
Wanneer ik tegen anderen over Nadorst praat, vraag ik me soms 
af waarom ik juist bij deze club hoor en niet bij andere? Wat is die 
specifieke gusto van Nadorst die ik zo aantrekkelijk vind en die ik 
nergens anders gemakkelijk kan vinden?

De stichting is opgericht door een dichteres die van haar gedich-
ten wilde leven. Zij vond haar netwerk bereid om zitting in haar 
stichting te nemen. In Utrecht, en daarna in Rotterdam, is zij het 
toevluchtsoord geworden voor schrijvers, dichters en kunstenaars 
die naar buiten willen treden met hun eigen werk, hoe marginaal 
dat soms ook is. Maar iedere kunstgeschiedenisstudent kan je ver-
tellen dat de marge van vandaag, de mode van morgen kan zijn. 

Laatst las ik in een cultureel supplement de beschrijving van dit 
werkgebied als ‘de rafelranden van de cultuur’. Datgene wat zich 
afspeelt buiten door het rijk gesubsidieerde instanties en instituten.

Binnen deze ‘rafelranden’ is de stichting haar uitgeverij begon-
nen die recent alweer haar 13e publicaties heeft uitgebracht, de 
bundel ‘13’ van Daniël Dee.

Dit alles zonder structurele subsidies en uitgevoerd door betrok-
ken vrijwilligers naast hun betaalde werk. Kunst en cultuur worden 
in het oog van de massa misschien gemaakt door dronkaards en 
klaplopers, maar in de werkelijkheid wordt er hard gewerkt door 
gepassioneerde dromers. Nadorst is er om hun dromen, hoe naïef 
die soms ook mogen zijn, werkelijkheid te laten worden.

Ik denk dat die passie mij zo aantrekt bij Nadorst.
In dit nummer een overzicht van onze laatste uitgaven, Een 

verslag van het kunstproject Kunst in de Huiskamer en de prijswin-
nende korte verhalen plus één gedicht van de schrijfwedstrijd over 
de erotiek van lelijkheid.

Verder is er een interview met beeldend kunstenares Merel de 
Haan. Heeft Ruben van Luijk het in zijn laatste roman, ‘Het lelijke 
meisje’, over de mannelijke seksualiteit, Merel verbeeldt de vrouwe-
lijke seksualiteit. 

Daarnaast is er ook nog een interview met Ferdy Karto. Ferdy is 
een opmerkelijke dromer die zijn baan in loondienst opzei om van 
zijn kunstzinnige visie op het leven zijn baan te maken.

Al met al weer een bijzonder nummer Nadorst.

Namens de stichting/uitgeverij
—Joris Lenstra
hoofdredacteur
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   UITGAVEN VAN DE UITGEVERIJ   

In oktober 2012 verscheen eendagvliegreeks 
#4, Bladzijden uit een notitieboekje op een 
bankje in het park gevonden. Het bevat 
twaalf teksten uit een oud schoolschrift dat 
door een anoniem auteur achtergelaten 
werd op een bankje in de botanische tuinen 
van de Universiteit Utrecht.

In 2013 verscheen Petit manuel pour se 
balancer à un arbre van Ruben van Luijk. 
Petit manuel pour se balancer à un arbre is 
een bescheiden maar uniek kunstenaars-
boekje met drie fotografische afbeeldingen 
van fotograaf en schrijver Ruben van Luijk.

In augustus 2012 verscheen het intieme 
mijn Dromenboekje van jou. Het bevat 
teksten van Joris Lenstra en tekeningen van  
Frances Alleblas.

In mei 2013 verscheen  de leporello, Dag-
gedichten van René Kijne.

René Kijne schreef vanaf 2001 elke dag 
een gedicht en begon die in 2010 met uit de 
krant geknipt beeldmateriaal te illustreren.

Voor Daggedichten 2010-2012 maakte 
Uitgeverij Nadorst een kleine selectie uit 
de ontzagwekkende hoeveelheid gedichten 
die dit mammoetproject opleverde. Het is 
poëzie in beeld & woord die verder gaat dan 
het nieuws & de nieuwtjes van de dag. 

In oktober 2013 verscheen in samenwerking 
met galerie Joey Ramone het kunstboek 
Attraction of the Opposites.

Dit boek geeft een kleurrijk beeld van 
het werk van een aantal internationale kun-
stenaars. Het boek fungeert als catalogus 
van de twee internationale kunstexposites 
die in 2010 & 2011 in Rotterdam zijn geor-
ganiseerd, o.a. in samenwerking met Art 
Rotterdam en het Rotterdamse Film Festival.

Op 13.12.13 verscheen 3 van Daniël Dee.
Eendagsvliegreeks #5. Dertien gedich-

ten van de hand van Daniël Dee over liefde, 
drank, seks, vaderschap & verdommenis.

In 2014 wordten de prozagedichten van Oscar 
Wilde in vertaling van Joris Lenstra met illus-
traties van Charles Ricketts verwacht.
 •
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   NIEUWS VAN DE STICHTING   

Op 29 en 30 juni 2013 werd onder auspi-
ciën van Stichting Nadorst de kunstroute 
Kunst in de Huiskamer in de wijken 
Blijdorp en Provenierswijk in Rotterdam 
Noord georganiseerd.
‘Zonder Noorden komt niemand thuis’ 
Nelleke Noordervliet

Wie Rotterdam aan de noordzijde binnenkomt, kan niet om 
deze tekst heen. In het weekend van 29 en 30 juni 2013 was het 
wederom ‘thuiskomen’ in de huiskamers van de wijken Blijdorp, 
Bergpolder en Provenier. 

Deze avontuurlijke kunstroute waarbij elke bezoeker huiskamer 
na huiskamer bezoekt en zodoende het werk van de buurtkunste-
naars leert kennen, werd in 2006 warm onthaald.

‘Kunst in de Huiskamer’ (KIDH) is nu up-to-date en na het rust-
jaar 2011 herboren met nieuwe gezichten, nieuwe organisatie, een 
hippe huisstijl en meer activiteiten. Voor de zevende keer vond de 
kunstroute KIDH plaats met dit jaar als werktitel ‘Art Seeks Lover’. 
Dit was de 2e keer dat deze kunstroute onder auspiciën van stich-
ting Nadorst georganiseerd.

Het organisatieteam is (bijna) compleet en bestaat uit: Ka Yee 
Li, Rik Moonen, Anneke Renes en Els van Teeffelen. Allemaal lokale 
kunstenaars en een goede mix van jong en oud die elkaar inspire-
ren. Met dit nieuwe team wil KIDH haar eigen stempel op de stad en 
wijk drukken. Er waren A0 affiches verspreid en iedere huiskamer 
had een speciaal ontworpen raambord.

Tijdens het Rotterdamse Route Du Nord  festival, heeft KIDH 
haar eigen huiskamer ingericht. Hier zijn bezoekers gevraagd om 

een mooi kunstwerk uit te 
kiezen en daarmee op de foto te 
gaan in onze sfeervolle huiska-
mer. Er ontstonden levendige 
discussies over kunst tussen 
vrienden, collega’s en bezoe-
kers. Na afloop kregen de bezoe-
kers een huissleutel mee.

KIDH 2013 werd feestelijk geopend door de Rotterdamse 
stadsdichter Daniël Dee en door singer songwriter Avylin. Dit werd 
gevolgd door een spetterende kunstveiling onder leiding van de te 
gekke en bekwame veilingmeester Ruut Ramseier. Hij heeft gevoch-
ten als een leeuw om onze kunst aan de man te brengen. En ja … een 
debuut voor Ruut. Hij veilde speciaal voor ons een eigen kunstwerk!

Na de opening bezocht het publiek gedurende het weekend de 
huiskamers van de deelnemende kunstenaars, waar ze persoonlijk 
kennis konden maken met de kunstenaars en hun werk.

Verfrissend was de samenwerking met de campusdichter van de 
Erasmus Universiteit, Umeu Bartelds, die de jonge dichters Lennart 
Pieters, Miguel Santos, Rosa Braber en Jelmer van Lenteren naar de 
huiskamers bracht. Op gezette tijden droeg er een dichter uit eigen 
werk voor.

Na het feestelijke weekend werd KIDH13 afgesloten met een 
gezamenlijk diner met muziek van de band van Ab Bol. Tevreden 
blikten we gezamenlijk met alle vrijwilligers terug. De inzet van 
iedereen, teamleden en vrijwilligers, werd, én wordt, bijzonder op 
prijs gesteld. Op naar 2014!

