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Woord vooraf

Dit boek bevat een selectie uit de zeven delen herinneringen die ik neer‑
pende in dummy’s, in de zomer van 1989 tot en met de zomer van 1993. Ik 
nam een foto van een plek in Amsterdam en schreef er het bijbehorende 
verhaal bij. Als er een deel klaar was, liet ik het circuleren onder vier, vijf 
goede vriendinnen en vrienden, die geboeid lazen. Toen deel zes en zeven 
ongelezen terugkwamen, begreep ik dat vertellen zeuren geworden was 
en dat het einde van de onderneming daar was. Daarna stonden ze in de 
kast, tot ik in het radioprogramma Kunststof zo’n beetje zat te mijmeren 
over die boeken en ‘dat iemand er na mijn dood hopelijk nog iets mee 
zou doen’. Ik ontving een brief van Mai Spijkers van Prometheus, die mij 
op de autoradio had gehoord. En zo is het gekomen. Ik heb mijn selectie 
gemaakt uit de eerste twee delen, ervan uitgaande dat wat ’t eerste in je 
opkomt het meest essentiële is.
 Ik heb ervoor gekozen niet uit te leggen wie precies wie is in mijn fa‑
milie‑ en vriendenkring, hiertoe aangemoedigd door de dagboeken van 
Frida Vogels waarin je de ingewikkelde familieverhoudingen niet he‑
lemaal kunt doorgronden, zonder dat dat de fascinatie in de weg staat. 
Ook heb ik afgezien van een chronologisch levensbericht. Het zal de lezer 
gaandeweg duidelijk worden – of niet.
 Wat de spelling betreft heb ik mij niet altijd door het Groene Boekje 
laten leiden, omdat ik gesteld ben op de spelling van mijn jeugd. Wat de 
stijl betreft: soms verbeterde de corrector van de uitgeverij mijn zinnen. 
Soms gaf ik hem gelijk. Soms prefereerde ik mijn versie, omdat ik schrijf 
zoals ik spreek of brieven schrijf, en dat aspect wilde behouden.

Amsterdam, 27 januari 2008
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Gefotografeerd en opgetekend zomer 1989, Amsterdam
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Hier heb ik me ooit laten inschrijven als woningzoekende. Ik kon toch 
niet eeuwig in de Rhijnvis Feithstraat blijven wonen op een kamertje 
van 6 bij 2,5 meter. Later had ik er erg vervelende vergaderingen van de 
vakbond en nog later van de afdeling Toneel van de Raad voor de Kunst. 
In hetzelfde gebouw is Circus Elleboog gevestigd, waar ik onder leiding 
van Joe Andy, de directeur van de Circusschool in Arnhem, oefende in het 
acrobatisch in en uit de hangmatten klimmen, die hoog in de tent hingen 
voor Avondstuk Twee.

Het voormalige C.B.H., Passeerdersgracht 32
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De jaren dat ik maagd‑af was, maar geen nichtencafé’s durfde te betreden, 
en van de sauna nog lang niet wist, dus tussen 17 maart 1966 en 21 mei 
1969, was het terrein waar ik de liefde zocht de straat en de café’s de Pieter, 
de Pool en het Okshoofd. Deze manier van jagen leverde niet veel op. De 
hetero’s in de laatstgenoemde café’s zeiden ‘nee’, of bleven bij me slapen 
in het nette, of lazen me hun dagboek voor in het roefje van hun woon‑
boot. De mannen of jongens die ik bij een etalageruit cornerde zeiden 
‘nee’. De avond, als ik de straat opging omdat ik geobsedeerd was door het 
verlangen om niet alleen in bed te liggen, leverde wel eens wat op. In het 
dralen en elkaar wederzijds beloeren was de automaat van Mueller een 
welkom oponthoud. Ik meen me te herinneren dat het slachtoffer‑in‑dit‑
geval nooit is komen opdagen – hij ‘moest eerst nog iets, maar zou later 
langskomen’. Ik zou iets roods dat ik aanhad als herkenningsteken uit het 
raam hangen, en ik wachtte tot sint‑juttemis. Of was het die keer dat het 

Bakker Mueller, nu De La Haye, hoek Prinsengracht/Berenstraat.
Voor de beide raampjes was vroeger een automaat bevestigd,

 waaruit je verse gebakjes kon krijgen.
 Daar werd door Jaap en mij veel gebruik van gemaakt.
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er niet van kwam en de betreffende persoon, na een soort gefrustreerde 
theevisite, weer wegging?

Hier was vroeger mijn wasserij gevestigd. Het was er mooi, met een kale 
houten plankenvloer en strijkplanken en ijzeren bouten op potkachels en 
stapels netjes ingepakt schoon wasgoed. De mevrouw was oud en der da‑
gen zat en een beetje dom, slaafs en goeiig en ze hield je lang aan de praat. 
Haar man was zeer zwijgzaam en, vertelde zij, helemaal gek van Londen. 
Ze waren vorig jaar voor het eerst van hun leven op vakantie geweest, naar 
Londen, en nu wilde hij ieder jaar naar Londen. Toen ze de boel opdoekte, 
gaf ze haar klanten, ook mij, door aan wasserij Gerard Best N.V. in Neder‑
horst den Berg.

Elandsstraat 182-182a
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In de tijd dat ik nog geen telefoon had, omdat ik dat niet wilde, belde ik 
in een cel op deze plaats. Toen nog niet zo’n lelijke grasgroene, maar zo’n 
mooie zilverkleurige. Hier deed zich ook mijn eerste avontuur, na de ont‑
maagding door Jaap Wieringa, voor. Een lang, slank, donker iemand in 
een donkerblauwe regenjas stond quasi‑geïnteresseerd naar de matjes en 
kleedjes te kijken van het winkeltje dat nu eethuis Palladio is, en ook mij 
in de gaten te houden. Hij nam mij meteen mee naar zijn woninkje in de 
Hazenstraat. Hij heette Luuk Utrecht. Drie maanden lang kwam hij op 
gezette tijden, namelijk als zijn vriend Reuven Voorembergh op tournee 
was met het Nationaal Ballet, altijd in de middaguren, langs voor liefde‑ 
en zingenot. Ik geloof niet dat ik erg op ’m viel en van vrijen had ik totaal 

Elandsgracht tussen Prinsengracht en Hazenstraat
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geen kaas gegeten. Hij wilde op zeker moment graag dat ik hem neukte, 
en ik begreep het nauwelijks, het zei me niets en ik bonkte maar wat dom 
met een slap lulletje tegen zijn koffiekleurige reet. Als hij weg was voelde 
ik me erg interessant, een eitje bakkend met een openvallende badjas over 
m’n zondig lichaam, als een kept woman. De keerzijde hiervan was dat ik een 
halfuur op bed moest liggen, hijgend en totaal overstuur, toen ik het echt‑
paar op een dag pardoes was tegengekomen op de Rozengracht. Schuldge‑
voel? Of het gevoel aan het kortste eind te trekken, één tegen twee, nooit 
meer dan het scharreltje, het aanhangsel van het echtpaar? Ik herinner me 
niet hoe de verhouding ten einde geraakt is. Door dit incident? Maakte ik 
het uit? Of pieterde het vanzelf uit?

Hazenstraat 31, hier woonden Luuk Utrecht en Reuven Voorembergh
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 Ik voelde me veel en snel beláágd toen ik jong was. Reuven had me, 
volgens Luuk, ‘gezien in de kleedkamergang van de Schouwburg, toen ik 
daar mijn eindexamenprogramma speelde, en had me erg aantrekkelijk 
gevonden, ja juist dóór dat ziekenfondsbrilletje, daar viel hij op.’ Ik voelde 
me belaagd.

Hier ontmoette ik, op 27 december 1967, mijn tekenvriend uit Den Hel‑
der, Rudi van de Wint. Hier bood hij mij zijn appartement in de Oude 
Looiersstraat te leen voor onbepaalde tijd, omdat hij geheel in zijn huisje 
in Huisduinen ging wonen. Ik kwam uit de Calypso, waar ik Le Samouraï 

Prinsengracht tussen Looiers- en Elandsgracht 
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had gezien, was denkelijk gekleed in lange leren motorjas en hoed, zodat 
Cor van der Valk, de schermleraar op school, mij ‘samoerai’ noemde; was 
denkelijk op weg naar de Toneelschool, en de Oude Looiersstraat was mij 
nog nooit opgevallen. Hij liet mij zijn verdieping zien, die zeer donker 
en vol was, dichtgetimmerd met hokken voor vogels vooral. Het trapgat 
had een luik en halverwege de kamer was een zwartgeteerd wandje met 
een zelfgetimmerd bed eraan vast. Op de vloer lag prachtig ouderwets Ba‑
latum, in pregnante kleuren, rood, geel en zwart. Ik moest aan hem een 
tientje extra op de huur betalen en verder zorg dragen voor de duiven, die 
huisden op het plat. De duiven verlieten mij uit zichzelf al vrij spoedig, 
godzijdank, want ik was bang voor ze.

Lijnbaansgracht 145
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Hier was, in de tijd dat ik op de Toneelschool zat, een van de eerste winkel‑
tjes in tweedehandskleren gevestigd. Ik leerde deze manier van je te kle‑
den kennen door Joris, die veel op het Waterlooplein kwam, en die me de 
lange leren motorjas gaf, en ging door met me tweedehands te kleden tot 
in het begin van de jaren tachtig, toen bezoek aan de P. C. Hooftstraat on‑
der leiding van costumières voor film en toneel, de naderende ouderdom 
en de veranderende smaak me op andere ideeën brachten. In het winkeltje 
boven kocht ik de rode trui met ingebreide witte kerstrozen, die op me‑
nige foto te bewonderen valt.

Een van de weinige dingen die ik aantrof toen ik hier kwam wonen en die 
niet verdwenen zijn: werkplaats met gietijzeren band en zijn bewoners, 
de meubelbekleders. Nadat ik mijn Chesterfield bij hen had laten bekle‑
den, raakten we op dagelijks groeten. Naar hen vluchtte ik toen voorjaar 
1987 mijn eerste verdieping in brand stond. Ze moesten wel eerst naar een 
telefoonboek zoeken, maar de brandweer was er in vijf minuten.

Hoek Oude Looiersstraat /Eerste Looiersdwarsstraat 8
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Toen ik in 1961 afgewezen was door de Toneelschool en me in Den Hel‑
der beschaamd en gedeprimeerd afvroeg hoe het met mijn leven verder 
moest, woonde Jaap al in Amsterdam, op de Bilderdijkkade. Er werd be‑
sloten dat ik een maand bij hem zou logeren om kennis te kunnen ne‑
men van de Ingmar Bergman‑cyclus in Cinétol en tevens passend werk 
te vinden, liefst in een boekhandel. Dit alles leidde tot niets dan het zien 
van Ingmar Bergman‑films en enige spanningen met Jaap over het huis‑

Galerij Raadhuisstraat. Hier bevinden zich de hotels Ronnie, Clemens, Galerij en Arcade.
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houdgeld, maar ten slotte ook tot het vinden van een kamer, via het mai‑
bureau, bij mevrouw Van Wagtendonk in de Rhijnvis Feithstraat. En deze 
goede vrouw bracht me ook tot werk middels een door haar uit de krant 
geknipt advertentietje van een uitzendbureau.
 Toen ik nog bij Jaap op de Bilderdijkkade woonde, was ik een keer de 
sleutel vergeten en Jaap was er die nacht niet. Ik durfde het hospitagezin 
niet zo laat te wekken zodat ik mij ten slotte naar een van de hotels onder 
de Raadhuisstraatgalerij begaf, waar de eigenaar, in een gestreepte pyjama 
en zich uitvoerig in het kruis krabbend, uitlegde dat hij mij zonder pas‑
poort niet binnen kon laten. Ik bracht de nacht verder op straat door (had 
ik toen maar van het bestaan van de nachtsauna geweten!) en vervoegde 
me bij het krieken van de dag op de Bilderdijkkade.

Hier heb ik eenmaal gegeten, uit een metalen bord met voorgevormde 
kuiltjes voor respectievelijk vlees, groenten, aardappelen en jus. Later heb 
ik er gerepeteerd, op zolder, met Joris. Het was een samenwerkingsproject 
tussen de Toneelschool en de Scapino Dansacademie op basis van gedich‑
ten van Van Ostaijen. Joris had veel kartonnen dozen en er werd bewogen 

atva-gebouw, Marnixstraat 266-340
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door mij en de Scapino‑leerlingen, maar ten slotte was ik het die de tek‑
sten zei. De danskinderen bewogen tussen of in de kartonnen dozen. Het 
stukje werd uitgevoerd in een school bij de Hortus.
 Op weg naar de zolderruimte in de atva kwam je door gangen waar 
gastarbeiders broeierig in de deurtjes van hun cellen hingen of met de 
deur open op hun bed zaten.

Hier bevond zich café Van Bommel, het stamcafé van de Toneelschool. 
Achter was een terrasje aan het water waar, ik herinner me dat nu ineens, 
een lezing plaatsvond met Ank van der Moer van een stuk van Marivaux, 
waarin ik een komische knecht was, Frontin genaamd. Ook herinner ik 
me Hans Kok, de broer van Marja, die ik stiekem wel mooi en geil vond, 
maar van wie ik toen niet wist dat hij ook van de tegennatuurlijke kunne 
was. Hij liet me apetrots foto’s zien van Marja in De sleutel van Thijs Ocker‑
sen. Ik had ten eerste nog nooit zulke mooie, grote, glimmende foto’s ge‑
zien, maar was ook verbluft door Marja’s schoonheid en gelijkenis, zoals 
Hans ook al zei, met Marilyn Monroe. Later heeft ze die dan ook vertolkt 
in Labyrinth van Peter Schat.
 In het café zelf begon in zekere zin mijn sexuele leven, toen Jaap Wie‑

Marnixstraat 166, naast de brandweerkazerne (vroeger het nint )
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ringa, die in de derde klas zat, mij op gewichtige toon om een onderhoud 
verzocht in café Van Bommel. Al tijdens de kennismakingslunch met 
Franse kaas van Abraham Kef, mijn eerste dag op de Toneelschool, had 
ik begrepen dat hij van die geheimzinnige tegennatuurlijke kunne was 
en dat ik bij hem moest zijn om daar meer van te weten te komen. In café  
Van Bommel bleek dat hij mijn medewerking vroeg voor een stukje dat 
hij uitvoerde met Cançi Geraedts, Erik Schuttelaar en Rik Koek: Spel van 
Beckett, onder leiding van de spraakleraar, Jaap Hoogstra. Ik moest in een 
hoekje zitten en zowel souffleur zijn als zo nu en dan op een trommel‑
tje slaan om het ritme van de tekst te ondersteunen. Het feit dat hij zo’n 
onmuzikaal iemand als ik vroeg om op een trommeltje te slaan, beves‑
tigde, min of meer onbewust, mijn vermoeden dat hij vooral andere plan‑
nen met mij had. We gingen ook een paar keer op tournee, in een busje, 
en we speelden dan behalve Beckett ook een fragment van Johanna van de 
slachthuizen van Brecht, waarin ik ook een arbeider en ander morrend volk 
mocht doen. Na een van deze uitstapjes nam Jaap me mee naar de Fiacre 
en daarvandaan, ondanks tegenstribbelen van mijn kant ‘mijn fiets staat 
bij Americain’, met een taxi geloof ik naar de Elandsgracht 82, waar hij een 
kamer had boven Onno & Hiep, die eigenlijk de kamer van Rutger Hauer 
was. En daar deed ik het dus, voor het eerst, met Jaap, die een gestreepte 
pyjama droeg.
 Café Van Bommel werd daarna een verzamelplaats voor louche auto‑
handelaars en nog later het pottencafé Le Petit Poucet.
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Over dit restaurant was mijn oom Willy erg tevreden, dus hij trakteerde 
mij en tante Annie daar op een maaltijd (plateservice). Hij maakte grapjes 
met de dienster en gaf haar 5 cent fooi. Zij waren mij onverwacht op m’n 
dak komen vallen en ik had behoorlijk de pest in. Zolang ik ze niet riep om 
boven te komen (’s avonds, Wil nam dan zijn eigen whiskyfles mee), zaten 
ze gedwee te wachten, als twee parkieten naast elkaar op het hoge logeer‑
bed. De volgende keer dat Willy mij overviel, was hij alleen en had kanker 
en wilde bij mij liggen tot hij geopereerd kon worden in het Antoni van 
Leeuwenhoek. Tijdens een etentje in Mirafiori, dat enigszins dramatisch 
verliep, weigerde ik mijn medewerking en zette hem op lijn 1 naar het 
station, want hij wist iemand in Zeist.

Heineken Hoek was mij overigens niet onbekend. Een tijdje frequenteer‑
den we dat na bioscoopbezoek op het Leidseplein omdat er tenminste al‑
tijd plaats was.

