De veiligste plek op aarde

111'1 L'l:rstc gesprek dat ik met Jonathan had, was meteen het
"1\l'ldl~lrtigste dat ik ooit met een bijna-vreemde heb gevoerd,
Ik kW~lm bij Jonathan in huis wonen, en op mijn eerste avond
11()()lldc Jonathan me mee naar een ranzige Chinees bij ons in
.1(' st raat, Ons voornaamste doel daar leek de oprichting van
1'('11 Iccrstoel Geslachtsdeelkunde aan de ook nog uit de grond
1l"dampen Faculteit der Liefdestechnieken En Grote Verove
IlIlgcn, Vanaf dat gesprek heb ik een paar jaar mijn hart aan Jo
11,lthan geleast: hij was mijn lector, ik zijn student.
Nu heb ik echt best weI een hele linkse, weldoordachte, ge
Ikgcn nieuwbouwwijk-opvoeding gehad, eerlijk, en ook aan de
'icksuele volgroeiing werd genoeg aandacht besteed, We had
dcn bij ons thuis een bibliotheek aan voorlichtingsboeken;
noch fnijn vader noch mijn moeder was vies van een Henry
Millertje, een Jantje Wolkers of een I'Histoire d'Otje (die ik na
tuurlijk ook las); als 's avonds Sjef van OekeJ en Barend Servet
in- en uitzoomden op het donkerc drichoekje tussen twee
ll1eisjesbencn zaten we met hct hcle gczin tc schateren op de
aranje zitzakkcl1; avcr alles mochtcn wij vragcn stcllen en
completc jaarg~lI1gcn Sextl/nl (voorhccn: Ve[sLandig ouder
schap) lagcn ons voortdurcnd tcr bcschikking, De tekeningen
op snperformaat nit dat blad hcb ik als ticnjarige zander met
mijn ogen te knipperen bekekcn, tekeningcn waarop groepen
mensen elkaar ongegeneerd bcsprongen en belebberden, om
van het elkaar bepissen en onderschijten maar te zwijgen,
Moest kunnen: lang leve de koddige jaren zeventig,
Het valt mij overigens op (belangwekkend literair probleem,
d~lt ik tach even aan de orde wi! stellen) hoe weinig 'de nienw
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bouwwijk' figureert in de Nederlandse literatuur, terwijl weI
ongeveer de helft van de Nederlanders in zo'n wijk woont. Ik
zou uit mijn hoofd geen roman kunnen noemen waarin een
willekeurige splitlevelpatiowoning een significante rol speelt.
En als iemand erover sehrijft, valt het op hoe negatief het beeld
is. Altijd, alti;d namelijk, wordt een nieuwbouwwijk opge
voerd om troosteloosheid uit te beelden, 'iets typisch Neder
lands', 'burgerlijkheid', 'benepenheid', 'smakeloosheid' en
vooral iets heel erg oninteressants. 'Rijen wanstaltige architec
tonische flaters, waar louter registeraccountants en gemeente
ambtenaren wonen': dat is het archetype van de nieuwbouw
wijk in de literatuur. Mijn probleem is: ik heb twaalf jaar van
mijn leven in zo'n buurt gewoolld, te weten op het Gemmahof
in de Dordtse wijk Slerrenburg l, niet te verwarren met Ster
renburg 2,1,4 en " (w;larV;lll de n:llllen van straten en openbare
voorzicningen aJklll:I:1! te l11Jkcn hadden met sterren of plane
ten), Als ik ooit tevreden of gdukkig ben geweest, was het
toen. Geen kwa:ld wOllrd over het rijtjeshu.i.s, verdomme!
Ik word eerlijk gezcgd nogal onpasselijk van 'herinneringen
literatuur', zcg 111;\:11' de Sl.ukkies, verhalen, romans, ja zelfs he
Ie oeuvres over de kindel)arcn van schrijvers (omdat die vrijwel
altijd uitmonden in een wallllend nostalgisch geemmer ala: 'Ik
herinner me die rare Willelll ]\osllleester', 'Ik was een beetje
bang van die viezerik van een ltob Brockman, die altijd torre
tjes en kikkers tussen zijn dllilll en wijsvinger kapotdrukte', of
'Henk Fortuin, die zo'n scluik hij OilS illhOl::zemdc omdat hij
twee jaar ouder was en een hrocr had die :Ian karate (ked') en
God beware me dat ik me daar ooit zclf a,II1 hezondig, maar cen
mooi, integer en ingchouden verhaal over het zorgeloze op
groeien in een nieuwbouwwi)k ZOLI ik wei cens willen schrij
ven,
Wat ik met deze nogal ovcrbodige uilweiding wil zeggen is
dat ik qua seksuele voorliehting gOl:d besJagen ten ijs kwam, of
in elk geval dacht te komen, toen ik eenmaal de beschermende
Sterrenburgse koestering verliet om via een stop in'Soestdijk in
de Grootstad Utrecht te belanden. Mijn lecrmccster en voor
beeld in de seksuele liefde Jonathan kwam er echter a,chter dat
er mij als het ging om het repeterende gejeuk aan de spermaccl
versneller nog wei het een en ander bij te spijkeren viel.
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'I kll lij nog nooit porno gezien? Where have you been, man)'
\'IIIl'): hi) l11e een keer met grote ogcn, toen ik eerlijk opbicehtte
.I"l IniJ die bezoeking bcspaard was gebleven. Waarom porno
,d" i' ook kkurentekeningen in de Sextant kon bekijken?