Wil je ook meewerken aan onze kunstroute, meld je dan aan via 
blijdorp@kunstindehuiskamer.com.
 •

Art Seeks Lover



/ 4Bulletin des Refusés • Nummer 3 • Februari 2014

Soms heb ik het gevoel dat ik van alle meisje in de wereld zou kun-
nen houden, hoe stupide dat ook klinkt, dat ik met hen allemaal 
een verhaal zou kunnen beleven, soms kort misschien, soms lang. 
Ik hou van hen allemaal, niet omdat ze meer of minder aan een 
bepaald ideaal voldoen, maar juist omdat ze allemaal van elkaar 
verschillen & de verhalen die je met ze kan beleven dus ook steeds 
net weer even anders zijn:  en aan me vragen om er één uit te kiezen, 
is alsof je maar één boek van één schrijver in je kast mag zetten. Ja, 
ik hou van hen allemaal: van meisjes met blond krulhaar en rood 
hoofd omdat ze verbeten tegen de wind in fietsen, van kleine meis-
jes met grote billen en hartjes in glittersteentjes op de achterzak 
van hun broek; van meisjes met hoofddoekjes die zich niets laten 
vertellen; van jonge meisjes waar je eigenlijk nog niet naar mag 
kijken; van brildragende meisjes, de Lea’s die je soms liever hebt 
dan de zogenaamde Rachels; van Hindoestaanse meisjes met zo’n 

donker schoonheidsspoor van dons naar hun navel; van meisjes die 
je bedienen in restaurants & moeten blozen als ze een fout met je 
bestelling maken; van dikke meisjes (o dompel me onder in jullie 
zee van vlees, klem me vast in de bankschroef van jullie dijen!); 
van zwarte meisjes die de straat bewandelen als koninginnen; van 
meisjes met rode haren & roomwit lichaam; van atheneummeisjes 
met hun schooltas onder de snelbinders; van meisjes die in een-
zame meisjeskamers stilletjes geheel theoretische liefdesgedichten 
schrijven; van meisjes die Marte of Marijke heten; van eigengereide 
meisjes die rad van de tongriem gesneden zijn; van Chinese meisjes 
met van dat zachte zwarte donshaar bij hun oren (dat zich verder 
naar onder in het verborgene weerspiegelt); van negermeisjes met 
van die kleine krulletjes boven in hun nek (eveneens onder weer 

(Verhaal loopt door op pagina 5)

   KORT PROZA   

Schrijfwedstrijd ‘Ero-
tiek van de lelijkheid’

‘Het lelijke meisje’, is de nieuwste roman 
van schrijver en Satanist Ruben van 
Luijk. Samen met de Nationale Boeken-
blog werd de schrijfwedstrijd over de 
‘Erotiek van Lelijkheid’ georganiseerd.

Utrecht – Welgeteld 67 inzen-
dingen kwamen er binnen voor 
de schrijfwedstrijd ‘Erotiek 
van de Lelijkheid’, een samen-
werking tussen www.nationa-
leboekenblog.nl en Uitgeverij 
Nadorst.

Het waren verhalen en 
gedichten waarin alle inzen-
ders zich bogen over het grote 
vraagstuk van, zoals velen het 
interpreteerden: veel lust en 
weinig schoonheid.

Met zoveel inzendingen 
moesten strenge criteria worden 
aangehouden, wilde de jury 
komen tot het aantal van vijf 
winnende inzendingen. Deze 

inzenders kregen de roman ‘Het lelijke meisje’ van Ruben van Luijk, 
en eeuwige roem op de nationaleboekenblog.nl natuurlijk.

Eén criterium was wel het belangrijkst: ‘Word ik geil van imper-
fecties?’ Oren die rood kriebelen, loensende ogen, brede handen 

met afgekloven nagels die in slipjes verdwijnen en een hangpens 
boven een goedgevulde broek. Zo zag de jury het graag.

Soms kreeg de jury schrale ogen van de vele seksscenes, als de 
inzenders zich zo lieten meeslepen door de lust dat zij de imperfec-
ties uit het oog verloren. De jury knipperde na lezing verdwaasd met 
de ogen. ‘Goede seks, ja, maar waar is de lelijkheid gebleven?’ Die 
inzendingen vielen helaas af.

Er waren ook andere uitersten te zien. Politiek correcte ‘oppep-
verhalen’ in het kader van: je mag er heus wel zijn als lelijk meisje/
jongetje, en zelfs hele essays waren ingezonden. Maar dat was voor 
de jury toch weer te verstandelijk.

Dierlijkheid kan ook niet gevonden worden in het jaren negen-
tig feminisme, met verhalen als ‘Ook al stink je, je bent nog mooi’, 
en: ‘Ik ben boos, omdat ik me genaaid voel’. Het verhaal en gedicht 
moet meeslepend zijn, en bij zoveel lelijkheid mag een en ander ook 
best een beetje ‘lekker fout’ zijn.

Wellust, pure wellust, bleek ook niet beter te worden van meer 
mannen en/of vrouwen. Sommigen beschreven teveel vrouwen. 
Werk er nou eentje uit. Bijvoorbeeld: lieve oogjes, maar te dik, en ze 
slist. En beschrijf haar nou in een erotische fantasie, beschrijf hoe ze 
op het bureaublad wordt gelegd. Dan komen de pareltjes, desnoods 
als zweetdruppels op haar voorhoofd, echt tevoorschijn… De jury 
verbeet haar ongenoegen.

Er zijn verhalen die niet uitverkoren zijn als ultieme winnaar, 
maar wel regels hebben die een eervolle vermelding verdienen, 
zoals die van Gerold Kort: ‘Ze zal je nooit zomaar in de buurt van 
haar nek laten. Het is namelijk de poort naar haar seksualiteit.’ De 
erotiek van de hand in de nek komt vaker terug en de jury over-
weegt deze greep in huiselijke kring toe te passen. Een eervolle 
vermelding verdient ook Rinske Kegel met haar uitsmijter: ‘De zoen 
voelt als de waterplanten die aan mijn blote benen trokken toen ik 
uit de kano viel.’

In dit nummer zijn alle vijf de winnende inzendingen te lezen.
•

‘Lof van meisjes’
uit het Lelijke Meisje, Ruben van Luijk
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‘Mijn hart is gebroken, omdat ik niet verliefd ben.
In mijn borstkas bevinden zich daarom duizend gouden stukjes.

Elk stukje is aan het wachten  om samen te smelten, zodat ik 
weer een hart krijg om verliefd mee te worden.’

Marie-Edwig schreef fantastisch. Alle gedachtespinsels over 
liefde en passie zette ze op papier, met een pijnlijk geweten dat het 
voor haar een ‘ver van mijn bed show’ zou blijven. Enkel en alleen 
bezat ze de fantasie over liefde om haarzelf s’nachts mee in slaap te 
sussen, maar ze bezat niet de liefde zelf. Niemand wilde Marie-Edwig.

Marie-Edwig was anders. Marie-Edwig was te slank, te dun en 
te spierwit. Ze was enorm lang, zowel haar benen als haar romp. 
Alle delen van haar lichaam liepen in elkaar over, er waren geen 
heupen die haar benen van haar romp deden onderscheiden. Haar 
armen waren lang en zwierde om haar heen wanneer ze liep. Haar 
loopje was fraai, maar had ook iets elegants. Ze leek te zweven op 
haar adem, omdat ze geen grammetje woog. Haar voor en achter-
kant waren echter wel duidelijk van elkaar te onderscheiden, haar 
borsten waren namelijk groot en vol. Nergens in haar lichaam zag 
je deze ‘gevuldheid’ terug, behalve in haar lippen. Haar gezicht was 
getekend met kleine bruine oogjes, die veel te ver uit elkaar ston-
den, sproeten en enorme perzik lippen die enigszins voor afleiding 
zorgde. Haar hoofd leek, door zijn te scherpe kaken, gemonteerd op 
haar lichaam alsof het er vanuit de lucht op gevallen is. Haar haar 
was lang, tot haar knieholte, enorm stijl en had een rood, bruine 
kleur. Het hing altijd los, als een lichte deken over haar heen.

Marie-Edwig kwam tamelijk dromerig over op anderen mensen, 
ze gaf geen blijk van het zelfvertrouwen dat ze wel bezat en ze was 
alles behalve sociaal.

Nee, ze was nu niet bepaald het gangbare typetje dat een mooi 
huwelijk tegemoet ging, noch iemand wiens gezicht in tijdschriften 
werd gepubliceerd.

Ze was als een persoon uit een duister sprookjesbos, waar ze 
echter niet thuis hoorde vanwege haar zachtaardige karkater. 
Marie-Edwig zou altijd alleen blijven, er was geen jongen of man 
die haar ooit in zijn armen zou willen nemen, geen jongen die haar 
perzik lippen zou willen zoenen en haar sinaasappelbloesem geur 
zou missen wanneer hij niet bij haar zou kunnen zijn. Haar ver-
langen naar de aanraking van een jonge man, haar verlangen naar 
zijn liefde, zijn lichaam en zijn geest kon ze alleen bedwingen door 
erover te schrijven, al kon ze nooit greep krijgen op haar wildste 
dromen en verlangens.

‘Dromen vertellen me wie ik ben, in deze wereld moet ik mezelf 
bewijzen, dus word ik gedwongen om weer te gaan dromen.’

In het leven van Marie-Edwig draait alles om schoonheid, vol-
gens haar de pure aantrekkingskracht en het vermogen te verlei-
den. Maar op een dag, werd haar visie door de ware erkend.  Alsof ze 
een sprookje over haar eigen liefdes leven schreef, kwam een jonge 
man bij haar in de leer. Als stagiaire op haar schrijfatelier. Samen 
schreven ze een verhaal over een meisje dat door haar lelijkheid zo 
interessant was en een unieke uitstraling had. Marie-Edwig vormde 
daarvoor een grote inspiratie bron voor haar jonge leerling.

Heureusement deed dit haar glimlachen. Beide lachte elkaar 
oprecht en eerlijk toe met een blik van dankbaarheid. Deze glimlach 
deed de jonge jongen smoorverliefd worden op zijn lerares en beide 
kwamen tot de conclusie dat echte verhalen pas geschreven konden 
worden als ze zouden ontstaan uit pure passie. Zo kwam het dat 
Marie-Edwig voor het eerst de liefde bedreef. Haar leven en het 
verhaal dat ze samen schreven werd  één.