Café-restaurant Heineken Hoek, Leidseplein/hoek Kleine Gartmanplantsoen 1
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Hier had ik (op 10 juni 1973) mijn eerste afspraak met Luis, een jonge 
Spanjool, die zich de vorige avond op het dok aan mij opgedrongen had. 
Het was nu zondagmiddag en het leek er sterk op dat hij niet zou komen. 
Maar hij kwam, zij het te laat. Een hete middagvrijage bij mij op bed. 
Daarna trok hij in en woonde een maand of twee maanden bij me. Hij 
zei dat ik hem deed denken aan iemand die hij kende die zelfmoord had 
gepleegd. Al snel wou hij niet meer vrijen, omdat hij ‘alleen van kinky 
sex hield’, waar ik nog nooit van had gehoord. Ik begon me te ergeren als 
ik ’s middags uit mijn werk thuiskwam en hij nog in bed lag, nog meer 

Leidseplein, peristyle Stadsschouwburg (Luis Rama Ripol, Madrid 1951,  
heeft van 28 juni tot half augustus 1973 bij me gewoond).
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toen ik kledingstukken miste, die hij aan vriendjes doorgegeven bleek 
te hebben, maar hield mezelf voor dat ik verder moest kijken dan de be‑
narde grenzen van mijn eigen opvattingen. De hartklap kwam toen ik, 
op een avond thuiskomend, hem aantrof terwijl hij tijdschriften, die ik 
om redenen bewaard had, aan het verknippen was om collages te maken. 
Ik was woedend en hij ging zielig doen, dat het maar beter was als hij 
wegging en ik natuurlijk van: dat hoeft nou ook weer niet. Op een avond 
kwam ik thuis van tournee, hij was er niet, ook geen briefje. Ik wilde de 
wekker zetten om naar bed te gaan, kon die niet vinden en had nog even 
de absurde gedachte dat de wekker misschien kapot was en Luis hem 
naar de horlogemaker gebracht had ter reparatie! Al zoekend naar de 
wekker ontdekte ik in steeds grotere opwinding dat er van alles weg was 
– hij was overal in geweest – in alle dozen en kasten. Geen waardevolle 
dingen: de Mickey Mouse‑wekker, verzamelingen ansichtkaarten, oude 
poëzieplaatjes, mijn favoriete kleren en broches. (Vijftien jaar later nam 
ik een boek over Ludwig van Beieren ter hand en zag dat hij daar ook de 
plaatjes had uitgeknipt voor zijn collages.) Daarna drong het langzaam 
tot me door dat niet alleen mijn spullen weg waren, maar ook hij, voor‑
goed. Een paar dagen later stuitte ik op hem, op het Waterlooplein. Hij 
had mijn grijze velours chiffon broek aan en droeg mijn Mickey Mouse‑
horloge. Van schrik had ik het liefst gedaan of ik hem niet gezien had. Ik 
vroeg vriendelijk of hij mijn spullen terug wou brengen. Hij keek naar 
de grond en zei: ‘Ja, morgen om vijf uur.’ Ik wachtte en wachtte, al te 
goed is buurmans gek, en ging daarna uithuilen bij mijn onderbuur‑
vrouw Elvira. Weer later vond ik hem op het dok, meldde kort dat hij 
mee naar buiten moest komen, hetgeen hij tot mijn verbazing deed (hij 
zat aan een tafel met kornuiten); mijn woede gaf mij blijkbaar autoriteit. 
Buiten op het Singel sloeg ik hem, waarop hij meteen begon te huilen, 
zodat ik jammer genoeg niet doorsloeg. Daarna was de mogelijkheid tot 
contact weer voorbij – een zinloos, mistig gesprek, starend in het water 
van het Singel, waarbij hij treurig deed, zei dat ik praatte ‘als zijn vader’, 
maar hij ‘was in de macht van iemand’. Pas later begreep ik dat hij den‑
kelijk afhankelijk was van iemand die hem rookwaar verschafte, maar 
wat dan toch onverklaard blijft is waarom hij geen waardevolle dingen 
meegenomen had – de pick‑up, of een schilderij, of geld. Die nacht, mijn 
woede helemaal niet kwijt, fantaseerde ik koortsig over wraak, de buurt 
mobiliseren, met stokken, en tegelijk het beeld van zijn gezicht, huilend, 
toen ik hem geslagen had. Medelijden, afschuw van mijn eigen geweld‑
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dadigheid. Jaren later kwam hij in de sauna in een flits voorbij, uit het 
douchehok.
 Van de paar honderd jongens die ik liet liggen slapen als ik naar mijn 
werk ging, is hij de enige die mij beroofd heeft (afgezien van een Grieks 
hoertje dat ik in verregaande staat van dronkenschap in de Leidsestraat 
had opgepikt en die in bed niets wou, waarna ik onmiddellijk in slaap 
viel), al nam hij nooit geld uit de la. Ik heb blijkbaar een zintuig dat mij 
waarschuwt voor onnette mensen, of ik val er niet op. In het geval van 
Luis lag het initiatief tot kennismaking dan ook bij hem. Toch heb ik wel 
tamelijk veel van hem gehouden.

De Prinsenschool aan de postzegelmarkt, Nieuwezijds  Voorburgwal 284
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Hier bezocht ik de zondagsclub van Teun en Arend Hauer. Nadat ik afge‑
wezen was door de Toneelschool, deed ik enige pogingen om privéles te 
nemen en werd door Ank van der Moer verwezen naar dit echtpaar. De club 
bestond uit een meisje, Riet genaamd, dat net als ik afgewezen was door 
de Toneelschool, een albinoman, die Piet heette en die je ook wel eens als 
fotomodel in advertenties zag en verder een stuk of tien oude, min of meer 
artistieke wijven. We improviseerden, wekenlang, op zes regels uit De Per-
zen van Aeschylos, waarbij ook de Griekse koorpas geoefend werd, een soort 
pas de bourrée. In de pauze werd café De Bock bezocht, waar Teunke een flinke 
taartpunt at. Ik had Agna en Jaap vermaakt met mijn verhalen en er ontwik‑
kelde zich het stoute plan dat ze een zondag mee zouden gaan. De slappe 
lach bij voorbaat, maar juist die keer kwamen Arend en Teun niet opdagen, 
‘vergeten het af te zeggen’. Daarna ben ik, geloof ik, ook niet meer geweest. 
Hadden Teun en Arend geen tijd meer voor het clubje? Of legde ik me neer 
bij mijn ongeschiktheid, nadat ik, een halfjaar of meer na dato, een gesprek 
met Willy Pos had gehad over het waarom van de afwijzing?

Hier at ik nog wel eens met Jaap. Goedkope wintermenu’s als erwtensoep 
of stamppot. Omdat we iets hadden met de oude‑juffrouwenbediening: 

Vroeger Café De Bock, hoek Spui/Singel
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magere verlepte vrouwen in zwarte jurken en witte schortjes die wij asso‑
cieerden met de kelnerin Anna uit Een Alpenroman van Vestdijk.

Hier stond ik met Viek, zij in een mantelpakje, ik in het blauwe pak dat 
mijn vader voor mij had gekocht bij Piet van den Brul op de Nieuwen‑
dijk, met honderden andere eerstejaars voor de plechtige inhuldiging als 
lid van de Unitas Studiosorum Amstelodamensium. Het was een beetje 
een gure lentedag, met een voorzichtig zonnetje. Na afloop aten we een 
Broodje van Kootje.

Lutherse kerk aan het Spui/Singel
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Hier begon in zekere zin mijn grote liefde voor mijn gedroomde tweede 
vaderland, Italië. Voor de studie kunstgeschiedenis was Italiaans als bij‑
vak gewenst. Toch geloof ik dat ik maar twee of drie colleges gevolgd heb, 
maar die bleken in de komende twintig jaar voldoende basis om in dat 
mooie land te eten en te kopen wat mijn hart begeerde, en eenvoudige 
gesprekken te voeren met wat hart en onderlijf begeerden.

Het Maagdenhuis aan het Spui
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Op een van deze stoepjes zat ik met Ramses Shaffy, diep in de nacht, en hij 
wees mij op de schoonheid en de verschillende modellen van de gevels aan 
de overkant. Hij vond dat ik iets van een Poolse prins had, wat erg goed 
uitkwam omdat hij ‘ook van Poolse afkomst was’, terwijl ik voornamelijk 
haast had om (met hem) in mijn bed te geraken. Ik was door Ischa Meij er 
geïntroduceerd op de Kring, waar ik in rap tempo vriendschap sloot met 
Ellen Vogel en Peter Schat en met Jan Beutener, die mij uitnodigde de vol‑
gende avond mee te gaan naar de verjaardag van Jasperina de Jong in Os‑
dorp. Tot om een uur of drie Ramses kwam aanzwalken, in een erg grote 
berenjas van namaakbont. Ik dacht: die! Hans Kemna riep nog dat het 
zonde was om mijn jeugd en onschuld meteen zo drastisch te vergooien, 

Prinsengracht met links de Looiersgracht
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maar dat was wat ik wilde. Ik had het toen alleen nog maar met Jaap Wie‑
ringa, Luuk Utrecht en Hans Rosekrans gedaan. De nacht met Ramses was 
vrij stormachtig, ik geloof dat we door het bed zakten, in ieder geval gooi‑
de hij volle asbakken om over het bed. Hij zei dat ik de mooiste voeten van 
Europa had – op Ingrid Valerius na. We zaten al vroeg aan het ontbijt want 
Joris zou langskomen om gordijnroeden voor me aan te leggen, of zoiets, 
en ik wilde door hem niet met Ramses in het liederlijke bed aangetroffen 
worden. Joris kwam niet, of vele uren later. Met Ramses is het er nooit een 
tweede keer van gekomen.

Op zo’n nacht dat ik niet alleen wilde slapen (24 maart 1969), stond ik op 
uit bed en liep op deze hoogte in de Marnixstraat, toen ik een lang persoon 
in een jumpsuit tegenkwam, dat toen nogal een nieuw kledingstuk was, 
en die daar duidelijk niets onder aan had, onder dat jumpsuit. Dit werkte 
op mijn fantasie. Hij had een woninkje in de buurt, heette Cor en was 

Marnixstraat met gezicht op politiebureau (torentje)
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thuisnaaister van dassen en pochettes. Terwijl we bezig waren op zijn bed 
(ik geloof zo een dat uit een bank getoverd wordt), lag er ineens een grote 
knots van iemand anders op mijn hoofd. Dit was, volgens Cor, ‘een geïnte‑
resseerde logé’. Ik deed mijn best, want ik moest toch alles meemaken, hoe 
wereldser hoe beter, maar werd toch erg afgeleid door de lelijkheid van 
deze logé, zodat hij, geloof ik, weer afdroop. De volgende dag, in de trein 
met Marja (we reisden in die tijd naar Utrecht om met de studenten te 
werken – of was dit die befaamde keer dat we met Johnny Peters naar Gro‑
ningen reisden om Gered te spelen en dat we zo opgingen in het vertellen 
van dromen, dat we in Groningen bleven zitten en pas in Zwolle merkten 
dat de trein weer terugreed, en zodoende de voorstelling misten?), vertel‑
de ik haar opgewonden alles in geuren en kleuren. Ik maakte dingen mee! 
En ik wou nog veel meer, zo niet alles, meemaken! Al vrij snel bleek dat het 
aantal dingen dat ik in feite wou meemaken, heel beperkt was.

Oude Looiersstraat 30, rechts de drukkersjongen
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Al die jaren werd ik ’s morgens gewekt door het vertrouwde geluid van 
de machines van het drukkerijtje aan de overkant, een prettig dreunend, 
stampend geluid. En altijd loerde ik door een spleet van het gordijn naar 
de drukkersjongen, die heel aangename billen had en tegen zessen een 
helm opzette om per motorfiets te vertrekken. De laatste tijd was hij erg 
dik geworden. Vorig jaar was de drukkerij ineens weg en was de hele boel 
gekocht door Bambi Uden en Borek Sipek. Nu beloer ik Sipeks jonge me‑
dewerkers en verbouwers.

In het aardappelpaleis van Lindeman stuitte ik zo nu en dan op ‘Coopvaert’, 
door Jaap en mij zo genoemd omdat hij reclame maakte voor dit merk 

Elandsgracht met zicht op de Hazenstraat
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pijptabak. Voor ons vatte hij alles samen wat een man tot knap kon maken. 
Misschien wist ik toen al dat hij Hans Geerlofs heette, maar nog niet dat 
hij aan de overkant op de Prinsengracht woonde. Tot mijn oprechte ver‑
bijstering en schrik stak hij zijn belangstelling voor mij niet onder stoelen 
of banken, zodat ik, in paniek, de bloemkool die ik in de hand had, terug 
liet vallen in zijn krat en de Lindeman ontvluchtte. Ook verraste hij me 
een keer bij de Kleine Komedie waar ik in de Halvemaansteeg naar foto’s 
in de vitrine stond te kijken en zijn gezicht in het glas zag opdoemen, vlak 
achter me. Weer gevlucht. Daarna kreeg ik iets met Kees Romer, die een 
vriend van Joop was en ook, dacht ik, een buurtbewoner. Deze ging met 
mij op bezoek bij Geerlova, zoals Jaap hem later noemde. Ook nu bonsde 
mijn hart wild. Ik leerde hem ten slotte kennen in Rome, waar hij ook een 
woning had. Op het hoofdpleintje van Trastevere, waar ik net met Adrian 
Cook, de vriend van Paulo Chada, bij een apotheek penicilline had gekocht 
voor een vermeende druiper, stond Geerlova ineens voor me. Ik kreeg thee 
aan een ronde tafel in zijn woning aan de Via della Scala, waar zijn Franse 
vriend, Richard Thuiliette, slechts in een sarong gekleed was. Dat was de 
zomer van 1972. In de herfst deed ik het met Richard Thuiliette, die ik op 
het dok ontmoette en in het voorjaar van 1973 eindelijk met Geerlova.

Artiesteningang Stadsschouwburg, Marnixstraat
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Op de dag van mijn eindexamen van de Toneelschool was ik in contact 
geraakt met Ellen Vogel, die gecommitteerde was. Sherry en dronken ge‑
sprekken met haar en mijn leraar Joan Remmelts.
 De jonge filmer René Daalder, die bij Agna in de klas zat op de Film‑
akademie, zei in een interview: ‘Voor mijn volgende film wil ik Dirk Bo‑
garde en Greta Garbo en ik ga net zo lang bij ze op de stoep liggen tot ik ze 
heb.’ Ik dacht nu: ik ga gewoon op haar stoep liggen tot ze de mijne is. Ik 
voerde mijn plan als volgt uit. Ik ging naar een voorstelling van Het hartbre-
kende huis van Shaw, waar Ellen de honneurs waarnam met, als ik mij goed 
herinner, Elisabeth Andersen, Sigrid Koetse en Marja Habraken. De voor‑
stelling duurde zo lang, dat je het gevoel kreeg met de acteurs samen een 
lange zware avond doorgeploegd te hebben. Na afloop stelde ik me op bij 
de artiestendeur: eerst Jan Hundling met zijn fiets, daarna heel lang niets, 
uiteindelijk allen behalve Ellen. Ik begon te vrezen, maar eindelijk kwam 
ze als laatste, gearmd met Lo van Hensbergen. Ze zag me niet en stapte in 
haar miniautootje dat langs de stoeprand geparkeerd stond. Ik liet het 
dom gebeuren, maar het lot kwam me te hulp – ze kon niet zo makkelijk 
uitparkeren, kwam weer terug in haar oude positie en ik klopte, gebukt, 
op het raampje. Ze opende raampje of portiertje en zag me welwillend, 
maar damesachtig aan. Jazeker wist ze nog wie ik was. Iets drinken? Nou, 
ze was érg moe, de hele dag studio gehad en dan de voorstelling... Maar 
het was erg vriendelijk... maar waar had ik dat dan gedacht? ‘Nou, bij mij 
thuis,’ zei ik oprecht maar ongevoelig. Daar moest ze wel een beetje om 
lachen. Misschien een andere keer eens, bel me. Ik voelde me belachelijk, 
een verliefde schooljongen op de stoep. Portiertje dicht. Terwijl ze weg‑
tufte, riep ik nog, achterdochtig en alle schaamte voorbij: ‘Staat u wel in 
het boek?’ Ja, dat stond ze en de komende maanden belde ik haar zeer 
geregeld en altijd was ze geaffaireerd en ‘kreeg bezoek’ of ‘stond net op 
het punt om de deur uit te gaan’. Ik ging nu stug doorzetten louter om 
het doorzetten, omdat er geen weg terug meer was en langzamerhand be‑
gon ze te lachen als ik mijn naam noemde. Tot ze ten slotte een keer zei 
‘kom dan maar een borrel halen om een uur of vijf!’ Die hele middag zat 
ik dromerig aan de waterkant bij Carré, en ik herinner me de kinderen die 
in de fontein speelden in zwemgoed op het Frederiksplein. Ik wist niet 
goed wat ik verwachtte. Het had zeker met Liefde en Bed te maken, maar 
ik maakte me geen erg reële voorstellingen. In het zitje met de Bloody 
Mary’s deed Ellen, collega’s onder elkaar, opgewonden over toneel: ‘Vind 
je ook niet, Cas?!’ Later, in een dronken gesprek aan de bar op de Kring, 
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beweerde ze dat ik een arm achter haar om op de bank had gelegd en dat 
ze had gedacht: maar die was toch homosexueel? Nou, afwachten maar! Ik 
herinner me dat niet, maar toen ze opgewekt had geroepen dat het mijn 
tijd was, er kwamen mensen of ze ging eten met mensen, kwam de waar‑
heid aan het licht in het halletje, waar ik bruusk op de deur afstevende, die 
niet de buitendeur bleek te zijn, maar de wc, zodat onze lichamen frontaal 
op elkaar klapten.

