’ werd hij
niet bestookt. Als schrijver was Steegman in zijn boeken ‘nergens te bespeuren’.
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Wanneer dat er staat denk je onwillekeurig terug aan dat vervelende kafkaeske verhaal
over de moordenaar Ferdinand waarin de schrijver zo afwezig is. En over het karakter
van Terrins schrijverschap tot Post mortem, dus aan de romans Blanco, De bewaker
en Vrouwen en kinderen eerst. In Post mortem volgt op het ironische eerste deel een
tweede deel waarin Steegmans vierjarige dochtertje Renée met een herseninfarct in
het ziekenhuis ligt, het meisje waarover hij in het eerste deel zo vertederend schreef.
Door deze gebeurtenis is Steegman ‘met een houten knuppel’ van zijn verhaal over
T geslagen, ‘T is nergens meer te bekennen’. Maar Steegman zelf nu des te meer.
In afgemeten, maar zuivere zinnen wordt een deprimerende wereld
opgeroepen met absurde kanten
Blanco, De bewaker en Vrouwen en kinderen eerst zijn bepaald koude boeken waarin
Terrin nergens te bespeuren is. In afgemeten, maar zuivere zinnen wordt een
deprimerende wereld opgeroepen met absurde kanten. De hand van de schrijver is
er niet in te bekennen, behalve dat hij weet wat goede zinnen zijn, hoe weinig kleurrijk
ze ook zijn. Het zijn onpersoonlijk geschreven romans. Nadat zijn vrouw is overleden
groeit in Blanco de beschermingsdrang van een vader ten opzichte van zijn zoontje
uit tot een obsessie. Hij wordt ziekelijk wantrouwig. Houdt zijn zoon thuis. Verliest
de greep op de realiteit. Voorziet alle ramen van tralies. Houdt mensen buiten de
deur. Het verhaal ontrolt zich straf in korte hoofdstukken, tot de dood van het zoontje.
Het is beklemmend, maar het is gemanipuleerde beklemming. Het is knap gedaan,
maar eigenlijk wil je zo'n streng geregisseerde, tot in het absurde uitgevoerde afgang
niet lezen. Iets dergelijks doet zich voor in Vrouwen en kinderen eerst. Het is een
afstandelijk relaas over de ontmanteling van een productieband. De bewaker is ook
weer een kafkaësk verhaal. Dit keer over twee bewakers van een luxe wooncomplex.
Ze houden zich op in de ondergrondse garage, komen er nooit uit, houden alles in
de gaten met getrokken pistool. De buitenwereld bestaat niet voor ze. Ze weten niet
wat er in het gebouw zelf gebeurt, zelfs niet als de meeste bewoners vertrekken. Ze
houden zich tot in het absurde aan de regels: ‘We dragen ons uniform, netjes
afgeborsteld, elke dag opnieuw, want voorschriften zijn heilig, daar zijn Harry en ik
het roerend over eens. Tenslotte maakt het uniform de bewaker. Het uniform en het
wapen.’ Ze fantaseren ondertussen dat ze ooit nog eens een mooie positie bereiken
in de organisatie waar ze voor werken. Ook dit is een ‘knap’ verhaal, maar de vraag
is of het meer is dan een allegorie over plichtsbesef en de moderne cultus van
beveiliging.
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Door het ongeluk met zijn vierjarige dochtertje Renée (dat werkelijk gebeurd is in
het leven van Terrin) wordt Steegman in Post mortem hardhandig aan de realiteit
herinnerd. Hij moet zijn afstandelijkheid als schrijver opgeven. Als hij wil schrijven,
en dat wil hij omdat het anders ‘tegennatuurlijk’ zou zijn, dan moet hij zelf
tevoorschijn komen. De schrijver zal niet meer ‘nergens te bespeuren’ zijn. Het
gevolg is dat Steegman (en daarmee Terrin) in het tweede deel ophoudt manipulatief
te schrijven. Hij schrijft in het tweede deel alleen nog wat Renée, zijn vrouw Tereza
en hemzelf overkomt, min of meer realistisch. Dat doet hij zelfs in het ziekenhuis.