Cas liet zijn handen glijden over haar lange benen, waarna zijn 
handen rustte op de plek waar heupen hoorde te zitten. Hij tilde 
haar over zich heen alsof ze een satijnen doek was en legde een 
hand achter in haar nek om haar innig te kunnen zoenen. De andere 
hand gebruikte hij om haar vast te houden. Met een gebogen rug lag 
Marie-Edwig boven op haar geliefde, maar haar taferelen werden 
steeds sierlijker nadat ze zich volledig aan hem had gegeven. Steeds 
verliefder, steeds vertrouwelijker, steeds inniger, steeds heviger en 
steeds meer de ware schoonheid onthullend: liefde,  tot de lichten 
uit gingen en de nacht begon.
 •

Marie-Edwig
door Lisa Klaassen

   KORT PROZA   

spiegeld); van meisjes die je dag goed maken door de manier waarop 
ze naar je lachen vanachter de kassa van de hema (ook al lachen ze 
zo waarschijnlijk naar iedereen); van meisjes die je aankijken van 
oude foto’s, nu stokoud of allang dood, voorgoed onbereikbaar (en 
merk op dat elk tijdperk zijn eigen onherhaalbare soort van meisjes 
heeft); van meisjes die tegen een helling opfietsen en daarbij met 
hun billen loskomen van het zadel; van meisjes met van die par-

mantig uitstekende oortjes die net door hun haren schemeren; van 
ietwat dommige meisjes in hele korte rokjes; van droevige meisjes; 
van ernstige meisjes; van lachende meisjes; enzovoorts, enzovoorts, 
de lijst is oneindig, de god die meisjes maakt lijkt onuitputtelijk; en 
het duizelt me soms als ik bedenk dat er elke minuut, elke seconde 
wel weer ergens een volstrekt uniek meisje geboren wordt…
 •
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In 2013 publiceerde Uitgeverij Nadorst de roman ‘Het Lelijke 
Meisje’. Deze roman van Ruben van Luijk gaat over mannelijke sek-
sualiteit. Leuk, maar niet het hele verhaal. 
Er is natuurlijk ook de vrouwelijke seksua-
liteit. Hierover gaat het beeldende werk van 
Merel de Haan. Tijd voor een kort interview.

Merel de Haan (Amsterdam, 1983) is 
beeldend kunstenares. Zij heeft mode gestu-
deerd aan het Amsterdam Fashion Institute 
en beeldende kunst aan het AKV St Joost in 
Den Bosch. In de modewereld draait alles om het lichaam, terwijl 
het tegelijkertijd juist ontkend wordt. Dit zette haar aan het denken 
over het vrouwelijk lichaam in z’n algemeen en over de represen-
tatie ervan in het bijzonder. Haar tekeningen komen voort uit een 

drang om in een ander soort tijd en ruimte te willen verblijven. 
Een verlangen naar een toestand waar schaamteloosheid en chaos 

omarmd worden en het lichaam op die 
dynamische energie meedeint. De vrouwen 
in haar werk verbeelden haar ideeën over 
vrouwelijkheid en seksualiteit, maar vaak 
ook de strijd om de controle op te geven en 
die andere tijd en ruimte daadwerkelijk te 
ervaren.

Waarom ben je kunstenares geworden?
Sinds kort noem ik mezelf kunstenaar, maar of dat nou ook 
betekent dat ik het ben, dat weet ik niet. Het is ook een manier om 
andere beroepen uit te sluiten. Moet het kunstenaar-zijn als een 

   INTERVIEW   

Verbeelding van de vrouwelijke 
seksualiteit Interview  
met Merel de Haan
door Joris Lenstra
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In de modewereld draait 
alles om het lichaam, ter-
wijl het tegelijkertijd juist 
ontkend wordt.
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beroepskeuze gezien worden? Of als een roeping? Is het iets dat je 
“bent” of kunt worden? Ik teken gewoon.

Hoeveel uur per week ben jij bezig met het daadwerkelijk 
maken van kunst?
Met mijn gedachten zit ik altijd bij mijn werk, maar in de praktijk 
kan ik maar iets van 24 uur per week in mijn atelier zijn.

Wat vind jij belangrijk in kunst?
Van veel hedendaagse werken word ik vrij snel ongemakkelijk of 
opstandig. Ze lijken me te vragen ze te doorgronden of te ondergaan 
terwijl ze tegelijkertijd een arrogante afstandelijkheid uitstralen. 
Daardoor verlies ik meestal mijn geduld. Maar toch, hoe een werk 
er uiteindelijk ook uit ziet, op het moment dat iets ‘kunst’ genoemd 
wordt, kijk ik er met andere ogen naar. Het dwingt me na te denken 
over de veranderende betekenis van kunst zelf en daardoor over de 
wereld waarin het bestaat. 

Wat inspireert jou tot het maken van kunst?
Het tekenen zelf, het gevoel dat het me geeft om in een tijdloze 
staat te verkeren en daarin steeds dichter bij de verbeelding ervan 
te komen. Het bereiken hiervan gaat echter gepaard met strijd. 
De energie die hierdoor vrij komt laat mijn vrouwen bewegen. 
Overgave en schaamteloosheid zijn tijdens het tekenproces geboden 
en daarom heeft het overeenkomsten met bijvoorbeeld het gevoel 
dat je kan hebben tijdens seks. Dat is dan ook een onderwerp dat 
me mateloos interesseert. Vooral in deze tijd waarin de hang naar 
controle en maakbaarheid steeds groter lijkt te worden en jezelf 
overgeven een grote uitdaging is. Ook de verschillen tussen man-
nen en vrouwen op onder andere seksueel gebied inspireren me. 
De verbeelding van seksualiteit door de man is alomtegenwoordig, 
maar hoe ziet vrouwelijke seksualiteit eruit? En is die überhaupt wel 
te verbeelden?  

Waarom vind je dat de wereld jouw kunst moet  
leren kennen?
Omdat ik toeschouwers de mogelijkheid wil geven op mijn lijnen 
mee te deinen met de vrouwen in mijn tekeningen en de vrijheid te 
ervaren die ik tijdens het maken kan voelen. Daarnaast vind ik de 
gesprekken die ontstaan naar aanleiding van de onderwerpen in 
mijn werk zeer interessant én noodzakelijk om te voeren.

Wat is voor jou de ideale samenleving?
Een samenleving waarin de leefregel ‘wat gij niet wilt dat u 
geschiedt, doe dat ook een ander niet’ door iedereen als de maat der 
dingen wordt gezien.
•
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Van veel hedendaagse 
werken word ik vrij 
snel ongemakkelijk of 
opstandig. Ze lijken me te 
vragen ze te doorgronden 
of te ondergaan terwijl 
ze tegelijkertijd een 
arrogante afstandelijkheid 
itstralen.
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Merel de Haan: Zonder titel, oostindische inkt op papier, 28 cm x 14 cm 

Rendez-Vous Hotel: Trudy & Victor
door Gert-Jan van den Bemd

   KORT PROZA   

Trudy:
Onze affaire staat bekend als ‘lunchen’. Mijn col-

lega’s op kantoor zeggen dat als er klanten voor Victor 
bellen: ‘Hij is even lunchen.’ Tegen elkaar zeggen ze het 
ook. Ik weet dat ze het zeggen, omdat er vóór mij een 
ander meisje was waarmee hij ging ‘lunchen’. Toen zij 
ging trouwen stopte ze met werken en daarna mocht ik 
met hem mee. Het duurt nu al zestien jaar, dus iedereen 
is er nu wel aan gewend. Ik denk dat er niet eens meer 
om wordt gegniffeld.

We gaan twee keer per week naar het hotel, op 
maandag en woensdag. Altijd naar hetzelfde hotel, naar 
dezelfde kamer. De uitbaatster kent ons bij de voor-
naam. Als ik haar op straat tegenkom knikt ze vriende-
lijk, behalve als ik met iemand ben, dan knikt ze niet.

Waarom hij mij heeft uitgekozen? Ik heb werkelijk 
geen idee… Ik heb het hem wel eens gevraagd, maar hij 
kon er zelf ook geen antwoord op geven. Ik vind mezelf 
eerder lelijk dan mooi. Mijn tanden staan scheef, ik heb 
nogal slap haar en kleine borsten. Victor is getrouwd. 
Ik heb zijn vrouw een paar keer ontmoet, op een feestje 
van de zaak. Ze is heel mooi en ook nog aardig. Veel 
mannen zullen jaloers zijn op Victor en ze zullen ook 
niet begrijpen wat hij in mij ziet, iemand met zo’n mooie 
vrouw…

Ja, het streelt wel mijn ego. Op kantoor zitten vrou-
wen die tien keer mooier zijn dan ik en die zullen ook 
geen ‘nee’ zeggen als hij ze meevraagt, maar hij koos 
mij. Dankzij Victor voel ik me zekerder van mezelf, weet 
ik dat er mannen zijn die me zien zitten. Ik heb Victor 
wel eens voorgesteld om mijn tanden te laten corrigeren 
, maar dat vond hij niet nodig. ‘Je bent zoals je bent,’ 
zei hij. Hij zei niet: ‘Ik vind je mooi zoals je bent,’ want 
Victor weet dat ik niet gek ben.

Twaalf jaar geleden ben ik getrouwd. Ik ging er 
niet vanuit dat het daarna zou stoppen. Mijn man en ik 
zijn op huwelijksreis geweest en de maandag erop zijn 
Victor en ik weer naar het hotel gegaan. Het is vreemd, 
maar ik heb me nooit schuldig gevoeld. Misschien 
omdat ik het al deed voordat ik een relatie kreeg met 
mijn man. Je gaat ook niet ineens anders eten omdat je 
getrouwd bent.