Op het dok had ik me min of meer meester gemaakt van een bijzonder 
knappe Braziliaan, met wie het echter lastig kersen eten was. ‘Zullen we 
gaan?’ Nee... hij moest nog... maar als ik nou over een uur in Americain... 
In Americain bleek hij noch in de hal, noch op zijn kamer te zijn en ik 
drentelde al teleurgesteld de lobby uit, de Leidsekade op, toen hij net 
aan kwam lopen. Zo te zien uit het Vondelpark vandaan. Net toen we 
de lift in wilden stappen naar zijn kamer werden we teruggefloten. Ik 
mocht niet mee. Met enige moeite wist ik hem over te halen dan naar 
mijn huis te gaan, maar er was geen land met hem te bezeilen. Hij was 
erg ver heen, zwaaide, waggelde, viel. We geraakten tot een verregaande 

Bellevue, Leidsekade 90
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vrijage in een van de portieken van Bellevue, waarbij zich van laag bij 
de grond een wezen tussen ons wrong om ons beider lullen te zuigen, 
dat door hem niet weggejaagd werd, zodat ik begon te vermoeden dat 
hij zich wellicht in de bosjes van het Vondelpark had afgegeven met dit 
wezen. Ik herinner me dat hij daarna weer afwijkingen van de rechte weg 
wilde maken om de plaatjes van de Cinerama te bekijken en dat ik hem 
vrij letterlijk voort moest duwen en slepen. Op mijn bed was het woest 
en hevig en hij neukte me. Ik vond zijn outfit het comble van chic. Het 
was koud, maar hij droeg slechts een spijkerbroek, een camelkleurige 
blazer, een camelkleurige wollen sjaal en dito wollen handschoenen. Ik 
moest een paar dagen op tournee met BlauwBlauw in België en we spra‑
ken af zondagmorgen in Americain. Wakker liggend in mijn hotelbed 
in Gent viel ineens alles op zijn plaats... Hij moest Lorenzo Ripoli zijn, 
de vriend van Frédéric Bieri, de Zwitserse diplomatenzoon. Frédéric had 
het veel over hem gehad, ‘die zou ik mooi vinden en ik zou hem vast 
nog wel eens ontmoeten... en dan zou ik enorm op ’m vallen...’ Hij was 
om redenen van publiciteit de verloofde van de Visconti‑actrice Florinda 
Bolkan, ook een Braziliaanse, die pot was – ik herinnerde me inderdaad 
een grote foto van die twee, op het Filmfestival in Cannes, in de Wereld‑
kroniek... Het was een ademloosmakende ontdekking: hoe alles samen‑
viel en uitkwam. Die zondagochtend mocht ik wel zijn kamer betreden, 
maar hij was niet alleen... Ik zat op zijn bed, had het te warm in mijn 
colbert, voelde me opgelaten, terwijl hij luchthartig snapte met zijn kor‑
nuit en onverschillig zijn mooie lichaam aan mijn blikken blootgaf, dat 
lichaam dat nu echter niet meer van mij was. In de lobby, naast elkaar 
op onhandige wacht kamerstoelen, legde ik hem mijn ontdekking uit: 
dat Frédéric...‘Frédéric’, mompel, mompel, mompel. Ik moest het hem 
driemaal laten herhalen. ‘Frédéric is dead.’ Hij was een paar maanden 
geleden in Londen uit het raam gesprongen.
 Lorenzo wilde weten of er een apotheek open was, hij moest erg drin‑
gend... nee, ik wist van niets, op zondag... Het was alles even onwezenlijk. 
Hij gaf me zijn adres in Londen.
 ’s Avonds, toen ik geloof ik bij Pats was, belde hij nog, van Schiphol 
vandaan, ineens weer erg hartelijk en verliefd. Hij was ongetwijfeld, besef 
ik nu beter dan toen, ver heen op weet ik wat voor drugs of pillen, vandaar 
die apotheek. (Hugo Koolschijn, die erg goed kan imiteren, doet vaak Wal‑
ter Kous na, wiens lippen aan elkaar gekleefd zitten van de spullen, een 
paar nog niet verteerde pillen aan zijn onderlip klevend.) Dat verklaart 
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ook, afgezien van zijn geringe vaardigheid in het Engels, de onverstaan‑
baarheid van ‘is dead’. Korte tijd daarna werd ik nog uit Londen gebeld 
door iemand uit naam van Lorenzo, om mij de groeten over te brengen. 
Ook typisch.
 (Dit speelde zich af op 13 februari 1974)

Ik ging (13 april 1982) naar de film Reds van Warren Beatty en in de rij voor 
me zat een jong blond persoon, die wel eens gelijktijdig met mij lachte. 
Toen hij in de pauze opstond en weer terugkwam, kon ik zijn hangerige, 
sletterige en daardoor erg opwindende kontje goed zien en in het mo‑
ment dat het licht weer uitging, betrapte ik hem op een snelle blik ach‑
terom. Toen de lange en mooie film was afgelopen, was het buiten nog 
zomer en zonnig en ik draalde, quasi een sigaretje rollend bij de plaatjes in 
de uitstalkasten. De kleine drentelde weg richting Leidseplein en ik stak 
in een waas het zebrapad over naar de Schouwburg, zodat ik bijna onder 
een tram kwam en een soort oudere professorsvrouw op een fiets hard ‘pas 
op!’ riep. Ik stak de Leidsestraat over en kwam naast hem lopen, ter hoogte 
van de il a. Hoe vond hij de film? Ja, ook mooi en hij was Deens en hier op 

Marnixstraat 400. Bellevue-Cinerama
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vakantie. Thuis heet zomergevrij op de Chesterfield. Onder zijn bloesje 
droeg hij een grof gehaakt hesje van groene katoen. Zijn haar was erg fijn 
en witblond en die billen waren blank en prachtig. Hij zat op de Toneel‑
school in Kopenhagen en ik associeer hem altijd met Hamlet. Speelde hij 
dat? In mijn blootje roerde ik in de spaghettipan en terwijl ik roerde be‑
gonnen we weer te vrijen. Ik had een afspraak met Pats voor een voorstel‑
ling in Frascati. We bedachten dat we morgen weer naar Calypso zouden 
gaan en wel naar On Golden Pond. Gezwind naar Frascati gefietst en opge‑
wonden Pats ontmoet. Ik was gelukkig. Dat is niet zo vaak dat je dat kunt 
vaststellen: ik ben gelukkig. Maar de volgende dag was de hel – men moet 
nooit iets willen herhalen. Ik wachtte eindeloos buiten, tot het niet langer 
kon omdat de film begon. De zaal was gevuld met 65‑plussers, die ’s mid‑
dags korting hebben. Bij iedere nieuwe binnenkomende hief ik hoopvol 
het hoofd op. Ik brak me het hoofd over mogelijke misverstanden, enz., 
enz. Nee hoor, hij kwam niet opdagen. Daarna overwoog ik nog wel eens 
een brief naar ‘Toneelschool, Kopenhagen, Denemarken’, hoewel ik ook 
zijn achternaam niet wist. Er zou een boek te schrijven zijn – maar ik ben 
Kafka of Beckett niet – over al het wachten dat ik in mijn leven heb gedaan, 
en speciaal het wachten op minnaars die nooit verschenen. Ik kon nooit 
geloven, dat ze er zomaar van afzagen omdat ik zelf niet zo ben en pijnigde 
altijd mijn hersenen af, om mazen te vinden in de waterdichtheid van de 
afspraak. Het sloopt me, wachten, tot onmacht gedoemd, afhankelijk van 
iemand die de macht heeft je in zulk diep lijden onder te dompelen.
 In Calypso brak tijdens de film het zweet me uit omdat ik ineens zeker 
wist dat ik nu op tournee had moeten zijn. Ik tikte bruusk iemand voor 
me op de schouder. ‘Wat voor dag is het vandaag?’ O nee, toch niet. 

(Hij heette Claus.)

Huizen en herinneringen.indd   38Huizen en herinneringen.indd   38 12-6-2020   14:35:2112-6-2020   14:35:21



39

In de tijd dat ik nog studeerde, besloot ik verliefd te zijn op Bram van Stolk, 
die bij Yvonne Spiero in de Casa Academica woonde. Hij was blond en uit 
tere tinten opgebouwd, en prinsachtig. Ook Jaap was verliefd op hem. Ik 
besloot iets aan mijn liefdeleven te doen en stuurde hem een briefkaart 
met het voorstel ‘eens iets te drinken samen’, met een datum en een uur 
voor ontmoeting in Americain. Ik was wel zo slim iemand mee te nemen, 
ik weet niet meer wie (broer Hans?), die elders in Americain zat, en bij wie 
ik me, toen ik een uur vergeefs gewacht had, kon vervoegen. Ik kwam hem 
daarna een keer met Yvonne tegen, op straat en er werd niets over gezegd 
en ik schaamde me. Later op de Toneelschool, in de foyer, zei Johan Ooms 
dat ‘hij toen een verhouding had met die Bram en dat ze samen nog zo 
gelachen hadden om mijn kaartje’.

Café Americain, Leidseplein
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 Jaap en ik zaten ook veel in Americain met Wim Wilmink, die altijd twee 
glazen pils tegelijk liet komen, die met een denkbeeldig vuiltje terug liet 
nemen, en die zich afvroeg ‘of wij toch niet achter de meiden aan moes‑
ten’.
 Er vonden ook vele sessies plaats met Carrie Rens, onder andere op de 
dag van mijn (tweede) toelatingsexamen voor de Toneelschool. Ze kon 
zich niet bedwingen en belde vanuit Americain Fred Sterneberg, die ui‑
teraard de uitslag niet mocht verklappen, maar wel een gunstig rapport 
gaf over de verschillende onderdelen. Dat ik geslaagd was, hoorde ik toch 
nog vóór ik het behoorde te weten, van Henk van Ulsen, die mevrouw Van 
Wagtendonk belde en die ‘erg van mij onder de indruk was’ en daarna een 
beetje beteuterd toen ik niet meteen ging juichen.
 Later gebruikte ik het American Café wel als pleisterplaats als ik de 
nacht elders had doorgebracht in liefde‑ en zingenot. Je kon je erg pret‑
tig verfrissen op de schitterende marmeren wc’s, nu vernietigd, en er het 
eerste kopje koffie genieten.

Bij de bloemenwinkel rechts kocht ik in 1965 rode rozen voor Carrie Rens, 
die mij geholpen had met mijn toelatingsexamen. ‘Weet je dat je geen rode 

Van Baerlestraat, links de hoek met de Gabriël Metsustraat

Huizen en herinneringen.indd   40Huizen en herinneringen.indd   40 12-6-2020   14:35:2112-6-2020   14:35:21



41

rozen kunt sturen aan een getrouwde vrouw?’ Ik wist veel niet. Bij die ge‑
legenheid zag ik voor het laatst onze lerares Latijn, dra. A. G. Hoogmeyer, 
die immers in de Johannes Verhulststraat woonde. Jaap en ik, en ik ook wel 
eens alleen, hadden haar daar een paar keer bezocht. Een tegenbezoek op 
mijn kamertje op de Rhijnvis Feithstraat, ‘Huppeltje’ op het smalle bed 
met een netje met kleine pareltjes over haar haar, was geen succes geweest. 
Ze voelde zich duidelijk niet op haar gemak.

Johan Ooms en ik waren door Krijn ter Braak belast met de art direction 
van Leonce & Lena, zijn eindexamenregie aan de Toneelschool (twee nichten, 

Garniturenwinkel Van de Kerckhoff, Wolvenstraat 9
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altijd goed). We zaten er maar mee. Johan wist er iets beter raad mee dan 
ik. Vierentwintig rode roosjes voor de figuratie – hij wist een zaak in eta‑
lagematerialen in de Doelenstraat. Bij Van de Kerckhoff kochten we zwart 
lint voor opgerolde ‘perkamenten’ bullen. Ik had zo’n partij, van een 
dignitaris die opkomt met een bul, Johan speelde de schoolmeester, die 
het zingen van het blije volk moet ordenen. Elsje was een hofdame. Krijn 
ter Braak speelde zelf Leonce, in de Kleine Komedie, omdat Wim van der 
Grijn een ongeluk met de scooter had gehad. Agaath Meulenbroek was 
Lena, Reint de Vries de koning en Cox Habbema de gouvernante. Onder de 
figuratie had je Peter de Baan, Wilbert Bank en Gerrit‑Jan Wolffensperger. 
Het was mijn eerste min of meer professionele optreden.

Reestraat 26
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Hier woonde Wim Wilmink, bij tante Ko, een vrouw die ook banden met 
Enschede had. Als ik bij hem langskwam, lag hij vaak nog in bed en ging 
zich eerst van top tot teen wassen voor de wastafel, al die tijd fervent, maar 
interessant en geestig sprekend. In de loop van de dag waste hij zijn han‑
den nog vele malen, die dan ook een dunne, strakke, doorschijnende huid 
hadden, alsof hij die eraf waste. Later woonde mijn zuster Ellis hier, maar 
ik herinner me niets van haar interieur – wel het slaapkamerachtige ver‑
trek van Willem.

Hier was de sociëteit van de usa gevestigd en hier stond ik op een koude, 
winterse dag op de stoep om me te laten inschrijven. Kaal als een biljart‑
bal en gekleed in een blauw duffels jasje met gebreide mouwen, dat bij 
herenmodezaak Piet de Haan (‘Oom Piet’) in Den Helder was gekocht, en, 
volgens Viek, met ‘zeer gespannen kaken’.
 Hoewel de ontgroening een hel was, was het ook een hel die ik aankon, 
omdat de kwellingen geestelijk waren en niet lichamelijk, zoals bij het 
corps. Mijn angstigste uur was dan ook toen het ‘kroegbestuur’, dat de 
ontgroening leidde, voorgaf moe te zijn van onze luiheid, initiatiefloos‑
heid, et cetera en aankondigde tot slaan over te gaan. ‘Jullie dachten dat dat 

Johannes Vermeerstraat 28
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hier niet mocht, omdat het in de reglementen staat? Nou, daar trekken we 
ons niets van aan, het is genoeg geweest, we gaan gewoon slaan.’ Ik geloof 
altijd alles en was heel erg bang. Natuurlijk deden ze het niet. Dit speelde 
zich af in een ruimte beneden, die bereikt werd via het poortje rechts, en 
niet op de hogere verdiepingen, waar de sessies meestal plaatsvonden.
 Hoewel ik nooit meer uit vrije wil zoiets zou willen aangaan, en het ook 
nooit meer een ander zou willen aandoen, heb ik in die hel veel geleerd 
over de aard van de mensen, en over mijn eigen aard, in extreme omstan‑
digheden. En ik heb er mensen leren kennen die veel voor me betekend 
hebben: Wim Wilmink, Emmy Fischer, Leo Ross, Mieke Veldt. En Viek, die 
gebleven is.

Omdat ik op mijn kamer helemaal niet tot werken kon komen, zette ik 
mij in de leeszaal van het Instituut, wachtend op de thee van drie uur en 
iedereen beloerend die er ook zat of langsliep: Josine de Bruin Kops, Lies‑
beth Brandt Corstius, Jacqueline Fayan, Peter Schatborn en mijn eigen 
jaargenoten: Frans van Leeuwen, Ilse de Bois, Mirjam Erb, Jup & Ariane de 
Groot, Antje de Wilde, Marian Engelkes, Vreneli Doorn, Peter May, Wil‑
lem Schnitzler, hospitante Judith Cahen, Geert‑Jan en Pats en Ilja Velt‑

Kunsthistorisch Instituut, Johannes Vermeerstraat 17
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man, Leonoor Swets en natuurlijk Annelies Bleulant van Oort. Op zolder, 
in de bibliotheek, hadden we werkcolleges, met lichtbeelden. Beneden, in 
een studeervertrek, werd mij door de assistent Scheller het propedeutisch 
examen afgenomen, dat eruit bestond dat hij reproducties in een boek liet 
zien en zijn hand op het onderschrift hield. Ik moest raden, en was daar 
nogal goed in. Niemand had daar in de gaten, geloof ik, dat ik niets deed. 
Ik leek nogal veel te weten. (september 1962 t/m zomer 1965)

Hier volgde ik colleges met Pats, en die was een keer erg verkouden en ik 
ging veel wc‑papier voor haar afrollen op de wc. Dat schiep een band, en 

Universiteit van de stad Amsterdam, Oudemanhuispoort
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samen over het Spui fietsend, nodigde ik mezelf bij haar op een kopje thee 
uit. En zo is het gekomen. Ze woonde op de Nieuwezijds Voorburgwal, op 
de hoek met de Korte Kolksteeg en ze had een zuil staan met een porselei‑
nen schaaltje erop, waarop onder andere een girafje was afgebeeld. In dat 
schaaltje zat zo’n plant die nooit doodgaat en steeds nieuwe loten naar 
beneden werpt. Zij had ook een aap, een speelgoedaap, die de fluwelen 
baret op en het lint om had van de avsv. Ook bezat zij een voetenbankje 
met petit point.