'I ):11 is niet goed, , zei Jonathan ferm en hij dacht na,
'Iij will zo graag schrijver worden, dan moet je ook van de
,1"1)',1'11 IVclen. Ik vind het in de ontwikkeling van iedere intel
I, "1111'1'1 ollonthcl'r1ijk d:\l. hi; in elk geval een keer porno heeft
1'1 ]I'll,' )',ill,l~ Ilii Vl'r'llcr, W;I:lrlla hij me in het diepe gooide door
1111' dl' IIpdr;\(",llt II' )',I'VCII Illet ender thuis te komen eer ik een
d, ·<lI"(I..tI,'"" :;(lldivlllll,k had aangcsehaft bij de sigarenwinkel
1111111."(" hllurt, I let opwinuendst van porno vond ik eerlijk ge
, j'," 1111)', lIet/wllen Villl porno, Eerst snuffelde ik geinteresseerd
III .,,,'11 ,It- puzzclboekjes in de hoop dat iedereen de winkel zou
\ I 11,11 I'll, 111:1:11' wen dit niet gebeurde dook ik snel in het hoekje
\\'<lIIII,rI t ige scksblaadjes om er nog sneller een porno-omnibus
I.. "l.l.Il1de 1I i teen Pussy, een Claudia en een Tuk uit te zoeken,
, I,
I1I) ccn oude, onverstoorbare mevrouw af te rekenen sa
1111 II IIII'I cell Gereformeerd Dagblad en een Hervormd Neder
/"",1 (11m later te kunnen zeggen dat het allemaal maar een
11I1'dllllHkrnc grap was), Thuisgekomen deden Jonathan en ik
I" I '1I1lkrzoek sa men waarna ik moest toegeven: porno was bo
\', 11I1I;llig grapplg, Die anatomisch ridicule houdingenj dat ge
I,ll I, III de lens van die meisjes die ondertussen aan twee of
,,11,; drLC kanten gevuld warenj die jaren-zeventigkleren, kap
""Is ell ornamcntenj die wijnglazen sperma over gezichten,
11111 slen en kutten; die hitsige contactadvertenties van mensen
.Ill' een trio of partnerruil wilden, of zich door groepen grootge
';d':lpcn negers wilden laten neuken: wat een humor allemaal,
l'l'n ware uilhrl'iding Vill1 mijn begrippenapparaat voor het dui
dell ell verv:I;lrdigen van lileratllLlr,
En vervo!gens kW;11l1 het sluitstuk van Jonathans missie, Hij
wl'rkle inl11iddels in Amslerdam als voetveeg-in-opleiding bij
(;;ILLehos, een abattoir annex Argentijns restaurant, Op een
;Ivono dat hij vroeg klaar ZOLL zijn, kwam ik bij hem voorproe
ven en zouden we samen teruggaan naar Utrecht. Toen we naar
IIl:t Centraal Station liepen, stelde hij ter hoogte van de Munt
VI lor om gezellig even langs de Wallen te lopen,
'He bah,' zei ik, want ik daeht dat hij een grapje maakte. De
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Wallen, dat leek me zo'n onderwereld, Sleehts een keer in mijn
leven had ik live de bedrijfsliefde mogen aansehouwen, dat was
toen ik mijn oom en tante mijn kamer wilde laten zien en we
verdwaald raakten langs de Veeht,
'Kijk nou eens,' zei mijn oom, terwijl we inmiddels in een
langzaam rijdende file reden, 'daar staan allemaal etalagepop
pen in die woonboten,'
,
'Etalagepoppen,' zei mijn tante, die haar bril ophad, 'dat zijn
prostituees, Freek, baeren,'
'Hoeren?' sehrok mijn oom, die onmiddellijk zijn hoofd af
wendde, 'he, bah.'
Zo is het, he bah! Het is natuurlijk hartstikke goed dat er
vrouwen zijn die dit willen doen, en ze worden door bet ranzige
klein-kapitaal n<ltuurli;k bclazerd, mishandeld en uitgebuit
terwijl ze juist goecl werk verriebtcn en eigenlijk maatsehappe
lijk werksters zijn en een funetie vcrvullcn en dus een rol in de
maatsehappiL lcve dc Rode Dr<lad, lIIaar aan ons lijf geen polo
naise, In onze familie ge!dt: w ij doen n ict :I,ll1 hoeren, Zo zi t
dat,
'Jezus!' riep Jonathan, toen ik hem vertelde dat ik nog nooit
op de Wallen was geweest en zelfs die behoefte nooit had ge
voeld, 'waar kom jij vandaan, man? ledereen is wei eens op de
Wallen geweest, Seheveningen, de Efteling, de Wallen: dat is
een onlosmakelijke eenheid, dat hoort bi; elkaar. Zelfs mijn
opa en oma zijn wel eens op de Wallen geweest,'
'Nou, ik niet dus,'
'Dan wordt dat hoog tijd, volg l11e,'
'Nee!'
Voor het eerst sinds ik Jonathan kcnde, ondermijnde ik zijn
natuurlijke leiderschap, Wat OJ) zich al genoeg reden was voor
een ereetie, Nee, ik ging nict naar de Wallen! lk zei dat ik geen
zin had am het gevaar te zoeken, om door een willekeurige
pooier klakkeloos en zonder reden in elkaar geslagen te wor
den, dat hoorde je vaak genoeg! Mijn probleem is: ik heb klaar
blijkelijk een hoofd dat erom sl11cckt geslageq te worden, over
al waar ik kom gedragen mensen zieh agressief en wil men mij
letsel toebrengen, Missehien komt dit we! omdat ik het uit
straal een gelukkige jeugd te hebben gehad, of zo', lk zag het me
al gebeuren: ik loop over de Wallen, een klant wordt door een
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deed cyen of hij mi; ging