Nee, ik zou niet meer met Victor willen dan dit. Hij 
ook niet met mij, denk ik. Ik ben gelukkig met mijn 
man, hij met zijn vrouw. Als het stopt dan zoek ik niet 
iemand anders. Misschien dat Victor wel een andere … 
ik wou zeggen ‘maîtresse uitzoekt’, maar dat ben ik niet, 
zijn maîtresse. Zo voel ik het niet.
 •
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   INTERVIEW   

Doen wat goed voelt
Over de expressieve  
kunstenaar  
Ferdy Karto
door Joris Lenstra

Ferdy Karto (1981, wonend in Rotterdam) 
liep tegen de situatie aan waartegen ieder-
een die kunst wil maken op enig moment 
aanloopt: de keuze tussen een regulier 
carrière en een artistieke carrière. Velen 
durven zich echter niet fulltime in te zet-
ten voor hun kunst. Angst voor terugval 
in hun inkomen houdt hen tegen. 
Afgelopen februari zei hij zijn baan als docent op om als ‘expres-
sief’ kunstenaar fulltime voor zichzelf te beginnen.  Zeven jaar 
lang heeft hij als docent cultureel werk en als coach en docent bij de 
DAR (Rotterdamse acteerschool) gewerkt. Hij werkte 34 uur in de 
week, zodat hij daarnaast nog tijd had voor zijn eigen muziek. 

Ferdy maakt wereldmuziek. Hij is bandleider van de groep 
Tanah Broadcast. Hij speelt op feesten en partijen en heeft een 
aantal cd’s opgenomen. Hij treedt op samen met muzikanten die 
afgestudeerden waren aan het conservatorium.

Hij had continu het gevoel dat zijn artistieke werk aandacht 
tekort kwam. De switch van zijn reguliere baan naar zijn artistieke 
activiteiten was hem te groot. Hij leefde als het ware in twee werel-
den. Hij moest schakelen tussen beide werelden wat hem tijd en 
energie kostte.

Eerst besloot hij om het aantal uren van zijn baan terug te bren-
gen naar 28. Maar er was altijd wel een collega ziek. Er bleef altijd 
wel werk liggen, dat toch echt gedaan moest worden. En al snel was 
hij weer 34 uur in de week aan de slag.

Hij besloot het anders aan te pakken. Hij nam tijd vrij voor zich-
zelf om zich af te vragen wie hij was, wat hij wilde en wat hij kon, en 
schreef dat op, om het vervolgens uit te werken tot een business-
plan. Met dat plan ging hij naar de mensen uit zijn dagelijkse omge-
ving om aan hen te vragen of dit plan bij hem paste, of wat hij dacht 
realistisch was, en of het haalbaar was. Zijn omgeving reageerde 
positief, waarop hij besloot om de stoute schoenen aan te trekken.

Hij heeft zich ingeschreven bij de KvK ingeschreven en heeft een 
btw-nummer. Zijn werkzaamheden zijn geconcentreerd rondom de 
drie kerngebieden: muziek, dans en theater. Want hiermee bezig 
zijn, geeft hem energie. En dat is de drijfveer van zijn kunstenaar-
schap: hij wil zich bezighouden met dat wat hem energie geeft, en 
niet langer met dat wat hem energie kost. Daarnaast wil hij andere 
mensen helpen zich te richten op dat wat hen energie geeft.

Ferdy is actief als creatief coach. Hij organiseert muzikale en 

culturele evenementen. Hij maakt muziek en treedt op. En hij is 
theatermaker. Hij heeft een veelzijdig en veelkleurig baan die hem 
veel voldoening geeft, juist omdat zijn visie op het leven terugkomt 
in zijn werk.

Op zijn website, www.ferdykarto.nl, is het allemaal wat uitge-
breider na te lezen. Hij heeft zijn businessmodel ingedeeld in 4 
onderdelen: H.O.M.E., Expressence, Media en Quintessence. 

H.O.M.E. staat voor Human Original Manifested Expressions; 
oftwel het leren uiten van jezelf. Expressence is: expressing your 
essence, het vormgeven van de kern van jezelf. Media omvat de vol-
gende stap. Het gaat erover hoe het product van je uiting interactie 
aangaat met het publiek. Onder Quintessence, tot slot, worden aan 
paar specifieke diensten aangeboden: impressario voor wereld-
muziek, therapeutische geluidssessies, improvisatiekomedie en 
flamencodanslessen voor beginners.

Rode draad in zijn werk is authenticiteit, die bereikt wordt 
door het mogelijk omzeilen van het verstand dat, aldus Ferdy, de 
authentieke, menselijke uiting in de weg zit. 

Een van zijn grote projecten is het theaterstuk ‘De menselaar’, 
dat hij samen met Vincent Guittar heeft geschreven en opvoert. 
Het is een interactief theaterstuk dat met ‘diepzinnige teksten en 
een geestige inhoud de toeschouwer naar een atmosfeer drijven 
waar de wereld hetzelfde blijft, maar het perspectief hierop wellicht 
verandert.’ Het is een muzikaal theaterprogramma waarin doelbe-
wust een relatie met het publiek wordt aangegaan, waardoor ieder 
optreden net even anders is.

Ferdy houdt het hoofd boven water als expressief kunstenaar. 
Hij heeft tijdens zijn werk als docent veel geleerd, onder andere over 
communicatie. Maar nu leeft hij eindelijk in overeenstemming met 
zijn persoonlijke energie. Hij hoopt zo lang werk te mogen maken 
en te kunnen organiseren dat verband houdt met zijn 3 kernpunten, 
en dat in overeenstemming is met zijn persoonlijke opvatting op het 
leven.

Op de vraag of hij op alles terugkijkend, iets op een andere 
manier had willen doen, bijvoorbeeld dat hij de kunstacademie of 
het conservatorium had willen volgen, of eerder voor zichzelf was 
begonnen, antwoordt hij slechts dat hij gewild had dat hij eerder 
met danslessen was begonnen. Dan was zijn danskunst van een nog 
hoger niveau geweest.

En, voegt hij er tot slot aan toe, hij beseft nu pas beseft hoe 
onontbeerlijk het hebben van een goed netwerk is.

Verderop in dit magazine is het essay De Leer van liefde van 
Ferdy opgenomen: leervandeliefde.blogspot.nl

Websites:
www.ferdykarto.nl
ferdykarto.blogspot.nl
leervandeliefde.blogspot.nl
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Ik hoorde haar stem voor het eerst aan de telefoon.
Haar stem maakte mij nieuwsgierig.
Ik had een foto gezien van haar had ze zelf opgestuurd.
Niet echt een knappe vrouw. Ik las haar verhalen die ze mij mailde.
Zo open dat ze was. Ze schreef wat ze ging doen of nog ging doen.
Door de telefoon klonk ze zo spontaan.
Ik voelde mij aangetrokken tot haar.
Fantaseerde over hoe ze zou vrijen en ik met haar.
We plaagde elkaar er wel eens mee. En ondertussen werd het
verlangen zo groot. En toch als ik naar die en foto keek zag ik een
onaantrekkelijk lief gezichtje.
Ik  keek eigenlijk altijd naar de mooiere vrouwen
en had op zijn tijd ook een goed uitziende vrouw.
Maar er was geen klik. Sommigen waren zo dom.
En vonden hun borsten het geweldigst en met hun lange rode gekleurde
nagels aaide ze over hun mobiel waar ze de hele avond naar keken.
En ik?
Ik voelde voor haar!
Ik zag ze voor het eerst op een winkelcentrum in de buurt en we namen een
Kopje koffie met appeltaart.
Ze was lang en slungelig met weinig borsten want dat viel me op door
dat ze dat oker gele strakke  T-shirt droeg.
Haar haren droeg ze in een staartje.
Als ze lachte leek ze af en toe een varkentje. Maar ik voelde me zo tot haar
aangetrokken.
Ze had de liefste blauwe ogen.
Ze was slim en kon over alles praten. Die avond nam ik haar mee naar huis.
We waren nog maar net binnen en trokken de kleding van ons lijf.
Dat  ging niet helemaal goed. Ze klungelde met haar beige kleurige BH die
ik voor het laatst gezien had bij mijn moeder in de wasmand.
Ik keek haar aan en dacht, waar ben ik mee bezig. Maar alles ging vliegensvlug.
Hoe ze mij betaste hoe ze kronkelde onder mijn lichaam.
Ze liet zich helemaal gaan.
Zo vreeën we heel wat af en werkelijk overal. Al was het in de auto of op
een toilet in een restaurant of in de lift. Of bij een wandeling in de natuur zodat we
later niet meer wisten welke kleur paaltjes moesten volgen.
Nu voel ik mij zo ontdaan en zo leeg.
Een aantal weekjes geleden heb ik gezegd dat ze niet knap is maar wel zo lief.
Ze nam dat verkeerd op en de relatie was snel over.
Ik hoorde niets mee van haar. Het knaagde aan mij dag in dag uit.
Ik mailde haar nog en belde en stuurde haar berichtjes.
Maar kreeg geen antwoord.
Ik gaf het op en na enkele dagen ging mijn mobiel af met een bericht van haar.
“Wanneer?” Dat is wat er stond.
Ik antwoordde terug: “Wanneer wat?”
“Sex”, kreeg ik als antwoord terug.
“Wat jij wilt “, antwoordde ik.
En gelijk antwoordde zij: “Zie je nou wel je wilde mij alleen voor dat, en meer niet!”
Ik  antwoordde. “Waarom vroeg je ‘Wanneer’ dan?”
En haar antwoord: “Om te kijken hoe je reageren zou.”