We hingen eindeloos uit het raam, want er was altijd wat te zien en bene‑
den reden de trams langs. Als er erg veel fietsen tegen het huis stonden, 

Nieuwezijds Voorburgwal 46/hoek Korsjespoortsteeg
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wist ik dat ik niet aan moest bellen, want dan had ze een bijeenkomst van 
haar dispuut, Eoos, meisjes die elkaar als ze trouwden een broodplank ga‑
ven met een opgaande zon erin gebrand. Haar hospita heette mevrouw 
Schoonoord, en was Belgisch. Achter haar woonde Hermance Keppler en 
boven Alied Blom, over wie Jaap en ik ook spoedig erg enthousiast waren 
en met wie Pats geestige kattebelletjes met tekeningen uitwisselde. Er was 
ook ander herenbezoek: Roelof Kotting en Geert‑Jan, haar broer André, 
ene Peter en ene Thijs.

Mijn favoriete plaats voor als men dan toch buiten moet zitten omdat het 
zulk mooi weer is, is het terras van het Blauwe Theehuis. Het andere thee‑
huis is voor mensen met kinderen. De mensen die hier zitten lezen veel, 
of doen althans alsof. Er komen veel jongens met hun tieten pronken, ook 
veel hondenbezitters (wat zo nu en dan tot gewelddadige honden‑emo‑
tionele uitbarstingen leidt), en ook wel verplegers van de verpleeghuizen 
in de buurt, met de aan hun zorgen toevertrouwde oudjes. De favoriete 
versnapering daar is een hoog glas yoghurt met gemengd fruit‑uit‑blik 
erin, en een lange yoghurtlepel. Ik heb er veel geloerd, maar ben nooit met 
iemand in gesprek gekomen. Laat staan tot de mijne gemaakt.

Het Blauwe Theehuis in het Vondelpark
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Hier kocht ik een corsage voor Viek, met wie ik naar ons eerste usa‑bal 
ging; orchideeën, die wat moeilijk te plaatsen waren op een jurk die van 
Engelse kant was en op het fluweel dat de ceintuur vormde al met een 
kunstbloem was versierd. Hierdoor wijzer geworden, had ik de volgende 
keer, toen Wabien Manschot mijn partner was, geïnformeerd naar kleur 
en snit van haar jurk. Had ik zelfs een lapje van de stof bij me? Het was een 
vaag bloempatroon, roze en rood, met goud‑ of zilverdraad. Ik besloot tot 
roze rozen. Op het derde bal, na de opvoering van Romeo en Jeanette, waarin 
ik Lucien speelde, was Agna mijn partner. Ik deze keer in gehuurde smo‑
king, Agna in flessengroen, lang, met een corsage van zachtgele rozen?

Hobbemastraat, hoek P. C. Hooftstraat
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Toen ik van mijn plannen om toneelspeler te worden had afgezien, besloot 
ik een poging te wagen om me te richten op het ontwerpen van kostuums 
voor toneel. Voor dat doel begaf ik me met een map geselecteerde tekenin‑
gen naar de directeur van de Kunstnijverheidsschool, de heer Vis. In mijn 
herinnering zetelde hij in dit of een ander bijgebouw van het Rijksmu‑
seum. Hij zei dat er eigenlijk geen opleiding voor was en dat er ook geen 
plaats was voor nieuwe ontwerpers, omdat de vijf of zes ontwerpers die er 
waren aan het toneel het werk ruim aankonden, en dat er op de afdeling 
Mode maar één uur kostuumgeschiedenis in de week werd gegeven. Ik 
kon de vrouw die dat gaf nog spreken, een Lotte geheten artistieke vrouw 
die ik aansprak in de deuropening van een tekenlokaal. (Was dat ook daar 

Rijksmuseum, aan de zijde van de Hobbemastraat
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of nu weer in de school aan de Gabriël Metsustraat?) Ook zij raadde mij 
mijn plan af en in arren moede besloot ik dat het dan maar studeren moest 
worden – Nederlands of kunstgeschiedenis (zomer 1962).

Ergens in dit blok woonde Harry van Oss van wie ik zangles kreeg op de 
Toneelschool, op een kamertje van 4 bij 4 meter, waarin ook nog de piano 
stond waaraan ik les kreeg. Ik kon niet begrijpen dat een volwassen, in 
zijn geval zelfs oud persoon op een kamertje woonde dat kleiner was dan 
het mijne. Ik dacht: later als ik groot ben en net als iedereen in een huis 
woon... en zag dan vaag iets villa‑achtigs voor me met ruimte voor erfstuk‑
ken als grote zeventiende‑eeuwse kasten, schilderijen van oma, et cetera. 
Pas langzamerhand, rond mijn veertigste, ging het tot me doordringen 
dat ik waarschijnlijk, net als Harry van Oss, mijn leven zou eindigen in 
dezelfde studentikoze behuizing als waarin ik begonnen was. Poor surroun-
dings, zoals mijn Zwitserse vriend, de diplomatenzoon Frédéric Bieri, mijn 
behuizing schetste.
 Jan Joris vertelde me dat Harry op het J. W. Brouwersplein lang last had 
van spoken, tot het hem begon te vervelen, en hij de ramen wijd geopend 
had: ‘En nu eruit jullie, allemaal!’ Daarna nooit meer van ze gehoord. Later 
bleek dat er Joden hadden gewoond, die in de oorlog waren weggevoerd. 

Jan Willem Brouwersstraat 25
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Harry heeft overigens een betere behuizing gekregen, op de Keizersgracht, 
bij mijn vroegere Centrum‑collega John Koch en diens vrouw, de moeder 
van Nikè Wijdeveld. Ik ben er eenmaal geweest, een mooie ruime zitslaap‑
kamer, en al jaren kom ik hem tegen op de Elandsgracht of bij Lindeman, 
achter zijn karretje schuifelend. Hij zegt dan bijvoorbeeld ‘Hoe vind je 
mijn nieuwe jasje?’ Hij heeft dan een merkwaardig billentikkertje aan. 
‘Eénvijfenzeventig bij de Vincentiusvereniging!’ Of hij zit een ijsje te eten 
bij bakker Arnold Cornelis op het bankje en zegt: ‘Heb je wel eens zo’n 
haantje gegeten? Dat is lekker’ en neemt me mee naar de Lindeman en 
werpt een in plastic verpakt haantje in mijn kar en drukt me een rijksdaal‑
der in de hand om het te betalen.
 We kregen op het lyceum schoolconcerten en een keer was dat Harry. 
Hij zong oud‑Nederlandse liedjes met eigen gitaar‑ of vedelbegeleiding 
met een soort valsgebitachtige mond, een beetje als de oude Vittorio de 
Sica, daar heeft hij wel wat van. Ik vond het afschuwelijk. Op de Toneel‑
school, in lokaal 3, nam hij me bij de hand om samen stappen door het 
lokaal te maken om tellen te leren waar een poging tot handenklappen tot 
niets had geleid. Maar niets was aan mij besteed. We deden, in samenwer‑
king met Max Dooyes, het zangspel Kloris en Roosje en, voor het eindexamen, 
in samenwerking met Ton Lutz, een programmaatje van Brecht‑liederen. 
Ik zong, op het besloten examen in het Nieuwe de la Mar, een lied van Mac‑
kie Messer, met mijn hoofd in een strop, en Ignatien Henneman aan de 
piano. Ik zong zo vals dat er geen redden meer aan was, ook al stond Ton 
in de coulissen frenetiek te dirigeren en mee te zingen. Maar, zei Ton, de 
Vlaamse regisseur Walter Tillemans had gezegd dat ik, vals of niet, het bes‑
te van allen de geest van Brecht recht had gedaan. Harry leerde mij ook het 
Egidius‑lied en ‘’s Nachts rusten meest de dieren’ van Bredero. Laatst zag 
ik hem, nog kleiner en magerder, met zijn been in ijzer en een stok. Hij had 
zijn heup gebroken. Hugo Koolschijn berichtte me over zijn bezoeken aan 
zieken‑ en verpleeghuis, en nu was Harry weer terug. ‘Hoe gaat het met je? 
Je hoeft niet met me op te lopen. Ik ga te langzaam.’ Het was gebeurd bij 
Focke & Meltzer in de P. C. Hooftstraat, ‘waar ik niets te zoeken had’ – een 
opstapje gemaskeerd door doorlopende wall-to-wall‑vloerbedekking. Had 
hij genoeg bezoek gekregen naar zijn zin? Hij had in zulke omstandighe‑
den liever geen bezoek. ‘Zulke dingen kan je beter alleen doen, ik kan het 
niet uitleggen.’ Jaap Wieringa had alles geregeld met het verpleegtehuis.
 Vroeger zag ik hem nog wel eens in de sauna schuifelen, maar dat is lang 
geleden.
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Op een ochtend, of nacht, dat ik thuiskwam in de Rhijnvis Feithstraat, zat 
mijn zuster Ellis op de stoep. Ze was met iemand meegegaan, een meneer 
in de Kanaalstraat of Pieter Langendijkstraat, en het was niet leuk en toen 
was ik niet thuis... Zodra ze naast me lag in het smalle bed begon ze onstuit‑
baar te huilen en ik probeerde haar te troosten en hield zoveel van haar als 
van niemand. Ze zou ’s avonds met mij meegaan naar een toneelstuk van 
de usa, De brug van Bep Westerduin, onder regie van Bram van der Vlugt, 
waarin Jaap een grote rol speelde – ik had me teruggetrokken omdat ik 
het stuk te slecht vond. Ze wilde nog een jurk kopen voor die gelegenheid, 
maar eerst haar werk opzeggen bij de Rijkspostspaarbank. Dat deden we 

Voormalige Rijkspostspaarbank, Van Baerlestraat 27
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en daarna kochten we een jurk, in een boetiek op de Prinsengracht, naast 
de kapper Mario. Het was Shubette of London, meen ik, een gérend model 
met boothals, kort, in drie soorten stof, de middelste baan, in de taille, een 
soort cyclaam. Toen we ons in de Kerkstraat bij Emmy en André vervoeg‑
den, met wie we mee zouden rijden naar Hamdorff in Laren, begon ze daar 
weer te huilen. Emmy en André waren er niet echt blij mee. Van die avond 
herinner ik me niet veel meer. We dansten, en Viek, geheel in het rood (ge‑
leend van Rietje Crabbenbos) was toen met Frits Souchet.

Op de eerste verdieping woonde Emmy. Het raam rechts behoorde toe aan 
een klein slaapkamertje. In dat kleine slaapkamertje huilde ik, overdekt 

Kerkstraat 311
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met bierschuim, uit bij Emmy. Ik kwam van een of andere mva‑bijeen‑
komst, waar ik erg dronken was geworden en ik was naar de Kerkstraat 
gefietst, zonder dat ik me later die tocht kon herinneren, zo dronken was 
ik. Ik herinner me van de mva‑partij, dat ik aan de voeten van Marianne 
Hanselaar zat. Ik viel iedereen lastig. Ik wilde wéten – over mijn homo‑
sexualiteit, over hoe ik tot liefde moest geraken. Ik dacht dat het antwoord 
bij Emmy lag, maar ze schrok terug voor die verantwoordelijkheid en ‘wist 
niet wat ze me zou moeten vertellen’.
 Ze deed soms de deur open met een gezichtsmasker op. Ze kon niet 
werken, aan haar tafel voor het raam, als er achter haar een krant openlag 
en ze hield bezoek af. Ze was sterk in morele oordelen. Ze had een vriendin, 
Anja (die Wim een keer had proberen te versieren door haar een klap tegen 
de knieholten te geven omdat hij dacht dat dat de methode was, dan vielen 
ze namelijk vanzelf op bed), die ‘bij haar de trap niet meer op hoefde te 
komen want die was gevoelsarm’. Ik betrok het meteen op mezelf, voelde 
me schuldig. Ja, gevoelsarm, dat was ik ook, ik had nooit een gevoel.
 Ik herinner me heel gezellige sessies bij Emmy, als Wim het verhaal 
voorlas dat hij aan het schrijven was over ons: Het reisgezelschap van de Amstel. 
Emmy had dan verse broodjes en heerlijk beleg. Emmy was een egel in 
dat verhaal en ik een hondje dat steeds ‘gezellig’ wilde en leuk ingepakte 
cadeautjes bij zich had, bijvoorbeeld een yoghurtkrab.

Reguliersgracht 136-134
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Hier woonde Anton Zoutewelle, een ouder lid van het dispuut mva en in 
zijn huis vond mijn feestelijke inauguratie plaats. Ik was als gewoonlijk 
erg dronken. Ik had voor de feestelijke gelegenheid mijn groene tweedpak 
aan, dat ik van mijn moeder gekregen had voor dansles, en dat ik ook aan‑ 
had toen ik mijn eerste toelatingsexamen deed voor de Toneelschool. Ik 
stond zo’n beetje te flirten en te vrijen met Violet Cotterell in een hoek en 
werd steeds in mijn groene‑tweedbillen geknepen door Anton Zoutewel‑
le, die daarbij grijnsde. Ik vond dit alles erg werelds, interessant en aan‑
bevelenswaardig, maar toen ik mijn bul daar vergeten was, durfde ik die 
niet alleen op te gaan halen uit angst verleid te worden en nam Jaap mee. 
Anton Zoutewelle speelde piano, met klauwachtige handjes (‘te weinig 
bereik om ooit een echte pianist te worden’), en had tot in de kleinste gan‑
getjes en hoekjes van zijn oude huis boekenkasten, waarin alles per land 
alfabetisch gerangschikt was, een systeem dat ik heb nagevolgd, maar dat 
Jaap burgerlijk vond. Hij had alles alfabetisch staan, onafhankelijk van 
land. Toen Jaap, die in het dispuut Spectrum zat, ook bij mva gehaald 
was en misschien ook wel geïnaugureerd was bij Zoutewelle, kreeg deze 
contact met Anton en ging bij hem de volledige Ring‑cyclus van Wagner 
beluisteren. Hij verloor zijn maagdom bij Anton, nadat ik het mijne al 
bij Jaap Wieringa verloren had, of moest dat nog komen? Ik weet het niet 
meer. Wel dat ik Anton later eens over de vloer had, toen hij leraar was op 
een internationale school in Noord‑Italië en was getrouwd, of ging trou‑
wen, met een Zuleima Holleman.
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Het linkerraam was het slaapkamerraam van Dicky C., op wie ik wel tame‑
lijk verkikkerd was. Ik herinner me van dat slaapkamertje grote ficussen 
en een donzen dekbed, iets wat ik, behoudend als ik ben, nog lang niet 
had. Tijdens het klaarkomen ontsnapte mij de kreet ‘O god!...’, wat ik later 
onderbracht in de scène met de teddybeer in Zus of zo. In zijn woonvertrek 
had hij het konijn van Dürer aan de muur. Hij distantieerde zich al vrij 
snel van me, ik heb nooit geweten waarom. Ik aanbad zijn lichaam. (Ik 
deed het met hem op 23 december 1979 en 13 januari 1980.)

‘The Bank’, Haarlemmerstraat 120
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Jaap was al geruime tijd klant van dit etablissement, maar ik, behoudend 
als altijd, hield nog een paar jaar vast aan het dok. Het was ingericht als 
een western saloon, maar ook half als disco, er was video met porno‑ of 
speelfilmaanbieding, een darkroom, en een achterkamer met eerst een 
leestafel, dan biertonnen. Ik heb er veel tijd gespendeerd, stoned en dron‑
ken op een soort ruifachtige richel langs de wand en heb zo, dromerig, heel 
wat rollen en toneelstukken ontworpen. Ik heb er véél meegemaakt, maar 
het volgende incident is me het meeste bijgebleven: je ging de Donkere 
Kamer in via een klein trappetje onder een gewelfachtige boog, waarbij 
je je moest bukken. Dat doende, werd ik tot staan gebracht door een ge‑
weldige uittocht. De hele bevolking van de Donkere Kamer wierp zich als 
lemmingen naar buiten. Beneden in de spelonken aanbeland, begreep ik 
waarom. In de duistere ruimte stond iemand enorm te schelden. ‘Vuile 
flikkers, sodemieter op’, en meer in die geest. Ook ik was snel weg. Ik dacht 
toen: wat zijn nichten toch laf. (Wat misschien niet eens alleen een on‑
gunstige eigenschap is.) In een heterogelegenheid zou er allicht iemand 
geweest zijn die deze onverlaat bij de schouder had gepakt en gezegd: ‘Zeg, 
jij, rustig een beetje...’ Maar nee, wegwezen, allemaal, de vliegen, weg van 
de stroop, waar hun leven toch om draaide – de stroop bedorven door één 

Wells Fargo Saloon, Nieuwezijds Voorburgwal 101
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iemand. Ik hoorde later dat deze persoon zo tekeerging omdat hij gerold 
was in de Donkere Ruimte. Ik maakte ook eens zoiets mee in De Goede 
Kant, een nichtenkroeg aan de Amstel, naast de Kleine Komedie, die vooral 
zondagsmiddags populair was. De mensen stonden hutjemutje opeenge‑
pakt. Ineens greep het personeel er één uit en gooide die letterlijk op straat. 
Niemand deed wat, ik zeker niet, en ook toen dacht ik: nichten zijn laf. 
Maar misschien onderscheiden ze zich hierin niet van andere mensen.