Terwijl Renée in coma ligt, zit haar vader naast haar op een echte schrijfmachine te
typen. Volgens de doktoren zou dat goed voor haar zijn. Steegman beschrijft alles
om hem heen: de spanning van zijn vrouw, hoe de dokter vertelt hoe slecht Renée
er aan toe is, wat de kansen zijn, het familiebezoek, de zorgzame zusters, het infarct
in de juiste medische bewoordingen. Hij probeert op een onhandige manier zijn
vrouw te troosten door te zeggen dat ze ‘positief moet blijven’: ‘Positief, daar kom
ik mee aanzetten, terwijl iemand met twee handen mijn organen herschikt.’
Of Terrin met Post mortem een nieuwe fase in zijn schrijverschap is ingegaan en
zijn eerdere romans, waarin hij als schrijver ‘nergens te bespeuren’ was, achter zich
laat, is niet met zekerheid te zeggen aangezien deel drie van Post mortem weer in
hoge mate manipulatief geschreven is. Renée heeft een succesvolle revalidatie
doorgemaakt en Steegman heeft last van een tumor die al op pagina xx ongemerkt
werd aangekondigd door de jeuk die hij in zijn ogen heeft tijdens het douchen. Er is
nu een biograaf van Steegman aan het woord die weer ongemerkt overgaat in de
schrijver. Steegman wordt ook aangeklaagd voor een moord die hij in een roman
heeft beschreven. De biograaf bekijkt filmpjes die Steegman van Renée heeft gemaakt.
Heden en verleden worden door Terrin niet van elkaar gescheiden, zodat je je
oriëntatie steeds even kwijt bent. Feit en fictie lopen verwarrend door elkaar wanneer
gedaan wordt alsof T als schrijver echt heeft bestaan, inclusief vele weken met een
boek op de bestsellerlijst van de The New York Times. Te hopen is dat Terrin in zijn
toekomstige werk minder goochelt met feit en fictie en wel overal te bespeuren zal
zijn, ook al hoeft dat voor mij helemaal niet realistisch autobiografisch te zijn.
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Medewerkers aan dit nummer
Frits Abrahams (1946) heeft een dagelijkse column op de achterpagina van NRC
Handelsblad. Komend voorjaar verschijnt bij uitgeverij Van Oorschot een bundeling
columns, die zijn geschreven in de afgelopen zes jaar: Alles loopt altijd anders.
Marc Colsen (1977) studeert filosofie. In 2011 debuteerde hij met ‘De gast’ in het
tijdschrift Kortverhaal. Andere verhalen verschenen in Op Ruwe Planken en
Passionate Magazine.
Suzan van Dijk studeerde Frans en Algemene Literatuurwetenschap en promoveerde
op het proefschrift Traces de femmes. Présence féminine dans le journalisme français
du XVIIIE siècle. Sinds 2008 is zij gastonderzoeker bij het Huygens ING. Haar
onderzoek betreft de productie van vrouwelijke auteurs en de receptie van hun werk.
Peter Drehmanns (1960) is schrijver en dichter. Hij publiceerde acht romans, een
verhalenbundel en twee dichtbundels, waarvan de laatste, Onder nog onopgehelderde
omstandigheden, in 2012 verscheen. Tussen 1992 en 2007 was Drehmanns recensent
Italiaanse literatuur voor respectievelijk Vrij Nederland en NRC Handelsblad.
Eva Gerlach (1948) schrijft poëzie voor volwassenen en kinderen. Haar werk werd
in 2000 bekroond met de P.C. Hooftprijs.
Menno Hartman (1971) is redacteur van Tirade en uitgeverij Van Oorschot.
Detlev van Heest (1956) debuteerde in het voorjaar van 2010 met de roman De
verzopen katten en de Hollander. Het boek vormt een tweeluik met de roman Pleun
die in het najaar van 2010 verscheen. In het najaar van 2011 verscheen Het verdronken
land. Terug naar Japan. Van Heest werkt als parkeercontroleur in Hilversum.
Hein H. Jongbloed is historicus en archivaris. Sinds 1986 werkt hij bij het Nationaal
Archief in Den Haag.
Jeroen van Kan (1968) werkt bij de VPRO-radio en is redacteur van Tirade.