Ik hoorde haar stem voor het eerst  
aan de telefoon

door Els Huurman

   KORT PROZA   
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Ik gaf er verder geen antwoord meer op. Wat dacht ze wel? Ik gaf om haar en doe dat nog.
Het is een welles nietes spelletje bij haar.
Op een avond kreeg ik weer een sms van haar.
Met de woorden: “Ik mis je zo.”
En gauw achter die sms: “Ik mis je echt!”
En ik antwoordde: “Ik jou ook, snap dat dan. Je bent zoals je bent en ik neem je zoals 
je bent.”
“Tuurlijk”, was haar antwoord en weer hoorde ik dagen niets.
Als vlinders dwarrelden we om elkaar heen en wilden wij elkaar proeven in het hart van 
de bloem.
Ze wilde mij, maar als ik toegaf liet zij mij hard vallen.
Ze kon zomaar ineens boos zijn en later weer een ‘Sorry’ en ‘Ik mis je’.
Haar verdriet en boosheid alles zag ik in haar woorden.
Geef ze geen ongelijk.
Tot op een dag had ik hier zo genoeg van en stuurde haar een berichtje.
“Ik wil geen sms meer van je of je komt hierheen of spreken ergens af. ik wil jou.”
Ik hoorde de gehele dag niets.
Tot ik ’s avonds de deurbel hoorde.
Het regende hard en verwachtte haar zeker niet.
En daar stond ze in de stromende regen met haar haren plakkend om haar gezicht en uitge-
lopen mascara.
“Het spijt mij”, zegt ze zachtjes en liep naar binnen.
Ik pakte een handdoek voor haar haren ze bibberde van de kou.
Haar kleine borsten zag ik door haar natte t-shirt.
“Een warm bad”, zegt ze. “Dat wil ik.”
“Die krijg je”, zei ik.
En vulde het bad met warm water.
Ik draaide mij om en daar stond ze, naakt. Ik vond ze prachtig!
Ik kleedde mij zelf ook uit kijkend naar elkaar en zag hoe haar ogen mij volgde.
En samen gleden we het warme water in…
 •

Zonder titel, acrylverf, oostindische inkt en koffie op papier, 103 cm x 150 cm
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mooie mensen
door Ann Langeraet

stop ze in een aquarium
en zet ze in een museum
voor ons om naar te kijken,
de gewone sterveling

want wie wordt nu niet weemoedig
van een te mooi schilderij

nee,
dan liever de erotiek van de lelijkheid

gaan vissen in een volle vijver
en altijd net iets beters trachten te vangen
dan de rest

en dan vrolijk op de markt gaan staan
met scheve tanden, kleffe kilo’s,
rode puistjes,  wat u maar wilt
we hebben het allemaal,
en we ruilen het zonder probleem
voor uw zwarte tanden, vermiste haren
en sinaasappelhuid

want de liefde is iets wonderlijks
ze maakt niet werkelijk blind
ze maakt alleen de ogen zachter
voor wat ze dagelijks willen aanschouwen

en op het einde van de rit
hangen we allemaal wel
in een privé-museum

of eerlijkheidshalve
in een rariteitenkabinet

maar toch ergens
 •

De grove hand met de afgekloven nagels
door Idalina Neves

De grove hand met de afgekloven nagels heb ik één keer stevig op mijn rug gevoeld, toen ik 
in de bus mijn evenwicht verloor. Ik had geen idee dat zo’n lelijke hand zo prettig kon aan-
voelen. Het had een soort krachtige tederheid. Vanaf die dag ben ik hem met andere ogen 
gaan bekijken. Heimelijk welteverstaan.  

Hij had iets weg van Diego Rivera, de onfris ogende Mexicaanse kunstenaar. Ik had ooit 
eens een foto van de man gezien. Opvallend waren de uitpuilende paddenogen en de vorm-
loze vlezige mond. Het beeld riep aan de ene kant weerzin bij mij op, maar aan de andere 
kant fantaseerde ik vreemd genoeg hoe het zou zijn om stevig en lang door die lippen 
bemind te worden.
Ondanks de ranzige lelijkheid, stond zijn vrouw, Frida Kahlo, trots naast de man. Haar hand 
bezitterig op zijn dikke buik alsof hij een soort overwinningstrofee was. Ergens begreep ik 
de vrouw.

De lelijkheid heeft namelijk een mystieke kracht. Het trekt de aandacht en houdt het ver-
volgens vast. Je blijft kijken of je nu wilt of niet. Het heeft geen zin dit te ontkennen, want 
elk normaal mens heeft die neiging. De publieke belangstelling voor freakshows door de 
eeuwen heen is daar het bewijs van. Zelf had ik inmiddels de gewoonte ontwikkeld om bij 
hem in de buurt te gaan zitten, zodat ik stiekem naar zijn lelijkheid kon gluren.

Met zijn donkere blik op oneindig zat hij zijn tijd uit in de bus. Ondertussen bespioneerde 
ik hem en ontdekte iedere keer weer iets nieuws wat mijn nieuwsgierigheid en verlangen 
aanwakkerde. De stevige bovenbenen in de afgedragen broek. Het goed gevulde kruis onder 
de afstotelijke hangbuik. Het zilveren kettinkje dat af en toe tussen het welig tierende borst-
haar tevoorschijn kwam.

De tegenstelling fascineerde mij. Goed uitziende mannen om over te dagdromen waren er 
genoeg, maar de paradox ontbrak en daardoor had het niet dezelfde lading. Schoonheid is 
in feite snel verzadigend, terwijl de lelijkheid nimmer verveelt.

Zodra ik de bus instapte ging mijn blik onwillekeurig naar zijn vaste stek op de achterste 
rij stoelen. Net als alle andere dagen zat hij alleen. De mensen in het gangpad vermeden 
de grote onvriendelijke reus. Hij zag er eenzaam uit. Lelijk en aandoenlijk. Een gevoel van 
medelijden maakte zich meester van mij. Ik wist onmiddellijk wat hij nodig had. Ik liep door 
naar achteren en bleef vlak voor zijn neus staan. Daarmee verbrak ik zijn wezenloze blik en 
had ik zijn volle aandacht. Met een lichte verbazing volgden zijn ogen mijn handen die traag 
mijn rok opstroopte.

Toen mijn slipje zichtbaar werd verdween zijn mollige hand met de afgekloven nagels tus-
sen mijn benen. In een reactie spreidde ik ze. Terwijl ik zijn blik vasthield klom ik op zijn 
schoot en omhulde het kolossale lichaam. Hij hield mijn heupen stevig vast. Nog steeds 
diep in zijn ogen kijkend wrong ik mijn hand tussen ons in. Ik schoof mijn slipje opzij en 
wilde zijn broek openritsen, maar hij hield me tegen. Ik besefte niet goed wat er gebeurde. 
Hij tilde me voorzichtig van zijn schoot en stond op en liep naar de deur van de bus die 
inmiddels tot stilstand was gekomen.

Hij hield zijn OV- kaart voor het apparaat en daarmee checkte mijn dagdroom uit.
Morgen weer een dag.
 •

   KORT PROZA   
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Dit is een betoog, verwerkt als essay, waarin liefde als fenomeen 
geanalyseerd wordt.

Doelstelling is persoonlijke bewustwording voor degenen die 
zich erin herkennen, overigens is dit ook een forum voor feedback 
en reacties op de leer.

De leer van de liefde maakt van de auteur absoluut geen des-
kundige. De leer is gebaseerd op non-dualistische beginselen van 
o.a. Michel Foucault en Jiddu Krishnamurti.

Voorwoord
In diverse boeken, gedichten, maar ook de manier waarmee wij iets 
aanduiden, gebruiken we -wellicht met een beetje gemakzucht- het 
woord ‘liefde’. Deze studie, die ik zelf zo placht te noemen, heeft 
betrekking op de bestudering van liefde.

Het woord wordt gebruikt alsof het een universele waarde heeft, 
alsof ieder direct dezelfde aanname heeft aangaande de definitie 
van dit woord. Men noemt liefde persoonlijk, privé, uniek, etc. Ik 
probeer met deze studie aan te tonen wat 
liefde is, wat het teweegbrengt en wat haar 
kern is.

Dit doe ik met enige mate van beschei-
denheid; dit is een studie en in de wereld 
van de subjectieve registratie (ieder individu 
draagt zijn eigen waarheid) is het aan de 
lezer wat te doen met deze zogenaamde leer.

Het essay voor u is geen handleiding, 
geen methode, geen levensles, het is een 
constatering n.a.v. een analyse van het 
fenomeen ‘liefde’.

Door het zien van, hoe ik ze noem, ‘bewustmakende documen-
taires’ werd ik gewezen op de aard van de mens. Wie zijn we, waar 
staan we in onze ontwikkeling, wat zijn onze bedoelingen? Dit zijn 
vragen die uiteraard filosofen, psycho-analytici en de mensheid in 
zijn algemeen bezig houden. Kijkende naar ontwikkelingen van 
vandaag kunnen misschien enkelen onder u constateren dat deze 
niet veel anders zijn dan enkele eeuwen geleden. Ik ging op zoek 
naar allerlei antwoorden. Naar antwoorden in de wetenschap: had 
de kwantummechanica iets te zeggen over deze vraagstukken? 
Waren het de grote filosofen die antwoorden konden aandragen? 
Was het de filosofie van de 10 dimensies? Was er een totalitair 
regime op wereldniveau? Kortom; allerlei bronnen, allerlei aanna-
mes waren -en zijn nog altijd - reëel.