Eethuisje Cantharel in de Kerkstraat, vlak bij de Utrechtsestraat, heette 
vroeger Cantien en ik at daar vaak. Het was met veel gebakken aard appels 
en ik herinner me een winterse tijd – mijn bril besloeg als ik er binnentrad. 
Je moest aan een tafel eten met meerdere mensen en ik was min of meer 

Kerkstraat 377 t/o Amstelveld
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verliefd op iemand in een schapenwollen trui‑met‑col die later Robert T. 
bleek te zijn. Ik wist toen nog niet dat die een horrelvoet had. Verder had 
je Alleman in de Pijp, gedreven door twee stoten van zusters (grote tieten, 
Bardot‑kapsels) en je had De Dertien Balken tegenover de Noordermarkt 
en Tante Mia op de Oudezijds Achterburgwal, waar je een bord nasi kreeg 
voor ƒ 1,25. En dan was daar ook nog de Carrékelder, naast Carré, en voor 
bijzondere gelegenheden Hollands Glorie in de Kerkstraat bij de Vijzel‑
straat. Ook at ik wel bij het Maatschappelijk Advies Bureau, op het J. W. 
Brouwersplein, ook aan een gemeenschapstafel, gekookte vis met graten 
en grote aardappelen, waar tot mijn grote verbazing een keer een brief 
voor me lag, van mijn nichtje Nelleke van Haren Noman, die me zocht. 
(‘Hoe kan zij nou weten dat ik hier ben?’)

Instituut voor Onderzoek van het Nederlands Theater, Herenmarkt 10
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Dit instituut is een creatie van Jan Kassies, bedoeld als workshop voor sa‑
menwerking tussen toneelspelers en schrijvers en tevens als mogelijkheid 
voor acteurs om zich opnieuw te bezinnen op hun vak. Voor dat laatste was 
Joyce Aaron van het Open Theatre er. Johan Greter leidde de boel. Saskia 
van Schaik was er secretaresse.
 De eerste club die er werkte was Elsje‑Olga‑Marjon en Fred van der 
Hilst, Cor Hezemans en Johan Greter; de schrijvers waren Henk Bernlef en 
Judith Herzberg. Ik werd erin gesleept door Ellen (‘hè, gezellig’) en Johan 
Greter ‘vond het best, maar hij kon me niet betalen, behalve als hij Henk 
Admiraal weg kon werken, want daar werd hij al gek van’. Henk Admiraal 
was dus niet blij met mijn komst. Verder waren er Fien Berghegge, Ad van 
Gessel, Jen Kleiweg de Zwaan, met wie ik al gewerkt had met Rense en Marja 
bij de studenten in Utrecht en Hans van der Gragt, en, één keer, Hetty Ver‑
hoogt. We werkten eerst met Anne Zandstra, daarna met Ethel Portnoy.
 Ellen zei dat ik niets moest vertellen ’s avonds in de Jaguar van Guus, 
‘want die pestkoppen, Fons en Guus, wilden ons alleen maar uitlachen’. 
Ze zat in een geweldig loyaliteitsconflict: voor haar – en voor hen zat ze nu 
met mij in het kamp van de tomatengooiers. Zo nu en dan kreeg ze het 
geweldig op haar heupen en gooide met haar kralen door de slaapkamer, 
terwijl ik dof toekeek. ‘Ik ga nú Johan bellen dat ik niet meer kom!’ Eer‑
ste grote struikelpunt was Joyce Aaron, die ze haatte vanwege de houding 
van Joyce bij het mislukte vernieuwingsexperiment bij de Nederlandse 
Comedie. Ze kwam één sessie bij Joyce en daarna niet meer. Punt twee was 
tomatengooister Lien Heyting, die een interview zou komen maken, of 
nee, een artikel, voor Toneel Theatraal. Na veel bombarie was Ellen er die 
dag en improviseerde heel erg goed ‘om die meid eens een poepje te laten 
ruiken’. Het stuk van Ethel bestond uit telefoongesprekken tussen een 
aantal aan elkaar gerelateerde mensen, een idee van mij. Het middendeel 
zou bestaan uit monologen van ieder, zich kledend voor Het Feest, en deel 
drie, Het Feest, zou de eerste lijfelijke confrontatie van alle figuren zijn. 
Johan had verzonnen dat we dat feest écht zouden houden – je moest dus 
gekostumeerd aanbellen op de tijd die bij jouw figuur paste, et cetera –, 
één grote improvisatie dus. Toen ik om negen uur aanbelde, trof ik Fien 
Berghegge, die de gastvrouw was, in het lang, met veel hapjes en drank. 
Mijn taak voor de avond was dat ik, verliefd op Hans van der Gragt, die dat 
op zijn beurt weer op Jen was, deze zover moest krijgen.
 De vermenging van echt en niet‑echt is niets voor mij. Algauw was ik 
stomdronken, strompelde voortdurend de trap af om te plassen en was 
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bezeten van het feit dat ik Hans (met wie ik het vroeger wel deed) ook echt 
in bed moest krijgen – en wel nú.
 Tegen elven wilde Johan Greter de improvisatie stoppen maar ieder‑
een, gefrustreerd want zijn ei niet kwijt, wilde doorgaan. Toen het echt 
tot niets leidde en we ermee ophielden, werd er nog naar de Kring gegaan. 
Hans belde zijn vriend Dicky Peeters op om ook te komen, dus mijn dro‑
men waren vervlogen. Op de Kring misdroeg ik me erg, te luid aan Jan van 
Royen verhalend over wat Guus over ‘de tieten van Pleuni Touw’ zei, ter‑
wijl Pleuni bij ons aan de ronde tafel zat. Daar schaam ik me nu nog voor. 
Ineens slipte ik weg en pikte een Grieks jongetje op in de Leidsestraat, dat 
eerst in een automatiek een berenlul of zoiets moest eten en in bed niks 
wou. De volgende dag in haar autootje sprak Ellen haar bezorgdheid uit 
over dit alles...‘de sauna en zo, daar kon ze allemaal in meegaan, maar een 
Griekse tule, ik moest oppassen’.
 Het ‘feest’ had nog naweeën. Ellen onder anderen vond het een af‑
schuwelijke avond... ‘wij stonden in ons hemd en Ethel zit maar lekker 
veilig in een hoekje achter een gordijn te koekeloeren en alles lekker op 
te schrijven... ze voelde zich misbruikt’. Het is nooit tot een opvoering 
gekomen. Henk Admiraal werd inderdaad gewipt, maar vervangen, eerst 
door John ny Peters, toen door Huib Rooymans, zodat ik nog steeds geen 
salaris kreeg – uiteindelijk een kleine ‘tegemoetkoming’ van Jan Kassies. 
Jaren later zag ik bij de Moderne Boekhandel (voor ƒ 1,– ) een toneelstuk 
van Ethel liggen. Belle van Zuylen en Cagliostro, waarin verdomd nog zinnen 
zaten uit mijn improvisaties. De doorzetster.
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Sinds een jaar of tien vrouwencafé en verboden voor mannen, hetgeen me 
behoorlijk prikkelt en intrigeert. Ik heb me er éénmaal, zeer schoorvoe‑
tend en excuserend, in begeven, op een middag, om een fan‑ansichtkaart 
voor Mathilde Santing af te geven. Het was het stamcafé van Els Erwteman, 
die er ook werkte en er ook een keer haar moeder heeft geïntroduceerd, die 
er een groot succes was. Een keer, op een zeer warme dag, Koninginne‑ of 
Bevrijdingsdag, mocht ik buiten met Els een paar pilsjes nuttigen tussen 
de dames. Misschien vind ik nog steeds dat ik overal mag zijn waar dames 
ook zijn. Ik herinner me nog de verpletterende klap toen ik voor het eerst 
niet met mijn moeder mee mocht naar de wc en teruggeduwd werd.

Café Saarein, hoek Elandsstraat 119
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Hier bevond zich (wist Pats nog, maar ik niet meer) het gezonde restaurant 
van Mike Lorsch (men ziet het yin‑yangteken nog op het venster). Daar 
werd gegeten in mijn studietijd, met Jaap, Pats en Viek. Je zat aan houten 
gemeenschapstafels en dronk thee. De ongepelde rijst en de koeken‑toe 
lagen zwaar op de maag. Roken mocht er natuurlijk niet.

Tweede Rozendwarsstraat 16

Kalverstraat 142 bij (links) het Spui
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Hier was vroeger een espressobar, waar Pats werkte. Ik kwam wel eens een 
kopje koffie bij haar halen. Zo ook was er de espressobar in de c&a‑pas‑
sage en Espresso Roma, zéér geliefd bij Jaap en mij en eigenlijk de enige 
koffiegelegenheid in de Leidsestraat (er zijn er daar nog steeds te weinig, 
op Café Moderne na). Een van de eerste espressobars, na Do Brasil in de 
Leidsestraat, was Caffé Nero op de Vijzelgracht. Alle espressobars hadden 
gemeen dat ze strak en modern van vormgeving waren, met veel metaal en 
een groot raam met een toog ervoor waar je aan kon zitten, zodat je veel kon 
zien en ook erg gezien werd. Op die toog stonden teakhouten bakken met 
rietsuiker of zelfs kandij. Er werd verder appelgebak geboden en tosti’s.

Hier zat ik nogal eens met Jaap en Carrie Rens. We waren dan vlak bij Jaap, 
die in de Frans Halsstraat woonde, en bij de halte van lijn 16 waarmee Car‑
rie naar het station kon, richting Hilversum. Carrie was erg nieuwsgierig 
naar wat voor soort relatie Jaap en ik hadden. Herman Pleij, bleek later, 
had met stelligheid beweerd dat we een stel waren (nou, een stel waren 
we zeker). Carrie ging zover om de hele agenda van Jaap, die ook gebruikt 
werd voor kattebelletjes van mij, door te pluizen, weliswaar waar wij bij 
waren. Ze trof daar vooral berichten van mij aan in de trant van ‘recept 

Stadhouderskade 78
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voor omelet met paprika’. Dat mensen maagd zijn, daar kom je misschien 
niet zo gauw op.
 Verder is deze hoek verbonden met een herinnering aan Judith Herz‑
berg. Ik liep een avond met haar op, in de snijdende kou, zij op weg naar 
haar ouders, ik naar Viek, na een Sireneclub, waar Judith boos op mij ge‑
worden was. Het was een Sireneclub bij mij thuis en de telefoon ging, het 
was Truus, en ik zei: ja, Elsje is hier, en Jac en Judith en Olga en Leonie 
en Olga zegt net dat ze niets voelt voor lesbisch – en dat mocht ik niet 
doen van Judith (en van Olga ook niet). Alles wat besproken werd moest 
binnen de club blijven, anders voelde zij zich niet vrij meer. Ik voelde me 
miskend en begreep er zoals gewoonlijk niets van omdat ik een minder 
lage dunk van de medemens heb (Olga denkt dat Truus aan haar kennis‑
sen gaat vertellen: nou, die Olga, die is zo rechts, die is tegen lesbiennes) 
en omdat ik de neiging het gevoel van intimiteit willen beschermen, dat 
Judith heeft, niet ken. Overigens was dit op een avond, dus de wandeling 
met Judith moet daarna hebben plaatsgevonden, een dag of dagen later.

Hier kwam ik in gezelschap van Viek Henk Visser tegen, die zij kende als 
collega van Kriterion. Hij werkte bij de benzinepomp. Later leerde ik hem 

Caffé Nero, Vijzelgracht 43
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goed kennen als vriend van Ger. Hij woonde, geloof ik, zelfs een tijdje bij 
ze op de Keizersgracht, toen ik daar lag met mijn tweede geelzucht (ja‑
nuari 1977). Hij maakte altijd Griekse koffie in de keuken en was toen al 
tamelijk gek, maar geestig, met theorieën dat het predicaat ‘koninklijk 
goedgekeurd’, aan het coc verleend, de dood was voor de homosexuele 
liefde en dat we weer ondergronds moesten, als de eerste christenen, el‑
kaar herkennend aan een geheim gekrast visje. De eerste keer dat we echt 
met elkaar in contact kwamen, was op een verjaardag van Jaap waarop ik 
erg dronken werd (14 februari 1972) en Henk toch wel, en we in een soort 
dronken vrijage raakten en bleven slapen in het grote bed met Jaap en Ger, 
waarbij met Henk overigens weinig te beginnen was, maar met Ger des te 
meer. We brachten gevieren de hele volgende dag door in bed, een van de 
allerleukste dagen die we ons alle vier kunnen herinneren (als Henk zich 
nu nog iets kan herinneren).

Hier ging ik in januari 1962 de Bergman‑cyclus bezoeken, de tweede cy‑
clus overigens die Cinétol organiseerde. Ik herinner me echter vooral een 
nachtvoorstelling van Mata Hari met Greta Garbo en het feestelijke gewoel 
op het toegangspad en in de lobby, waarbij ik bijvoorbeeld Jules en Loesje 

Vroegere bioscoop Cinétol, Tolstraat 160
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Hamel zag, hetgeen mij sterkte in het gevoel aan het leven van de grote 
stad deel te nemen. Het studentenvolk legde altijd, zover ze op de eerste 
rij zaten, jas en benen op het podium en Cinétol was een van de laatste 
bioscopen waar je nog mocht roken.
 Ik heb er ook opgetreden, in een onder leiding van Willy Pos ingestu‑
deerd programmaatje van verzetspoëzie, op 4 mei neem ik aan, ik denk 
toen ik in de eerste klas van de Toneelschool zat. We deden Slaat op den trom-
mele van dirredomdijne in een choreografie, ik denk van Max Dooyes, en ik 
mocht daarin de solo doen. Spelen kon ik niet, maar voordragen wel, had 
Willy ongetwijfeld gedacht.

Honthorststraat 10 bij het Museumplein
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Het kantoor van mijn advocaat Guido Enkelaar. We hadden elkaar leren 
kennen omdat we vanwege het alfabet achter elkaar in de rij stonden, 
met nog een Wim Enklaar (een kleine donkere jongen wiens vader chi‑
rurg in Amsterdam was) ter presentatie aan de senaat van het corps voor 
de ontgroening. Daarna had hij wel eens juridische bemoeienis met het 
Werkteater en ik zag hem wel eens in de Pool of op de Kring. Een bijzon‑
der aardig, wellevend, aantrekkelijk, wat vermoeid uit zijn ogen kijkend 
heer‑persoon. Ik richtte me dan ook tot hem toen de eigenaren van de 
Oude Looiersstraat 19 een gerechtelijke vervolging tegen mij op touw zet‑
ten, om mij uit hun huis te krijgen. Ik stond op zeer vriendelijke voet met 
de mevrouw die het huisje van haar vader geërfd had, die er een bedrijfje 
had gehad, en haar man, en toen ze mij bezochten met het verzoek of 
een van de drie toenmalige bewoners ‘iets anders kon zoeken, want hun 
dochter was nu achttien en wilde er zo graag gaan wonen’, was ik dan ook 
vriendelijk en beleefd. Zij wilden mij uitzonderen omdat ik hoofdhuur‑
der was, maar ik vond dat unfair tegenover de anderen en ging op zoek 
naar iets anders. Ik had kans op de etage boven de galerie van Els Bouma, 
de secretaresse van Jaap bij Exerpta Medica, in de Huidenstraat. Dit trai‑
neerde echter, en toen het echtpaar weer kwam horen, zei ik, ongemeend 
tekst van anderen nazeggend (Jaap, Ger of Viek): dat ik toch ook zekere 
rechten had, tien jaar huur betaald en zo. Hierop sloegen ze als een blad 
aan de boom om, niet boos, maar intens verdrietig. ‘Zo te praten, dat had‑
den ze niet aan me verdiend’, en, de trap afmarcherend: ‘Ik zou er nog van 
horen.’ En daar kwam de oproep om op het stadhuis de brief af te halen, 
waarin met van alles gedreigd werd als ik niet binnen achtenveertig uur... 
De zaak sleepte enkele jaren voort, Guido won alle rechtszaken voor me. 
Op zeker moment kon ik het huis kopen voor ƒ 125.000,‑. Ik dacht: ze 
zakken wel, ze raken het aan niemand anders kwijt met mij erin, maar 
ineens was het verkocht aan de Katholieke Jeugdstichting voor ƒ 85.000,‑. 
Een pater van de stichting kwam zijn opwachting maken, laffe katholieke 
zoete broodjes bakkend: ik kon vervangende woonruimte krijgen, of, als 
ik de eerste verdieping aan hem afstond zou hij op de tweede sanitair voor 
me aanleggen, want zeg nu zelf, meneer Enklaar, het was toch wel erg 
asociaal in deze tijd van woningnood om helemaal alleen drie etages te 
bezetten? Ik hield mijn hart verhard en daarna spande ook hij een proces 
aan, dat Guido ook weer voor mij won. De pater is nu vervangen door een 
vriendelijke huisvader uit Badhoevedorp, die het onroerend goed van de 
stichting beheert en altijd meteen op komt draven als ik me tot hem wend 
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met klachten over de staat van het huis. De uitvoering van de verbete‑
ringsplannen – dat is een andere kwestie.