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Hilde Keteleer (1955) is auteur, literair vertaalster en docente aan de Antwerpse
Schrijvers Academie. Ze publiceerde twee dichtbundels bij de Wereldbibliotheek en
een met haar Franstalige collega Caroline Lamarche. Haar prozadebuut Puinvrouw
in Berlijn verscheen in 2009 bij Uitgeverij Vrijdag. Meer info: www.hildeketeleer.eu.
Amber Kreeft (1954) heeft een dochter en runde jarenlang een café-restaurant in het
dorpje Saou in Zuid-Frankrijk. Momenteel woont ze in Montfoort. Ze schreef in
totaal vier ongepubliceerde autobiografische romans.
Geerten Meijsing (1950) is schrijver. Voor Veranderlijk en wisselvallig (1987) ontving
hij de AKO-prijs en voor Tussen mes & keel (1997) de kleine en de grote Gouden Uil.
Samen met zijn zus Doeschka schreef hij Moord & Doodslag (2005).
Charlotte Mutsaers (1942) is schrijver en beeldend kunstenaar. Onlangs verscheen
haar dichtbundel Dooier op Drift.
Aad Nuis (1933-2007) was onder meer dichter, criticus en politicus. In 1963 verscheen
bij Van Oorschot zijn bundel Wisselend weer. De in dit nummer opgenomen gedichten
bleven tot dusver ongepubliceerd.
Jamal Ouariachi (1978) debuteerde in 2010 met de roman De vernietiging van Prosper
Morèl en schreef sindsdien verhalen, artikelen en polemieken in onder meer nrc.next,
HP/De Tijd en Knack Focus. Momenteel werkt hij aan twee nieuwe romans, waarvan
de eerste, Vertedering, in februari 2013 zal verschijnen.
Carel Peeters (1944) is als criticus en essayist verbonden aan Vrij Nederland. Zijn
laatste bundel essays is Genieten voor miljoenen. Over populaire cultuur. Wekelijks
schrijft hij in Vrij Nederland een Literaire Kroniek en op maandag en vrijdag op de
website vn.nl/Boeken.
Ester Naomi Perquin (1980) is dichteres. Eerder dit jaar verscheen haar derde bundel
Celinspecties. Haar werk werd onder meer bekroond met de Lucy B. en C.W. van
der Hoogtprijs, de J.C. Bloemprijs en de Anna Blamanprijs. Celinspecties is
genomineerd voor de VSB Poëzieprijs.
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Reiner Maria Rilke (1875-1926) was een Duits dichter. Hij had al naam gemaakt
met de bundels Das Stundenbuch en Das Buch der Bilder toen hij de literaire wereld
versteld deed staan en wereldfaam verwierf met de publicatie van zijn twee delen
Neue Gedichte in 1907 en 1908.
Frederick Rolfe (1860-1913) was een Brits schrijver, ook bekend als Baron Corvo.
Zijn bekendste boek is in het Nederlands vertaald als Hadrianus VII (1904). Rolfe
spendeerde de laatste vijf jaar van zijn leven in Venetië.
Mieke Tillema (1944) publiceerde een aantal dichtbundels, o.a. Het genot van het
surplus (1988). Over plagiaat bij Bordewijk schreef ze De hoogten van Doyle, de
trog van Bordewijk (1988). Sinds 2009 schrijft ze essays over poëzie in vak Taal.
Jabik Veenbaas (1959) is schrijver, dichter en vertaler. Naast vertalingen publiceerde
hij poëzie, proza en essayistisch werk. In het najaar van 2013 verschijnt zijn boek
De Verlichting als kraamkamer, met daarin onder meer zijn essay over Sade.
Christiaan Weijts (1976) schreef de romans Art. 285b, Via Cappello 23, De etaleur
en, onlangs verschenen, Euforie. Hij is columnist bij nrc.next en De Groene
Amsterdammer.
Van Belle van Zuylen (1740-1805) is bij Van Oorschot haar brievenboek Ik heb geen
talent voor ondergeschiktheid en haar tiendelige Oeuvres complètes beschikbaar. De
in dit nummer opgenomen brieven waren gericht aan haar tantezegger Carel Lodewijk
(Charles Louis) van Tuyll van Serooskerken (1784-1835). Ze werden onlangs
aangetroffen in het archief van de familie Beelaerts van Blokland.

Tirade. Jaargang 56 (nrs. 442-446)