Ik stuitte op een gegeven ogenblik op het woord “non-dua-
lisme”. Dit woord bleek een sleutel te zijn in mijn onderzoek. Ik ver-
diepte me in het woord, maar het bracht me geen antwoorden. Het 
bracht me ruis, vaagheden. Totdat ik bemerkte dat het woord een 
onderdeel was van een groter geheel. Die visie stamt van de anti-
goeroe Jiddu Krishnamurti. Door zijn werk ben ik uiteindelijk ook 
gekomen tot deze studie. Vandaar dat er raakvlakken zijn tussen 
zijn en mijn denken, echter zie ik die raakvlakken als het opvolgen 
van een bepaalde levenswijze (die echter geen levenswijze genoemd 
behoort te worden, maar ik hoop dat dit verderop duidelijk zal 

worden). Ook de theorie (die op zijn beurt dan weer geen theorie 
genoemd behoort te worden) van Tony Parsons was een grote hulp 
in de ontcijfering van liefde. 

De titel van deze studie is eigenlijk de kern van het verhaal. Na 
het lezen van dit essay zult u hopelijk tot dezelfde conclusie komen.

Ik zat op een zaterdagmiddag te peinzen. Ik had mezelf voorge-
nomen zelfonderzoek te doen, een ontleding van mijn beweegre-
denen. Niet te vluchten door te denken of door werkzaamheden te 
verzinnen om me bezig te houden, maar om te denken. Op mijn bed 
ging ik de monoloog met mezelf aan. In mezelf brabbelend vroeg ik 
me af waarom ik behoefte had aan liefde, want wat ís liefde immers? 
Oorspronkelijk bedoeld als inzet in een van mijn gedichten, maar 
uiteindelijk een ware eye-opener.

Inleiding
In films, verhalen, maar ook in het dagelijks leven gebruikt men 
vaak het palet van de liefde. Niet altijd liefde als letterlijk woord, 

maar wel woorden betrekking hebben op dit 
fenomeen.

Ik had geleerd (ook is leren hierbij niet 
het goede gevoel, er heerste een aandrang 
in mij) om op zoek te gaan naar hoe ik in 
elkaar stak. Dit had te maken met het feit 
dat ik bemerkte dat liefde een constante fac-
tor was in positieve levensverhalen. Mensen 
hebben het over liefde, ik ging er langzaam 
aan ook naar hunkeren. Een hunkering naar 
iets onduidelijks. Ik vroeg me af, en vreesde 

hierbij meteen, of liefde een gecultiveerd subject was. Aangeleerd, 
Geprogrammeerd? Dat zou bij aanvang van mijn onderzoek niet 
wenselijk zijn: liefde zou toch moeten bestaan? Ik had toch ook 
gevoelens voor naasten? Ik ervoer toch ook een ondefinieerbare 
warmte bij specifieke momenten of bij specifieke personen?

Het onderzoek wat ik deed mondde uit in een analyse van liefde, 
want liefde was nu net de onbrekende factor in levensbeschouwing. 
Laat ik dit kort toelichten: Zaken als werk, gezin, huisvesting e.d. 
zijn onderwerpen waarmee wij allen te maken hebben of krijgen. 
Dat zijn maatschappelijke thema’s. Waar is de liefde? Liefde kan ook 
op je werk zijn; liefde voor je arbeid. Liefde kan ook in het gezin: 
je houdt van je partner en/of kinderen. Liefde voor huisvesting 
kan ook; je voelt je gelukkig in je huis of in je buurt. Maar wat is 
die liefde dan? En waarom is het in maatschappelijk perspectief 
onbelangrijk (men heeft het bijvoorbeeld wel over formele termen 
als ‘leefbaarheid’), en in privé-setting zeer belangrijk?

Wellicht denkt u; waarom al die moeite om liefde te verklaren? 
Het is er, accepteer het. Dit is echter wat ik precies probeer te doen; 
liefde is er, en dit dient begrepen te worden, want door termen te 
gebruiken waarvan men de inhoud niet kent of niet kan uitdrukken 
is zinloos. Bovendien kan ik alleen iets accepteren als ik het begrijp. 
Vandaar deze studie.

“liefde;  
ik was er  
niet bij”

Leer van de liefde
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‘Liefde is jezelf vergeten’.
De titel van dit kopje is eigenlijk de essentie van het liefdesproces. 
Laat ik het proces hiertoe omschrijven.

In het voorwoord beschreef ik al dat ik op zoek was naar de 
essentie van liefde: waarom hebben wij elkaar nodig of waarom 
zoeken wij elkaar op.

In eerste instantie kwam ik tot het besef dat wij als mensen 
behoefte hebben aan bescherming. Wij zijn onzeker in de sociale 
setting, daardoor hebben wij iemand nodig (het “daar zijn”, geleend 
van het ‘dasein’ van Heidegger). Dat geeft ons meer zekerheid en 
wellicht ook meer kracht. Die kracht levert weer resultaten op 
voor activiteiten, maar wellicht nog het meeste voor het gevoel van 
eigenwaarde.

Dat leek me een redenatie, maar niet de juiste. Ik vroeg mezelf 
af of ik zo onzeker was en tevens stelde ik mezelf de vraag of ik echt 
iemand nodig had om me bescherming te geven, als een regenjas 
die zich om mijn lichaam sluit.

Zoals ik in de inleiding beschreef, zou het ook programmering 
kunnen zijn (cultivering) zoals dat we een Hollywood film zien 
waarin een sterke ridder de prinses redt; kortom: een mens heeft 
een levenspartner gewoon nodig.

Ik neig dit enigzins wel te geloven: het was Michel Foucault die 
immers al beweerde dat de moraliteit van de mens door de cultuur 
bepaald is. Zou het ook zo zijn dat zijn/haar levensvisie en hierbij de 
visie op liefde ook geprogrammeerd is?

In mijn ‘sessie’ ging ik te rade bij wat ik noem ‘algemene opmer-
kingen’; “je hebt iemand nodig om bij te zijn”, “je hebt iemand nodig 
om samen mee te zijn, om mee op te lossen of een te worden”. Die 
laatste opmerking sloeg eigenlijk de spijker op zijn spreekwoorde-
lijke kop.

Wat is er namelijk aan de hand?
Het leven is in veel gevallen veel nadenken. Peinzen over de 

toekomst of over het verleden. Stilstaan bij momenten die moeten 
komen of al zijn geweest. Dit levert spanning en angst op. Hetgeen 
wat geetiketeerd wordt als zijnde ‘conflict’. Het je bezig houden met 
spannende situaties die niet in het nu gebeuren. Dit zorgt in hoge 
mate voor een stijging van vooroordelen, meningen of morele waar-
deoordelen. Er wordt voorbijgegaan aan het hier en nu. Kortom, we 
bevinden ons telkens in de conflictzone, in de zone waar we telkens 
nadenken over allerlei zaken. We blijven maar denken, piekeren, 
ons zorgen maken, peinzen en gaan daar vervolgens over oordelen. 
Gevolg is dat we handelen op basis van deze oordelen.

Al dit denken is gekoppeld aan ons ik. Het is ons leven, het is 
ons werk, het is onze visie. Het denken is dus eigenlijk ‘ik’. Ik is dus 
een referentie, je zou het kunnen zien als een kelder van een biblio-
theek met duizenden documenten. De gehele historie van je denken 
en datgene wat je hebt meegemaakt, met daarbij de invloeden van 
bijvoorbeeld de gemeenschap die ons vormen staan in deze kelder 
opgeslagen. En dan nog alles wat komen gaat; het evaluatiegesprek 
op je werk, de planning voor de komende 3 maanden, de voortgang 
van de kinderen op school, de afbetaling van de hypotheek.

Het zou mooi zijn indien je hier even afstand van zou kunnen 
nemen. Dat je als het ware even ‘eruit stapt’. Dat is niet onlogisch, 
ieder mens heeft behoefte aan rust of orde.

Liefde is jezelf vergeten.Waar het leven, ervaren door jezelf, een 
oneindig denkproces is welke alleen maar conflicten oplevert, is de 
liefde het totaal tegenovergestelde. Begrijp me niet verkeerd, er zijn 
diverse gebieden van liefde. Die tracht ik in het volgende hoofdstuk 
uiteen te zetten.

Liefde is namelijk het samenkomen, eenwording. Dat moment 
met je vrienden waarin je onder de tafel lag van het lachen, en er 
een niet-onder-woorden-te-brengen sfeer hing. Iets positiefs. Of dat 
moment dat je in je partners ogen keek, waarin je niet meer op de 
plek was waar je daadwerkelijk bevond.

Je stijgt boven je eigen entiteit uit; jij bent niet meer. Het ik is 
weg. Dus: geen denken, geen zorgen, geen conflict; er is geen ik.

‘Vergeten’ is hierin wellicht geen juiste term, omdat je jezelf niet 
vergeet, je stapt simpelweg als het ware ‘uit’ jezelf, waardoor verge-
ten niet meer een woord is welke binnen die dimensie past.

Die eenwording zorgt dus voor het niet-denken, de kelder van 
de bibliotheek verdwijnt dus.

In die zin kun je spreken van tegengestelden: liefde vs ik.
Voorts zal ik het dan ook hebben over de ik-dimensie en de 

liefde-dimensie, als twee verschillende gebieden.