In deze telefooncel (alweer niet zo’n grasgroene, maar zo’n mooie ouwe) 
belde ik Ank van der Moer over de mogelijkheid van lessen. Ik had tot dat 
doel eerst een brief aan André van den Heuvel geschreven. Zijn vrouw, 
toen ene Roos, schreef uitgebreid terug: nee, André gaf al jaren geen les‑
sen meer, maar misschien Ank... Het onnavolgbaar schorre gereserveerde 
stemgeluid van Ank over de telefoon... ‘O, examen gedaan, ja, dat was al‑
weer zo lang... Ze kon me niet zo een, twee, drie voor de geest... even in 
haar papieren zoeken... ja, ja, nee, lesgeven buiten de school, daar had ze 
helemaal geen tijd... maar misschien Teunke en Arend Hauer, die hadden 
wel clubjes...’ Zo kwam ik op zondagsclub bij Teun en Arend.

Bilderdijkstraat, rechts de hoek met de  De Clercqstraat
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De beeldhouwer Hesselink was een broer van Heiltje Hesselink, de moe‑
der van mijn oma Enklaar. Heiltje Hesselink was een dochter van een rijke 
Groningse herenboer. Dit beeld, en de C. W. de Sauvage Noltingschool 
voor Bijzonder Lager Onderwijs op de Plantage Doklaan, waren de trots 
van onze familie. De oude C. W., begonnen als onderwijzer in Haarlem, 
bracht het via schoolopziener tot wethouder van Onderwijs onder bur‑
gemeester Van Leeuwen en heeft in die hoedanigheid geijverd voor het in‑
stellen van de eerste school voor Bijzonder Lager Onderwijs (blo). Mijn 
oma bewaarde nog de jurk die Heiltje droeg bij de inhuldiging van Wil‑

Titaan van Abraham Hesselink in de tuin van het Rijksmuseum aan de Hobbemakade
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helmina in 1898, en ook een foto, waarop ze die droeg met een kleine toque 
met een aigrette. Ze woonden in de nieuwgebouwde Vondelstraat, waar 
de architect, Cuypers, zelf ook woonde en mijn oma vertelde graag over 
de Chinees met wie de dochter van Cuypers trouwde, die door de Vondel‑
straat liep met een lange staart en lange pinknagel, hetwelk men allemaal 
kan lezen in de sleutelroman Blank en geel van Lodewijk van Deijssel. Als er 
brand was, mocht mijn oma voor de afscheiding, zijnde dochter van de 
wethouder. Ze hadden een eigen loge in de Stadsschouwburg waarin mijn 
oma vree met mijn opa toen ze verloofd waren. Ze had hem leren kennen 
op een studentenbal in Leiden, kwam hem de volgende morgen op het sta‑
tion weer tegen, maar van samen reizen bleek geen sprake: hij reisde derde, 
zij eerste klas. Mijn opa was arm, zijn vader was leraar klassieke talen en 
zijn moeder had pensiongasten. Toen zijn zuster, tante Zus, in Deventer 
aan mijn oma vroeg of ze in de keuken ‘even wilde kijken of de melk niet 
overkookte’, bleek dat mijn oma nog nooit een keuken bezocht had. De 
bruidsjapon van mijn oma had in de schoot een Franse lelie, geborduurd 
van pareltjes en ‘zeven naaisters waren er negen weken aan bezig geweest’ 
(of zoiets), maar foto’s had ze niet van het grote gebeuren omdat haar va‑
der op het huwelijk tegen was. ‘Je doet maar, maar we maken geen foto’s.’ 
De familie had enige neiging tot grandeur. Mijn oma was erg trots op het 
Château en France van mijn oudoom Hein, die zich Henri ging noemen en 
vaag in de autobranche zat en een zeer rijk en zeer mooi meisje uit Ham‑
burg getrouwd had, Ina Goldschmidt. Haar andere broer, Jaap, bleef altijd 
vrijgezel. Hij was geneesheer‑directeur van een krankzinnigeninrichting 
in Den Dolder. Hij voerde daar ook toneelstukken met de patiënten op. 
Verder had hij een van mijn lievelingsboeken geschreven: Polilo, het neger-
jongetje. Bij de begrafenis van oma hield hij de broek van zijn frak op met 
een padvindersriem (weer die Franse lelie!). Een derde broer, Careltje, was 
op zijn achttiende onder de trein gaan liggen, daar werd niet veel over ge‑
sproken. De zuster, Toos, was met een Gregory getrouwd, die al zijn geld 
verloor in de crisistijd, waarna ze, volgens mijn moeder ‘stand ophield met 
katoenen handschoenen, en een zwarte jas met glimplekken van te vaak 
persen’. Ik leerde later de dochter van oom Hein kennen, Irène van Hiem‑
stra‑de S. N., die samen met haar dochter fan van het Werkteater was. De 
naam De Sauvage was door de oude C. W. erbij gekocht. Zijn moeder heette 
Pietje de Sauvage.
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Hier was vroeger Heman gevestigd, die klapstoelen en servies verhuurde. 
In de etalage zag je de klapstoelen en het witte servies, en grote koffiekan‑
nen, alles heel mooi en eenvoudig. Joris had er wat mee en huurde er nog 
wel eens wat. Afgezien van de bekende blankhouten klapstoeltjes had‑
den ze ook nog van die ijzeren, met planken zittinkjes, en in datzelfde 
ontwerp ook lange opklapbanken. Die hadden wij op het Kattengat. Had 
Joris die gekocht of overgenomen van Heman? In de tijd dat we nog geen 
tribunes hadden, maar de mensen op stoelen lieten zitten, werd er vaak 
voor voorstellingen bij Heman gehuurd. Ik ben ook eens met Albert en 

Tweede Rozendwarsstraat 24
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Otto op verjaardag geweest bij Theo Uyttenbogaard en Bianca, die een erg 
mooi wit theeservies van Heman hadden gehuurd voor de gelegenheid.

De snackbar rechts was vroeger een avondwinkel waar ik geregeld kwam, 
ook een keer met Din, uit de sauna vandaan, waar we het voor het eerst 
met elkaar gedaan hadden, om een makreeltje te kopen om bij mij thuis 
op te eten. We kwamen daar toen Helmert tegen die toen nog in de Derde 
Looiersdwarsstraat woonde (21 mei 1975).

Tweede Rozendwarsstraat (links de hoek met de Rozengracht)
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Op de eerste verdieping woonde Harry van der Sluis, een van de allermooi‑
ste jongens die ik ooit voor korte tijd de mijne heb mogen noemen (een 
halfuur dus of zo). Dat speelde zich af op de Volkshogeschool De Oude Hof 
in Bergen, op de kamer die ik deelde met Pats, maar die zij voor die gele‑
genheid ontruimd had. Hij was als hulp in de huishouding werkzaam op 
die Volkshogeschool en kwam uit Kampen of Zwolle en ik was zijn eerste, 
wat een zware verantwoordelijkheid gaf, die mij niet goed afging. Daarna 
correspondeerden we en kwam hij een‑ of tweemaal een weekend naar 
Amsterdam – heel wat anders, winters, in een zelfgebreide rode trui en 
een houtje‑touwtjejas –, heel wat anders dan de jonge god, gebruind, met 
blonde krullen, een snoer kleine kraaltjes om zijn hals, en een gebleekt lila 
t‑shirt‑met‑knoopjes, dat inzicht gaf in zijn adembenemende boezem... 
Nog later kwam hij, leraar geworden geloof ik, in Amsterdam wonen, op 
het treurige kamertje boven, waar ik eenmaal geweest ben. We deden het 
wel weer eens, na ontmoeting op het dok en nog steeds was ik dan diep 
ontroerd door zijn schoonheid, al werd de romance met terugwerkende 
kracht nog wel enigszins bedorven toen hij mij toevertrouwde dat hij 
toen in Bergen... eigenlijk liever... met Hans gewild had. (Hans en ik za‑
ten beiden achter hem aan en Hans trad terug, toen aan het eind van de 
werkweek zijn vriend Jan zou komen.) Harry bleek meer op snordragende 
ledertypes en zo te vallen en bedierf zijn schoonheid langzamerhand wat 
door te veel aan zijn tieten te trainen. Toen woonde hij intussen bij mij in 
de straat, zonder dat we ooit zelfs een buren‑beleefdheids‑koffiebezoek 
aan elkaar gebracht hebben. Wel een praatje zo nu en dan. Hij was intus‑
sen een drop‑out en werkte met zijn nieuwe Engelse vriend in de vestiaire 
van de Wells Fargo en had zich ook in het aidsopvangwerk gestort. Sinds 
hij niet meer in de straat woont, heb ik hem nooit meer gezien. Leeft hij 
nog? (Harry van der Sluis in Bergen, 7 augustus 1971.)
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Hier woonde Hans Geerlofs. Hij woonde in huis bij een alternatief echt‑
paar, Johan en Perry genaamd, met antiautoritair opgevoede peuters die 
altijd wild met hun piemeltjes stonden te zwaaien voor de spiegel. Perry 
was jong, ongeveer mijn leeftijd, met een zachte g, laconiek, en makkelijk 
om mee op te schieten. Johan was al vrij oud, zo’n langharig alternatief 
kaboutertje, zo’n tussenwezen, en met hem voelde ik me ongemakkelijk. 
Hans had gezegd dat als ik bij hem langskwam, ik mezelf kon binnen‑
laten, dan hoefde ik Johan en Perry niet te storen: er zat een mes in de 
deurpost verscholen en daarmee kon je de deur open krijgen. Al zenuw‑
achtig bij voorbaat – zou mij zoiets lukken? – was ik aan het morrelen en 
onmiddellijk kwam Johan koekeloeren wie daar was, zodat ik me erg op 

Prinsengracht 495
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mijn vingers gekeken voelde. Het huis was oud en krakkemikkig, maar 
het appartement van Hans was geheel wit en modern vormgegeven, in 
de stijl van zijn vriend Benno Premsela, en tegen de plint stond kunst uit 
de galerie van zijn vriendin Riekje Swart met wie hij ook de astrologische 
belangstelling deelde. Er was een soort bedstee van wit formica, geknut‑
seld door een lange jongen die eens enige roem had vergaard door naakt 
op de grofkorrelige fotopagina’s van het tijdschrift Taboe te figureren en 
die nu al zo mooi niet meer was. Vaak moest ik met deze en soortgelijke 
types in het woonvertrek van Johan en Perry rondhangen, waar niemand 
je een hand gaf of zich voorstelde en iedereen zo stoned dat als de woens‑
dagkrant met de filmladder eindelijk gevonden was, het te laat was voor 
de film. Hans was erg op neuken, wat ik altijd nogal een pijnlijke operatie 
vond, maar ik had het er toch voor over, omdat hij zo ongemeen geil en 
fraai was.

Odeon-gebouw, Singel 460, bij het Koningsplein. Ingang dok (De Odeon Kelder)
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Waarmee te beginnen... Vijftien jaar lang speelde een belangrijk deel van 
mijn leven zich hier af... bij tijden stond ik avond aan avond van twee tot 
vijf ’s nachts tegen een pilaar en in die tijden lukte het me wel twee à drie 
keer per week om iemand mee naar mijn bed te zeulen.
 De eerste keer dat ik er kwam, was 21 mei 1969, meegenomen door Jaap 
Wieringa en Joop Admiraal, die toen met elkaar waren. Algauw lagen we 
op onze knieën op het wollige tapijt onder het oud‑Hollandse tafeltje, 
omdat ik een lens had laten vallen. En even later hing ik op de dansvloer in 
de armen van Jelle van der Duym, met wie ik op het terras van Monico een 
aanzet tot romance had gehad en ik dacht: Moeder, zie uw kind. In die tijd 
was er nog een vervaarlijke, agressieve pot die je kaart controleerde. Die is 
later met haar vriendin in de poppers gebleven, ging het verhaal. Op een 
hoge kruk achter de geldlade zat Lou Charité en aan de bar bediende Nol, 
van wie het verhaal ging, verteld door iemand die met hem mee naar huis 
was gegaan, dat hij daar een huisbar had die een exacte kopie was van die 
van het dok. Met Koninginnedag mocht iedereen in travestie – veel waren 
dat er toen al niet meer, een paar Cleopatra’s, een paar nonnen, maar on‑
vergetelijk voor Jaap en mij was het schriele armoedige jongetje  dat achter 
de bar de glazen spoelde en die slechts twee sinaasappels in zijn iele coltrui 
had gestoken en twee pingeloorbellen in had, en daarmee was de kous af. 
Genieten was het ook met Sinterklaas: het voltallige personeel in kokette 
Pietepakjes, met klokkend schoudermanteltje, fluwelen baret met veer, 
en valse wimpers op. Ik heb ook eenmaal Lou Charité in smoking op een 
keukentrapje Sinterklaaspakjes van het plafond zien knippen, wat toen al 
in een sfeer van bevreemding plaatsvond. Maar toen ik er pas kwam, werd 
er nog gewalst, ik walste met Cor Hezemans, en de cast van Hair was er ie‑
dere avond. Want Amsterdam was het Magic Centre of the World. Er woonden 
veel Amerikanen en luitjes uit Latijnse landen in Amsterdam vanwege free-
dom op alle fronten. Ieder weekend charters met busladingen nichten uit 
Engeland en Duitsland. Heel erg was het op mooie zomeravonden. Dan 
stond er een rij over het hele Singel en dan schaamde ik me vreselijk, want 
het dok was in wezen een bordeel, waar je met opgeslagen kraag naar bin‑
nengaat. Maar mijn liefdeshonger was sterker dan mijn schaamte. Jaap 
begon niet aan zoiets, die haakte sowieso snel af, met een grote melancho‑
lie bij voorbaat van ‘wat doe ik hier’ en ‘ik zal vanavond zeker mijn bruidje 
niet vinden!’
 Ik zette dan alle zeilen bij om hem te charmeren en te entertainen en 
wist daarmee zijn vertrek een uur of wat uit te stellen. Later werd er boven 
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in het Odeon‑gebouw een bar geopend, gedecoreerd door stamgast Frans 
Deckwitz (de eerste vriend van Geerlova overigens), waarin je na vijven nog 
terechtkon. De paar keer dat ik Jaap daar mee naartoe kon tronen, hebben 
we wel erg gelachen want als Jaap dronken wordt, wat hij zelden laat ge‑
beuren, wordt hij erg uitbundig en spontaan. ‘Kom meid,’ arm door de 
mijne en vreselijk proesten en giechelen.
 Ik heb het er eenmaal op de wc gedaan, met een klein donker persoon, 
die ik nog geregeld zie op de sauna. En ik heb er een paar honderd jonge‑
mannen versierd. Ik moest ze altijd versieren, hoewel mijn natuur zich 
daar niet eens zo makkelijk toe leent, maar ik was bezeten, en mijn uit‑
straling blijkbaar te afwerend om mensen op mij af te laten komen. Ook 
had ik de neus erg hoog in de wind. Ik wilde alleen het mooiste van het 
mooiste, genus fotomodel.
 Het dok was ook een tweede thuis, een huiskamer, waar je min of meer 
op je gemak kon zitten koekeloeren – minder op je gemak dan later bij de 
Wells Fargo, waar echt niemand zich met je bemoeide, want op het dok 
moest je wel iets ophouden, je presenteren, iedereen bekeek iedereen. Er 
was de grootste variëteit aan types, die later ieder hun eigen soort bars 
kregen. Je had de rokershoek, achterin bij de oud‑Hollandse schouw met 
Delftsblauwe vazen, de ordinaire relmieën, die zich aan de achterbar bij 
de wc’s ophielden, de quasi‑mannelijke types, ledernichten en herenty‑
pes met v‑halstruien. Het dok is, nu ik dit schrijf, failliet en gaat dicht, 
maar dat doet me niets, want ik heb er allang afscheid van genomen. Na 
Lou Charité was het op een armetierige manier gemoderniseerd met veel 
videotoestellen, en het publiek bestond uit jonge nichtjes en zelfkant‑
types, hoertjes en, nog steeds, Frans Deckwitz, en ik had er niets meer te 
zoeken.