Gradaties van liefde
Liefde hoeft in sommige situaties niet alleen een fase te zijn van 
eenwording. Liefde is vaak ook een persoonlijk doel. Een oplossing 
of antwoord op een levensvraag.

Daar liefde niet te meten is, is het onmogelijk aan te geven wat 
de souvereiniteit van een liefde is. Wel is voor te stellen - maar vaak 
niet aan te geven- wat de waarde van de liefde is.

Liefde kan namelijk ook een staat zijn van veiligheid of bescher-
ming. In die zin kunnen we spreken van het individu, of twee, die 
op zoek zijn naar een bepaald gevoel -laten we in dit voorbeeld 
veiligheid nemen- en dus op zoek gaan naar veiligheid door middel 
van liefde. Zou het zo zijn dat zij een partner vinden die de ‘zoeker’ 
beantwoordt in zijn of haar vraag, dan kunnen beide deze relatie 
ook als liefde betitelen. Daar zet ik mijn vraagtekens bij.

Ik tracht gradaties te maken in liefde. Geen hierarchie, liefde 
is geen systeem waarin je je kunt opwerken, het is er; een staat van 
zijn. Ik tracht de breedheid van liefde aan te geven; welke oorsprong 
kan de zogenaamde liefde voor een persoon betekenen.

Behoefte aan behoefte (liefde voortkomend uit het ik):
Behoefte aan zelferkenning --> persoon heeft behoefte aan 

erkenning; hij/zij bestaat en dit wordt gewaardeerd. Het zoge-
naamde ‘toejuichen’ of ‘waarde laten blijken’ voor de existentie van 
de behoeftige.

Behoefte aan bescherming --> persoon heeft iemand nodig die 
‘daar is’ (het Dasein). Iemand die waakt of de mate van veiligheid 
van de behoeftige kan garanderen. Behoeftige wordt zekerder.

Behoefte aan rekenschap --> persoon heeft behoefte aan een 
controleur; iemand die de daden van de behoeftige goed- of afkeurt. 
Iemand die de behoeftige in de gaten kan houden.

Behoefte aan status --> persoon heeft behoefte aan een figuur 
die kan voldoen aan de maatschappelijke wens. Bijvoorbeeld ‘alleen 
zijn’ wordt gezien als zwak binnen een gemeenschap, het hebben 
van een partner verhoogd de maatschappelijke status.
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Behoefte aan garanties voor het niet ervaren van verdriet --> 
persoon heeft iemand nodig om niet te vervallen in het ervaren van 
verdriet (of zelfmedelijden). Partner vertegenwoordigt het ‘geluks-
gehalte’ van de behoeftige.

In mijn optiek is bovenstaande liefde geen pure liefde. Het 
is een behoefte, het is een wens en is dus voortgekomen uit het 
denken, en omdat het denken uit de ik-dimensie komt is het geen 
liefde. Tevens is het zo dat bovenstaande behoeften ook verwachtin-
gen teweeg brengen. Aan deze verwachtingen is moeilijk te voldoen 
omdat ze uit de ik-dimensie van de behoeftige komen. Dit betekent 
dat liefde niet iets is wat kan ontstaan, het is een behoefte waaraan 
gehoor moet worden gegeven, in die zin is het non-liefde.

Genot en liefde
Om duidelijk aan te geven wat het verschil is tussen liefde en per-
soonlijke wensen/behoeften wil ik het fenomeen ‘genot’ toelichten.

Het is een misvatting genot te plaatsen onder liefde of te beti-
telen als liefde. Waarom is dit een misvatting: genot komt voort uit 
het ik. Het is gekoppeld aan het denken van een individu, een sterke 
wens, een begeerte vanuit de ik-dimensie. Liefde is niet gebaseerd 
op het ik (omdat deze niet aanwezig is in de liefde) en daardoor is 
genot te reduceren tot de ik-dimensie.

Iets willen (bijvoorbeeld van iets willen genieten) is een 
behoefte die uit de ik-dimensie komt; het komt voort uit het den-
ken. In de liefdesfase is genot er (echter moeten we dit een andere 
naam geven dan ‘genot’ omdat genot zo expliciet gekoppeld is aan 
ik), maar het is niet gestoeld op het ik.

Extase
Een staat van liefde.Het ervaren van liefde is een fase, een periode. 
Deze periode komt in een mensenleven korte of langere momenten 
voor. Het weerzien met familie na lange afwezigheid, het beleven 
van een fijne avond met vrienden, het bedrijven van de liefde met 
je partner... Een staat van liefde ontstaat, is daar, zonder dat het 
denken er iets van doen mee heeft. Elk individu gaat op in de fase. 
Het opgaan in de fase noem ik ‘extase’. Een moment welk door ieder 
individu anders omschreven zal worden: wellicht het opgaan in 
elkaar of een uniform gevoel hebben of het gevoel hebben alles op 
spiritueel niveau te delen. Elk zal een andere wijze hebben van deze 
extase uit te leggen.

Mensen hunkeren naar deze extase. Ze gaan het dan opzoeken 
of creëren. Het lastige van dit proces is dat je probeert liefde maak-
baar te maken. Een buurtbarbeque met de doelstelling liefde kan, 
ondanks de beste voorbereidingen, niet voldoen aan de gestelde 
doelstelling. Liefde is wat ontstaat, waarschijnlijk ontstaat als alle 
betrokken partijen zich ontdoen van hun denken.

Ontdoen van je denken.Liefde kan dus altijd bestaan. Door niet 
te hunkeren (want hunkeren is denken) en door je te ontdoen van je 
denken kun je in extase raken: liefde ervaren. Doordat wij op zoek 
gaan of hunkeren naar liefde zal zij nooit ontstaan, door afscheid 
te nemen van ons denken zal de mate van liefde-ervaring verhoogd 
worden. Echter heeft het flink wat (zelf)inzicht nodig om tot de 
extase te geraken. Het betekent dat wij bewust moeten worden van 
al onze gedachten. Dit betekent ook dat wij stil moeten staan bij 
onze opvoeding of in hoeverre de cultuur ons al bepaald heeft of 

wellicht hoezeer een religieuze norm onze moraliteit bepaald.
Liefde is vrij en is dan ook (leeft) in de vrije ruimte. Vrij van 

regels, vrij van normen, vrij van moraliteit. Het is er. Het is.
Zolang wij leven volgens cultuurbepaalde wetten zullen wij 

altijd blijven denken (“wat ik nu doe is fout”) en zodoende zullen we 
niet vrij zijn. In die zin kunnen we dan liefde niet ervaren. Om dit 
kracht bij te zetten: tijdens het bedrijven van pure liefde met je part-
ner ben je niet bezig met denken aan cultuurbepaalde normen of 
met denken aan andere zaken. Indien dit wel gebeurt is er ook geen 
sprake van liefde (wellicht van lust of behoefte aan erkenning).

Liefde als oplossing
Liefdesliedjes.In liedjes door de jaren heen wordt het reeds verkon-
digd. Liefde zou de oplossing zijn. Wat deze liefde echter inhoud is 
niet duidelijk.

Liefde kan alle wonden helen en kan je intens gelukkig maken, 
maar dan moet er wel bewustwording hebben plaatsgevonden. Hoe 
vreemd dit ook klinkt, want immers ga je toch niet denken over 
liefde, dat ontstaat toch gewoon? Bewustwording moet hebben 
plaatsgevonden op persoonlijk vlak: word je niet teveel beperkt 
door heersende normen? Is je relatie niet gebaseerd op behoefte? Is 
er niet teveel beperking in de omgang met je geliefde(n)? etcetera.

Om tot de liefde te komen, die vrij is, moeten we realiseren of we 
zelf vrij zijn. Vrij van externe factoren (normen) en vrij van interne 
factoren (denken/behoeften).

Een oplossing verwachten.Een leuke anekdote hoorde ik van 
een van mijn collega’s. Er was een meisje van iets over de twintig 
jaar. Ze volgde therapie bij een psycholoog. Er waren een flink 
aantal sessies geweest waarin allerlei zaken werden geanalyseerd: 
bepaalde gedachten en keuzes, de jeugd, etcetera. Op een gegeven 
ogenblik krijgt de psycholoog een telefoontje. Het is het meisje. 
Ze zegt dat ze de therapie wilt beindigen. Ze had een jongen leren 
kennen en nu hadden ze een relatie gekregen. Therapie was dus niet 
meer nodig.

Het aangaan van een relatie zou dus eigenlijk vrij moeten zijn 
van behoeften. Het meisje uit het voorbeeld zal allerlei wensen en 
verwachtingen hebben van de relatie. Deze komen allen voort uit 
het denken. Het lijkt dus onmogelijk om tot de extase te komen, tot 
pure liefde, want de relatie is tezeer gericht op het denken en zaken 
die uit het denken voortkomen.

Wat schier onmogelijk is, maar wat een stelling zou kunnen 
zijn: je zou elkaar niet nodig moeten hebben. Deze stelling zou ik 
willen nuanceren. In de liefde heb je elkaar juist nodig, omdat er 
zonder elkaar geen liefde kan zijn. Ik wil aangeven met de stelling 
dat indien je liefde ziet als oplossing voor al je problemen (zoals in 
veel bekende liedjes) je eigenlijk bezig bent liefde te creëren op basis 
van je denken, hierdoor is liefde onmogelijk. Er is geen vrijheid voor 
haar bestaan. De stelling zou omgevormd kunnen worden in: liefde 
is vrij van het denken van de betrokkenen.