Huizen en herinneringen.indd   78Huizen en herinneringen.indd   78 12-6-2020   14:35:2412-6-2020   14:35:24



79

In het huis links (of was het het rechter?) heb ik geslapen met ene Boy van 
Delden (5 mei 1970), maar waar het om gaat is natuurlijk veel meer naar 
links, waar in plaats van het moderne gebouw net zo’n fin de siècle‑pand 
op de hoek stond en waarin nia gevestigd was. Het is zomer 1962. Ik had 
instructies gehaald bij Cees de Jager, die met mijn vriendin Valentine Da‑
men in de Jekerstraat woonde. Kaalscheren moest bij een kapper in de 
Langebrugsteeg. Een rugkrabber en een papieren boordje waren vereist, 
die kon je halen bij Rolff Ruiterhuis op de Vijzelstraat. Verder vooral ou‑
de kleren en gympjes, want alles ging er toch aan. Ik had natuurlijk geen 
‘oude kleren’ in het genre ‘colbert en broek’, maar tante Nel schonk een 
nieuw tabaksbruin tweedjasje dat oom Bob ook weer gekregen had, maar 

Sarphatistraat 1 t/m 9
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dat hem te groot was, en ook nog een gloednieuwe set uiterst modern net‑
ondergoed. Aldus uitgemonsterd, behalve de gympjes, die had ik niet en 
ik dacht: la maar (dat had nog gevolgen), stond ik verzameld op een brede 
stoep, ik meen aan de overkant van de straat. Het was zonnig en zomers 
en ik had een gesprek over toneel met iemand van wie ik later dacht dat 
het Krijn ter Braak geweest moet zijn – we hebben het er later wel over ge‑
had, maar het werd nooit helemaal duidelijk –, in ieder geval: hoffelijke 
gesprekken met geïnteresseerde ouderejaars en hun dames. Daarna werd 
het sein gegeven: we moesten ons invechten in het sociëteitsgebouw. Ik 
dacht: vort met de geit en stormde voorop. Toen ik omkeek, volgde er bijna 
niemand. Het volk in de sociëteit stond met glazen bier op het balkon en in 
de voorste gelederen van het gevecht was ik meteen een glas van mijn bril 
en alle knopen van mijn regenjas kwijt. Is er iets perversers ooit bedacht? Je 
invechten op de plek waar je gemarteld en gekweld gaat worden? Eenmaal 
binnen moest je, vanuit een kelder door een luik in het plafond de socië‑
teitsruimte binnen klimmen, waarbij er een emmer water over je gegoten 
werd en ik meteen, van mijn tabaksbruine jasje, overhemd en nethemd 
ontdaan werd. Je werd er als het ware doorgegeven door degenen die boven 
het luik zaten en iemand streelde me parodiërend over de blote rug. ‘Jij 
houdt zeker van jongens...’ Ik was in de hel beland. Er werd afgewisseld 
tussen de kelder en de sociëteit. De kelder was vrij klein, voor een paar hon‑
derd jongens, en hier leerden we ‘indikken’. Je zat met je knieën opgetrok‑
ken, met de rug van degene die voor je zat tussen je benen. Hier werden 
we geïnstrueerd, we leerden de namen van het kroegbestuur opdreunen 
en welke roeiwedstrijden ze wel of niet gewonnen hadden en ook geza‑
menlijk schuine liedjes zingen, waarvan ik ‘In Hellevoetsluis daar staat een 
huis. Dat huis zat vol met hoeren’ nog jarenlang kende. Zo nu en dan moest 
er iemand voor het front komen, die dan van achteraf over de hoofden heen 
op de armen moest worden doorgegeven. Dit alles ging gepaard met veel 
getier en geschreeuw want zo’n lichaam zakte vaak weg in de meute omdat 
onze armen te moe werden. Daarna werden we de sociëteitsruimte inge‑
jaagd, een donkere ouderwetse ruimte met kapotte leren fauteuils en een 
bierlucht. Daar moest een menselijke toren worden geformeerd, die een 
kroonluchter moest bereiken of zoiets. Hierbij moest het lied ‘Ik ben Japie 
de Portier’ worden gezongen. Nu werd ontdekt dat ik geen gympjes, maar 
zware natuurkundeschoenen droeg, en die moesten uit, terecht, want ik 
moest op blote schouders staan. De meeste groenen hadden alleen nog 
een onderbroek aan. Toen die toren ineenplofte, en we weer naar de kelder 
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gejaagd werden, was ik zo kapot, en zo in paniek, dat ik me onder de voet 
liet lopen. Nu raakten zij, dat stelde ik nog wel vast, ondanks mijn eigen 
paniek, ook in paniek. Ik was bezeten van het idee dat ik de trap op moest, 
naar de senaat. Die hadden bij de kennismaking gezegd dat zij er altijd wa‑
ren als je klachten had of vond dat je te hard werd geslagen. Maar op die 
trap stonden mensen die me daar meteen afsloegen. Je mocht niet lopen, 
alleen kikkeren, en ik zat gehurkt tegen een muur in de hal bij die trap en 
iemand dreigde me te slaan, wat hij, geloof ik, uiteindelijk niet deed, maar 
ik was verschrikkelijk bang. De sessies in de kelder waren zo uitputtend 
dat de intermezzi in de gezelligheidsruimte een soort paradijs waren, want 
je mocht dan zitten, aan iemands voeten, de voeten van iemand die in zo’n 
fauteuil zat. Bij zo’n gelegenheid (zitten, ruimte, een soort rust) wierp de 
eigenaar van de voeten de inhoud van zijn glas bier in mijn gezicht. De 
vernedering was zo groot dat ik nu nog in staat zou zijn hem te killen, en 
tegelijk was het toch: respijt, rust. Ik zat ook aan de voeten van iemand die 
aardig was en met wie ik een gesprek had over Couperus. De totale absurdi‑
teit, in de hel, en een gesprek over Couperus. Hij zei: ‘De eerste paar dagen 
zijn het ergste, als je die doorkomt... ik hoop dat je het volhoudt.’ Hij was 
het ook, denk ik, die zag dat ik bloed had aan mijn voet, ik had in glasscher‑
ven getrapt. Hij nam me mee, aan de hand, en ik hoefde niet te kikkeren, naar 
een keuken of zo, waar jodium was, of misschien vond hij mijn schoenen 
voor me. Ik weet het niet meer, maar ik weet wel dat ik zijn hand had willen 
likken en dat een mens niets meer is dan een hond. Later in de nacht, bij een 
van de ingedikte sessies in de kelder, was er een vrouw, een buurtbewoon‑
ster of zo, die door een raam of luikje hysterisch schor schreeuwde: ‘Het 
lijkt wel Dachau, het lijkt wel Dachau.’ Toen we om een uur of vier, vijf, los‑
gelaten werden fietste ik als een zombie, een regenjas zonder knopen over 
mijn blote lijf, naar de Rhijnvis Feithstraat. We moesten er de volgende dag 
weer om acht of negen uur zijn. Toen moe Van Wagtendonk me wekte, zei 
ik: ‘Ik ga niet’ – ik was gebroken en had overal schrammen en wondjes en ik 
wist: weer mislukt, weer gefaald. Want dit was de proef geweest – de vorige, 
de militaire dienst, waarin ik had moeten bewijzen dat ik een man was, 
was me al ontgaan. Mijn moeder zei: ‘Je moet maar denken, de concen‑
tratiekampen, dat was nog erger.’ Een paar dagen later, over de Overtoom 
fietsend, werd ik staande gehouden door twee types: waarom ik niet meer 
kwam? Ik kon niet meer overgehaald worden.
 Toen ik daarna bij de usa ontgroend werd, was ik natuurlijk de eerste 
die gepakt werd, vanwege mijn kale kop: een laffe overloper. ‘Waarom was 
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ik daar weggegaan?’ In plaats van de waarheid te spreken – ‘Ik was bang, ik 
kon het niet aan’ – kwam ik met laffe praatjes van ‘Hier is meer variëteit. 
Niet alleen roeien en bierdrinken, maar ook fotoclubjes’ en ‘Je zat daar 
alleen goed als je een dubbele naam had.’ Ik schaam me nu nog. Ik kreeg 
dan ook meteen een wc‑bril om mijn nek en heette Baron van Klaar tot 
Komen, of zoiets. Ik hoop dat ik nu in zo’n geval meer moed zou vertonen, 
maar ik weet zeker dat ik in zo’n gewelddadige atmosfeer als die van het 
corps weer precies zo bang en ontredderd zou zijn.

Het gebouw van de Maatschappij voor den Werkenden Stand aan de Klo‑
veniersburgwal werd het Sigmacentrum onder leiding van Olivier Boelen 
en Matthijs van Heyningen, en daar zag ik in mijn Toneelschooltijd De 
meiden van Genet door het Living Theatre, in een bezetting van mannen.

Gebouw voor den Werkenden Stand, Kloveniersburgwal 87
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 Later zag ik er een door Joris geregisseerde Pirandello, waarbij iedereen 
zijn kopje thee gemimed in de lucht dronk en Sarabande van Blaaderen 
een werkster was. Voor me zat Shireen, met Yoka Berretty, die luide van 
haar goedkeuring blijk gaf. Daar ging ze na haar ervaringen met Joris in 
het Werkteater wel anders over denken. Toen ik op de Oude Looiersstraat 
ging wonen, zou Joris me wel even aan een tafel helpen, zelf wou hij er 
ook een paar. Met een bakfiets begaven we ons naar het Sigmacentrum, 
waar ik me ongemakkelijk voelde als dief, maar Joris kwiek enkele tafels 
op de bakfiets laadde die nog tot de inboedel van Den Werkenden Stand 
hoorden. ‘Anders gooien ze ze toch maar weg.’ Joris heeft altijd iets alsof 
hij persoonlijk mandaat heeft om de boel te regelen in Amsterdam, op die 
gebieden waar hij bij betrokken is: esthetica en toneel. (De tafel staat nu 
’s zomers op het plat.)

Overtoom 24 4
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Hier deed ik een van mijn eerste aanschaffen voor mijn kamertje in de 
Rhijnvis Feithstraat: een bruin aardewerken testje, waarin een geranium 
kwam, en twee of drie witte kommetjes. Ik had toen een voorkeur voor 
‘rond de eeuwwisseling’ en al het keukengerei moest eenvoudig en boers 
zijn. Ik probeerde iedere vorm van plastic te vermijden. Tot mijn reizen 
naar het mediterrane gebied mij op andere gedachten brachten en al het 
email de aftocht blies om plaats te maken voor early plastics, maar toen 
woonde ik al op de Oude Looiersstraat.

Hoek Eerste Helmersstraat/Pieter Langendijkstraat
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Deze winkel komt me bekend voor en misschien kocht ik er ook wel eens 
wat in de tijd dat ik in de Rhijnvis Feithstraat woonde. Veel zal het niet 
geweest zijn. De tijd dat ik drank in huis had, die lag nog ver weg. Thuis 
werd de drank wel gepropageerd door mijn vader, hij moedigde een 
glaasje wijn bij het eten aan, maar ik wou niets wat mijn vader wou. Op 
het lyceum keken wij als gymnasiasten neer op de hbs’ers, die kwamen 
van het boerenland en dronken bier. Jaap en ik zijn in onze geboortestad 
dan ook nooit in een café geweest. Mijn eerste ervaring met véél drank was 
tijdens het ‘fleuren’ bij een dispuut, waarbij bierestafettes georganiseerd 
werden. Je stond dan om een lange tafel (een deur die op twee biervaten 
lag) en dan moest je, tegelijk, heffen en ad fundum drinken. Het colbert 
werd binnenstebuiten en achterstevoren gedragen in verband met het 
lekken.
 In Amsterdam bezochten we behalve de sociëteit van de usa wel café’s, 
zoals Alto in de Lange Leidsedwarsstraat, Reynders, café’s op het Rem‑
brandtplein en dan Americain, maar dit ging twee of drie consumpties 
niet te boven, dacht ik. Het dok bracht het echte drinken met zich mee 
en in die tijd was bij Jaap en Ger thuis de vierkante fles ook niet weg te 
denken, ook omdat ze te lui waren om thee te zetten. Op het hoogtepunt 
van mijn drankgebruik viel ik een aantal malen flauw, als ik ’s morgens 
na het ontwaken stond te pissen – naar ik later begreep een kwestie van 
een te snelle overgang van horizontaal naar verticaal. Een van die gelegen‑
heden was toen de telefoon ging – ik rende naar boven, Philippe Titécat 
lag nog in bed (28 augustus 1978) –, het was Elsje en zij hoorde ineens een 
oorverdovend geraas en gerinkel, een klap en eng gehijg. Ze kwam bij Baal 
vandaan met Tom Diderich kijken en trof mij naakt aan in een plas bloed 
met een ontredderde en hulpeloze Philippe. Toen ik bij kennis was en in 
een stoel zat, was ik alles vergeten en deed of er niets aan de hand was. In 
het Wilhelmina Gasthuis werd mijn kaak met ijzerdraad aan elkaar ge‑
naaid en Elsje bleef bij me als support. Toen alles achter de rug was, ver‑
telde zij later, aten we een Surinaams soepje op de Lindengracht en toen 
had ik daarna de ƒ 5,75 die dat kostte, aan haar teruggevraagd. Ik herinner 
me dat niet goed meer, wel dat ik diezelfde avond, niet kapot te krijgen, 
alweer op de fiets zat naar Joop en Gerard, bij wie ik at en het ook nog 
weer laat maakte. De val had nog een eindeloze nasleep, met eindeloos 
wachten in poliklinieken. Op de plaats waar ik gevallen was, onder mijn 
kin, ontstond een soort gezwel. Toen dat, met belangstellende studenten 
erbij, operatief werd verwijderd, bleek het gezwel een uilenbal van haar te 
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zijn: door de klap was de baard naar binnen, de verkeerde kant op, gaan 
groeien. Arts en studenten waren erg enthousiast. In die tijd had ik ook 
tweemaal geelzucht en mocht dan een jaar niet drinken. Ik hield me daar 
aan, maar op de kop af na 365 dagen schonk ik me een flinke bel jenever 
in.
 Later, toen ik minder en minder uitging, en het in bed drinken een grote 
vlucht ging nemen, had Het Parool een artikel over alcoholisme waarin, ik 
geloof, zes eenheden alcohol per dag iemand tot alcoholist bestempelden. 
Ik ging in mijn agenda aantekenen wat ik tot me nam en uiteraard dronk 
ik wel het dubbele. Ik schafte de jenever af en verving die door bier, omdat 
ik het gevoel had dat de jenever zich werkelijk als een gif in mijn hersens 
drong. Nu, in een nieuwe periode van ongerustheid – ik zie mijzelf door 
de ogen van de buren iets te vaak per week met een kratje Grolsch slepen, 
waarbij een gezicht trekken van ‘ik heb een groot gezin’ of ‘veel aanloop’ 
niet helpt –, teken ik weer in de agenda op wanneer ik bier haal. Toch zijn 
alles bij elkaar de keren dat ik laveloos was, niet meer wist wat ik gedaan of 
gezegd had, of hoe ik thuisgekomen was, zeer sporadisch geweest, dus ik 
kan er nogal goed tegen. Net als mijn vader.