Liefde is dus geen oplossing van problemen, omdat liefde (al) 
is. Problemen hebben te maken met denken, met conflicten, zowel 
intern als extern, van een individu. Door liefde maakbaar te maken, 
door bijvoorbeeld te stellen dat liefde alles op zal lossen, ben je bezig 
met een wens, een begeerte, een behoefte die voortkomt uit jezelf te 
projecteren. Liefde is dan niet meer mogelijk.



/ 16Bulletin des Refusés • Nummer 3 • Februari 2014

Rationele liefde
Liefde buiten de ratio.

Ik eindigde het vorige hoofdstuk met de voorwaarde van vrij-
heid voor het ontstaan van liefde. Dit betekent dus altijd dat liefde 
aanwezig is buiten de ik-dimensie. Zodra denken er mee van doen 
heeft, is er geen sprake van liefde.

Moeilijk voor mensen van de ratio; want liefde heeft niets van 
doen met de ratio. Liefde leeft buiten de ratio.

Rationeel zijn; het denken, het (willen) logisch maken heeft van 
doen met het denken en dus direct met het ik. Het rationaliseren 
van liefde (bijvoorbeeld: “hoe kunnen we ervoor zorgen dat we 
liefde altijd ervaren, welke normen kunnen we hiervoor naleven”) 
is de doodsteek van de liefde. Dat wil bijvoorbeeld niet zeggen dat 
liefde binnen een relatie moeiteloos tot stand komt. Het samenle-
ven met een ander individu betekent uiteraard ook het doorlopen 
van fasen als acceptatie, aanpassing, toewijding, etcetera. Echter 
ligt het bewust zijn van jezelf hierin altijd ten grondslag. Zodra je de 
grond van je handelen helder voor ogen hebt, heb je de eerste stap 
gezet in het veranderen van je handelen. Zou je er bijvoorbeeld ach-
ter komen dat je altijd cadeau’s voor je geliefde meeneemt omdat 
je hiermee wilt veroorzaken dat hij/zij jou leuker gaat vinden, dan 
heeft de grond van het kopen van de cadeau’s niets te maken met 
liefde. Het heeft te maken met je eigen onzekerheid en zodoende 
met je eigen denken. Je bevindt je dan in de ik-dimensie.

Angsten, begeertes, wensen, e.d. hebben allen te maken met de 
ik-dimensie. Hiermee worden verwachtingen gecreeerd of span-
ningen opgebouwd. Door normen aan momenten te koppelen ben 
je bezig met het structureren van de liefde, terwijl de liefde zich 
in de vrije ruime beweegt, vrij is. Er is dus geen pad naar de liefde 
toe. Het denken zal achterwege gelaten moeten worden, het ik-
niveau ontstegen worden en er zal een vorm van zelfovergave moet 
geschieden.

Zelfliefde
Enkel jezelf vergeten...

Zelfliefde klink niet logisch, aangezien ik eerder aangaf dat 
er meerdere partijen nodig zijn eer er liefde kan zijn. Door het 
afstand nemen van je ik en dus van je denken zou je in een staat van 
liefde kunnen komen. Het betekent door het leven gaan waarin je 
afstand neemt van het denken (ervaringen en gedachten creëren 
verwachtingen, behoeftes en vergelijkingen). Door het denken uit 
te schakelen - geen oordeelvorming - ben je in staat bent het leven 
te ervaren zoals het (mogelijk!) is. Door de aandacht te vestigen op 
datgene wat nu gebeurt, zonder te denken, zonder te vergelijken, et 
cetera, kun je liefde ervaren. Je focust je energie op het hier-en-nu 
en bent niet bezig met de toekomst (verwachtingen) of het verleden 
(vergelijkingen of waardeoordelen). Op deze wijze zou je jezelf ook 
kunnen waarderen; naar jezelf kijken, met alle aandacht en zonder 
te denken.

Door jezelf te kennen (het aloude ‘ken uzelf’) ben je beter in 
staat je een houding of positie aan te nemen. Dit is enkel te rea-
liseren als je je bewust wordt van de wijze van programmering 
die op je is uitgeoefend door cultuur. Angsten, genot, verdriet en 
verwachtingen scharen zich dan in hetzelfde rijtje als oordelen en 
behoeften; zaken die voortkomen uit ons denken. Door te beseffen 

wie je bent en hoe je ‘gemaakt’ bent, kun je loskoppelen en vervol-
gens loskomen van de geprogrammeerde ‘ik’ en vervolgens jezelf 
overgeven in het nu. Dat zal het ervaren van een andere dimensie 
betekenen die we tot nu beleeft hebben.

Liefde heeft in dit proces een rol. Door het hier-en-nu te ervaren 
zoals het is, ben je in staat je te verbinden tot hetgeen je beleeft. Er is 
geen afstand meer.

Fase
Cultuur en opvoeden.

Het is lastig hierop in te gaan, daar maatschappelijke visies en 
de westerse pedagogiek onze levens al in grote mate bepalen. Ieder 
mens is onderhevig aan levensfasen. Echter heeft de cultuur een 
grote rol in deze fasen. Doordat cultuur in constante mate invloed 
uitoefent op het vormende mens (het kind), zal het kind volgens 
allerlei normen geprogrammeerd worden (en hierdoor ook door de 
gemeenschap op beoordeelt worden - wordt je te licht bevonden of 
voldoe je precies aan de ‘criteria’ van de gemeenschap). Deze cultuur 
kan alles betekenen: de mate van huisregels in het gezin, de plaats 
van religie in de opvoeding, de bejegening en omgang met elkaar, 
de omgeving, politieke voorkeur in het opvoedmilieu, etcetera. Deze 
factoren koppelen als het ware het kind los van het nu, maar net 
zo belangrijk, ook van het ik. Er wordt namelijk een ik gecreeerd, 
die van denken. De levensfase is dus eigenlijk onderhevig aan 
de mens...

Liefde wordt in de cultuur omschreven als het tegenoverge-
stelde van haat. Echter is haat iets dat voortkomt uit het ik, liefde 
is een gegeven wat mensoverstijgend is. Men kan tot de conclusie 
komen dat deze opvatting foutief is of men heeft geen juist beeld of 
definitie van liefde. 

Liefde zal in de meeste gevallen een plek hebben in de opvoe-
ding van het kind. Men kent bijvoorbeeld moederliefde. Dit is ook 
een vorm van liefde die overstijgend is, maar de valkuil hierin is 
dat ook het hebben van het kind een gevolg is van een behoefte (zie 
hoofdstuk ‘gradaties van liefde’).

Het punt dat ik in deze probeer te maken is dat de levensfase 
van een kind kenmerken heeft. Cultuur heeft hier grote invloed in. 
Het kan het kind vormen, kaderen, programmeren. Er dient (zonder 
al te normatief hierin te zijn!) bewustwording plaats te vinden (dat 
er sprake is van programmering door media, politiek, leefmilieu, 
normen uit familie, religie en voorts de beperkingen en kaderingen 
die zich vormen voor het kind).

[NB: nadrukkelijk wil ik aangeven dat cultuur; hetgeen wat 
mensen nu creëren, geen zaak is die een averechtse uitwerking 
hoeft te hebben op liefde. Integendeel, cultuur kan een drager zijn 
van liefde. Wat ik aan wil geven is dat cultuur die ons momenteel 
bepaald (het normatieve, de dogma’s uit het verleden) ons leven 
beheerst. De huidige cultuur die wij scheppen heeft met liefde 
weinig van doen, des te meer met het denken. Ik heb gekozen deze 
maatschappijkritiek buiten de studie te houden, omdat het ook een 
vorm is van denken]

Samenvatting
Ik wil mijn samenvatting in de vorm van uitspraken (uitkomsten) 
beschrijven. Onderstaande uitspraken zijn geen voorwaarden voor 
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liefde, zij zijn de uitkomst van een analyse van de liefde.
-Liefde is vrij en kan alleen zijn in vrijheid
-Liefde is vrij van ratio en valt niet te beredeneren of te vormen
-Liefde is vrij en kan ontstaan bij het ontdoen van ons denken
-Liefde is jezelf ontstijgen
-Het denken is gevormd - is een gevormde handeling, door te 

denken creëren we conflict
-Liefde voortkomend uit een behoefte is non-liefde
-Alle begeertes uit het denken (zoals genot) komen voort uit de 

ik-dimensie
-Cultuur uit het verleden heeft ons bepaald en beinvloedt de 

cultuur in het hier-en-nu; liefde is vrij van cultuur
-Liefde is geen oplossing, want oplossing komt voort uit een 

behoefte en dus uit de ik-dimensie
-Liefde is onmogelijk indien het gebaseerd is op het denken
-Liefde is niet maakbaar
-Er is geen weg die leidt naar liefde
-Liefde is er (al)

Bronnen:
Foucault, M - de woorden en de dingen (1970)
Fromm, E - de angst voor vrijheid (1947)
Heidegger, M - Sein und Zeit (1927)
Krishnamurti, J - Web van het denken (2000)
Krishnamurti, J - Een wereld in crisis (2006)
Schopenhauer, A & Mann, T - De vrijheid van de wil (1989)

andere bronnen:
“the Corporation” (2004) - Achbar, M, Abbott, J & Bakan, J
“What the bleep do we know” (2005) - Chasse, B, Arntz,  
W & Vicente, M.
“Zeitgeist” (2007) - Joseph, P.
“Zeitgeist addendum” (2008) - Joseph, P.
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