Roetersstraat, gezien naar de Plantage Kerklaan
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De bruggen, golvingen in het glooiende dek van de Roetersstraat tus‑
sen Kriterion en Artis heten voor mij nog altijd de ‘La Notte‑bruggen’. 
Toen ik op mijn achttiende gekeurd moest worden voor militaire dienst, 
in een van de kazernes aan de Sarphatistraat, waren de autoriteiten niet 
helemaal zeker over mijn (te hoge) bloeddruk (‘het konden de zenuwen 
geweest zijn van die dag’) en ik moest de volgende dag terugkomen, het‑
geen betekende dat ik om vijf uur op moest in Den Helder om om ne‑
gen uur in de kazerne te kunnen zijn. De vorige dag waren we vanaf het 
Centraal Station in beestenwagens naar de kazerne vervoerd, nu moest 
ik er op eigen kracht komen. Natuurlijk liep ik de verkeerde kant op en 
rende zwetend over de brug bij het Amstel Hotel, en kwam hijgend om 
9.05 aan, zodat mijn bloeddruk weer te hoog was en ik werd afgekeurd. 
Toen ik er ontslagen was, ging ik naar de middagvoorstelling van La Notte 
in Kriterion. Het kostte ƒ 0,75. Ik had ds. Visser erover gehoord in zijn 
praatje voor de vpro‑radio. Het was een van de ervaringen van mijn 
leven. Na afloop liep ik over die bruggen en daarom heten ze nog zo. 
Daarna heb ik hem nog zes keer gezien. Wat ik zag was het huwelijk van 
mijn ouders, zoals ik dat toen voelde althans – goedwillende, gevoelige, 
beschaafde mensen, die in die onuitgesprokenheid gevangenzitten. Ook 
mijn eigen gevoel over mijn relatie met Valentine: de wurgende greep van 
de onuitgesprokenheid, de onmogelijkheid van communicatie, zoals dat 
toen ging heten en nog steeds heet. Ik wist toen ook zeker dat het leven 
zo was: ieder mens gevangen in zijn eigen onvermogen tot contact met de 
medemens en met de hem omringende wereld. Ik ben daar later anders 
over gaan denken.
 (Bij herlezing, 1 november 2003: Nu leven we in een tijd van veel te veel 
menselijke warmte en communicatie.)
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Viek werkte in Kriterion en zat met een boterhammetje en haar studieboe‑
ken bij de projector. Zo nu en dan moest ze het gesprek onderbreken om 
een nieuwe rol op te zetten. Soms zette ze wel eens een verkeerd deel op, 
wat niemand merkte, omdat het artistieke films waren waarin, sinds Res‑
nais, de tijden door elkaar liepen. Een van de langstlopende films was Zor-
ba de Griek, waar Viek een levenslange afkeer van Anthony Quinn aan heeft 
overgehouden. Het waren de tijden van Godard en Antonioni en Fellini. 
Bij een nieuwe film van die mannen was het een opgewonden gekrioel bij 
de kassa en buiten op straat. Je had Fellini‑ en Antonioni‑aanhangers. Jaap 

Bioscoop Kriterion, Roetersstraat 170
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en ik hoorden bij de laatste categorie (tot hij die stonede films als Blow Up 
en Zabriskie Point ging maken, die vooral mooi gevonden werden door Hans 
Dagelet en Wim van der Grijn met een sigaretje op).
 Zaterdagsmiddags was er de Filmliga, ook een bijzonder opwindend 
evenement. Ze hadden een leuke programmering – Dick Tracy‑serials, 
Bogart‑films, The Girl Can’t Help It, et cetera – en waren een geduchte con‑
currentie voor het zeer bezadigde Filmmuseum, waar ik in een zaaltje aan 
de Paulus Potterstraat tussen oudere dames en heren op rieten stoeltjes 
eerst een documentaire zag of een fragment van een meesterwerk, daarna 
een kopje koffie dronk zonder iemand te kennen, waarna een volledig 
meesterwerk volgde.
 Een keer had de Filmliga ’s avonds een Deens‑Noorse coproductie met 
Ingrid Thulin, die in de Propria Cures was aangekondigd als ‘een film over 
homosexualiteit’. Ik was met Emmy en Ruud Engelander en de toeloop en 
opwinding waren enorm. ‘Alsof ze met bussen uit Assen zijn gekomen,’ 
riep ik. De film begon met twee mannen in zwembroek die langs de vloed‑
lijn renden en stoeiden en daarna bóven op elkaar vielen. Ik had meteen 
een stijve en dacht: als dit zo doorgaat moet ik weg. Dat hou ik niet uit. 
Maar daarna gebeurde er nooit meer iets op dat gebied. Meer de moeilijk‑
heden van Thulin, die nymfomaan was of zoiets. De kopie was niet onder‑
titeld, maar achter in de zaal zat iemand die Noors kende en een verkorte 
weergave van de dialoog de zaal in riep. We zagen een wanhopige vrijage 
van twee mensen, die niet langer gelukkig met elkaar waren en dan riep 
die man: ‘Dit was dus een gesprek over visvangst.’ Omdat het zo goed ging 
met Kriterion werd er verbouwd (tegen Viek haar advies in) en daarna is 
het nooit meer goed gekomen... Te hoge stoelen in blauw en groen, koud 
en koel dus, en je mocht niet meer roken. Nu is het weer een soort uitge‑
woond hol waar de Filmacademie zijn eindexamenfilms laat zien en Theo 
van Gogh viewing heeft van Loos.
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Mijn zanglerares Julia Colpa had, na de dood van Magda Janssens, haar 
huis op de Amstel gekocht met de inboedel erbij, een beetje op de bru‑
te manier van Amerikanen die in een ver land iemand zijn klederdracht 
laten uittrekken om die voor geld te hebben. Julia was miljonair, maar 
had geen hand van een huis gezellig te maken, dus het bleef altijd een 
onttakelde bedoening met de resten van Magda haar meubels en nauwe‑
lijks of geen inbreng van Julia. Links ernaast woonde Georgette Rejewski, 
mijn spraaklerares op de Toneelschool. Omdat ze meer ambitie had dan 
de spraaklessen alleen, deed ze (min of meer stiekem), met ons Het Zuiden 
van Julien Green. Haar methode was veertien dagen lezen en tekstanalyse 
om de tafel, waarbij we nummers in de kantlijn moesten zetten, die cor‑
respondeerden met gevoelens. Wij vonden dat dwaas, maar ik heb toen er‑
varen dat iedere methode wel iets oplevert omdat het gaat om een naam te 
geven aan je concentratie. Helmert speelde Coen Flink, zal ik maar zeggen 
en ik Eric Schneider, of deden we het ook om en om? Als ik een tekst had: 
‘Daarnet, in de tuin...’ moest ik van Georgette in ‘tuin’ laten doorklinken 
waar die tuin was en hoe ver weg. Een keer repeteerden we, uit louter hob‑
byisme, op een zaterdag bij haar thuis en toen we ‘Bedankt, mevrouw Re‑
jewski’ mompelend de trap afstommelden, riep ze ons na in het trapgat: 

Amstel tussen Prinsengracht en Kerkstraat, genomen vanaf de Magere Brug
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‘Júllie bedankt, jongens, voor deze héérlijke morgen.’ Het drong toen tot 
me door dat ze eenzaam was en dat onze repetitie voor háár plezier was. Ik 
moest daar later aan denken toen ik op de Toneelschool werkte aan scènes 
uit De misantroop met Mark Rietman, Marcel Musters en Margreet Kooistra 
(april 1984). Ik was op alle drie tegelijk enigszins verliefd en probeerde 
tot driemaal toe ‘waarom komen jullie niet bij mij eten?’, na de repetitie 
en tot driemaal toe reageerden ze lauw en hadden andere besognes en ik 
voelde me Georgette Rejewski, een oud eenzaam iemand, bedelend om 
het frisse bloed van de jeugd.

Bij de doe‑het‑zelfwinkel haalde ik materiaal om bijvoorbeeld een strook 
riet boven het bed, dat immers ook zitmeubel was, aan te brengen. Dat riet 
kocht je bij Eberhardt in de Leidsestraat of Damstraat.

Overtoom 516
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Van de Rhijnvis Feithstraat herinner ik me vooral het opbellen bij de si‑
garenwinkel, en soms bij mevrouw Van Wagtendonk, en onze gesprekken 
in haar burgerlijk ingerichte woning, als ik de huur kwam brengen. Het 
kamertje, 6 bij 2,5 meter, liep parallel met haar keuken en een gedeelte 
van haar gang. Het had twee deuren, één die op de gang uitkwam, maar 
daar stond het bed tegenaan; de andere verbond het kamertje met de keu‑
ken. Aan het ene smalle eind was een hangkast, aan het andere een raam 
dat uitzag op het tuintje met het schuurtje waar haar overleden man 
zijn schoenlapperswerk deed, en waar in het voorjaar een Chinese kers 
zijn roze bloesems liet vallen. Ze wekte me ’s morgens met ‘een kopje 
koffie’ (met melk). Toen Cisca een keer bij me sliep (sardinegewijs in het 
zeer smalle bed) deed ze ’s morgens de deur open, zag het tafereel en zei: 
‘Nou, twee koppies koffie dan maar, hè.’ Het Elsje‑probleem was toen 
allang achter de rug. Toen ik er pas woonde, klopte ze op de tussendeur, 
ik opende die en daar stond ze, kleine dikke drol, altijd in jasschort en, 
zag ik, moest ik de hele tijd wel naar kijken, één gele plastic krulspeld in 
het vóór‑haar.
 ‘De moeder van Elsje is geweest.’ Ze nam een pauze van het volk stoneel 
van ‘en nou jij weer’. Ik kende maar één Elsje: Smits, maar wat moest Vic 

Rhijnvis Feithstraat 56  (daar gewoond van voorjaar 1962-1968)
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Smits‑Struys bij mij aan de deur? Ik keek wellevend geïnteresseerd en 
wachtte af. ‘Dat ken ik hier niet hebben, dat begrijpt u wel, dan moet 
ik u de huur opzeggen. Ja, het kan mij niet schelen, maar de buren, u 
begrijpt.’ Omdat ze ervan uitging dat ik wist waar ze het over had en ik 
nooit vroeg ‘Waar heeft u het over?’ omdat ik dacht te moeten wéten waar 
ze het over had en dat ik er door afwachten langzamerhand achter zou 
kunnen komen, duurde het erg lang voor de feiten me duidelijk werden. 
De bovenburen hadden, ’s nachts geloof ik, een meisje bij me binnen zien 
gaan (en niet weer eruit zien komen) en de moeder van dat meisje was 
langsgeweest. Toen ze de deur weer gesloten had, keek ik, altijd gevoelig 
voor suggestie, in de diepe hangkast of Elsje daar zat. Na een paar dagen 
zei moe geloof ik: ‘Nou, we zullen het er maar niet meer over hebben, hè’ 
en sindsdien hebben we het er nooit meer over gehad. Het enige incident 
dat zich daarna nog heeft voorgedaan was toen Agna foto’s nam met Jaap 
en mij op het kamertje en we, wel enigszins proestend, bedachten dat me‑
vrouw Van Wagtendonk er ook op moest. Ze poseerde, met mij, maar riep 
me later op de dag bij zich: ‘Zeg, dat met die foto, dat was toch niet... om 
een geintje... met mij uit te halen... nee, omdat dat schilderijtje...’ Boven 
haar, maar niet in het kader van de foto, hing het portretje van Joris door 
Teun Nijkamp, met een stropdas, die in een zwamachtige lul eindigt. 
Ik kon haar naar waarheid verzekeren dat zulks niet in ons opgekomen 
was.
 Cisca kwam soms onverwachts aanzetten uit een van de verre landen 
waar ze vertoefde (zo ook eenmaal met John Koopmans, met wie ze ging 
trouwen) en had een keer een Amerikaan bij zich, die Jerry heette en die 
bij mij moest overnachten. Er gingen erg romantische scheuten door me 
heen – ik had nog nooit iets meegemaakt. En maakte ook nu weder niets 
mee. Hij had vettig, zwart kort haar, een loensend oog en zo’n vlezig vlees 
dat zich in een buikje verzamelde boven zijn grote witte onderbroek. La‑
gen we op de grond? Had moe een extra matras? Of één in het bed en één 
op de grond? Ik herinner me hoe het maanlicht vanuit de tuin door het 
raam kwam en ook de glans van zijn zwetend lichaam in het halfduis‑
ter.
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De melkboer.
 Een maand of wat geleden was alles daar nog in orde. Nu was ineens de 
zaak onttakeld. Ze hadden tegen Pasen levende kuikentjes in de etalage en 
ik haalde er rustigweg hálve onsjes kaas.

Rhijnvis Feithstraat 47
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Hier woonde Elsje korte tijd, in een kleine ruimte, gelijkvloers, met de 
deur in huis, en hier was het dat we planden eindelijk eens samen de liefde 
te bedrijven. Ik geloof dat ik het voorstelde nadat Elsje het zo nu en dan 
gesuggereerd had. Toen we er, laat, na toneel‑ of caféactiviteiten, aankwa‑
men, ging Elsje gezellig toastjes smeren en onder al deze beschaafde gezel‑
ligheid smolten mijn stoute plannen en het eindigde met braaf inslapen 
tegen Elsje haar heerlijke billen. Ze had me op de Houtrijkstraat al eens 
in haar bed genood – ik lag vóór haar bedstee op een matje bij te komen 
van mijn ongelukkige liefde voor Herman Naber –, ik zei nee... (dacht aan 
Joris) en toen maar heel even later de roffelende voetjes van Joris op de trap 
klonken, was ik blij dat hij me niet in het bed van zijn wederhelft aantrof.

Lijnbaansgracht 81
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Dit zijn de sporen van een enorm kiloblik verf à ƒ 100,– dat ik op de baga‑
gedrager vervoerde vanaf de Amsteldijk, waar ik verf kocht bij een soort 
Sikkens groothandel. De snelbinders knapten of het blik schoot ertus‑
senuit. Ik maakte die tochten zelf om de verbouwing door Ben Valckx te 
bespoedigen, want als die ook nog de verf moest gaan kopen...Toch heeft 
hij er een jaar over weten te doen, met hulp nog van een timmerman en 
van zijn vriendin die verfde.

Amstelveld, genomen in de richting van De Duif
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Op de stoep van het kleine pand rechts (het terrasje was er toen nog niet) 
viel mijn zusje Ellis flauw, nadat we gegeten hadden bij Cantien, verderop 
in de Kerkstraat. Omstanders belden een ambulance en ik keek radeloos 
naar hoe ze daar lag. Het was de eerste keer dat ik ervoer dat iemand van 
wie je houdt iets vreselijks kan overkomen en/of dood kan gaan. Ik zag 
ook hoe mooi ze was, haar ogen gesloten. Ze had oorbellen in die tijd van 
hele kleine kraaltjes, die in een soort bloemvorm gemonteerd waren op 
clips. Iemand van de politie vroeg of ze zwanger zou kunnen zijn, een 
vraag die ik als heel beledigend en vijandig ervoer, alsof ze een vrouw van 
losse zeden was of zoiets. Toen ik het er laatst met Ellis over had, wist zij 
vaag dat ik haar rok over haar benen goedgelegd had. Ze slikte dieetpillen 
en was daardoor slap en dat in combinatie met de benauwde hitte en het 
vette eten bij Cantien... Ze was al vrij gauw weer bij haar positieven maar 
hield zich maar flauwgevallen. Toen de ziekenauto er eenmaal was had ze 
het gevoel dat ze niet meer terug kon. Ik reed mee naar het Weesperplein‑
ziekenhuis, waar we algauw weer buiten stonden. Een paar dagen later 
hoorde ik van Elsje dat Noor, die over de Vijzelstraat liep en het oploopje 
zag, gedacht had: god, echt iets voor Cas om met zijn neus vooraan te staan 

Kerkstraat 245
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bij een ongeluk. Een eigenaardige gedachte, want ik ben iemand die gauw 
een straatje omgaat als er op straat iets gebeurt en die het negeert als er 
gefloten of geroepen wordt, ook als het voor mij bestemd is.

Hier zit dr. Burghout, vroeger mijn huisarts, omdat hij in het rayon zat 
waar je als ziekenfondspatiënt uit kon kiezen, afhankelijk van waar je 
woonde. Hij had een volle wachtkamer en was kortaangebonden. Op de 
drempel van zijn spreekkamer beland, riep hij al uit de verte, vanachter 
zijn bureau: ‘Zegt u het maar.’ Het enige wat mij ooit en altijd scheelde 

Keizersgracht 199, genomen met gezicht op de Raadhuisstraat
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waren druipers (die achteraf in de meeste, of alle gevallen, urethritis‑
sen waren, een niet via besmetting overgebrachte irritatie met dezelfde 
verschijnselen, maar dat wist ik toen niet). Op een gegeven moment be‑
gon hem dat te vervelen. ‘Ik kon immuun worden voor de penicilline 
– waarom nam ik niet gewoon een vriend?’ Deze bemoeienis met mijn 
privéstructuur beviel me helemaal niet. Ik besprak het met de Werktea‑
terdokter Van Beusekom op het Bachplein en die ‘zat in een huisartsen‑
club met Polak en kon wel regelen dat ik daar patiënt kon worden. Maar 
ik moest wel een brief met redenen aan Burghout schrijven, dat was niet 
meer dan netjes.’ Hetgeen ik gedaan heb. Toen ik, camera in de aanslag, 
klaarstond om deze foto te nemen, kwam dokter Burghout net gehaast 
naar buiten.
 In hetzelfde rijtje, ook behorend tot het complex van de Levensverze‑
keringmaatschappij Utrecht, woonde Frans Geisler, met wie ik daar een 
uitermate hete nacht doorbracht, waarbij aan zijn wilde gebeuk in en op 
mij geen einde leek te komen, terwijl ik, de tralies van het voeteneinde in 
mijn voorhoofd, op de lakens beet (21 juni 1975).

Marnixstraat 150, achterzijde politiebureau en Toneelschool, genomen vanaf de Nassaukade
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De onderste raampjes boven het water behoorden aan ‘onze’ ruimte: 
douches, kleedkamers en foyer en de woonvertrekken van de oude con‑
ciërge, de heer Negenborn. In de dameskleedkamer sprak Ria Rijninks 
Daria aan: ‘Die Gooike van jou... je hebt hem al zo lang... zou ik hem niet 
een tijdje mogen lenen?’ Dan moet je net Daria hebben, die het mij met 
opgetrokken wenkbrauwen en pruimenmondje vertelde. Er speelde zich 
ook een krijsende ruzie af tussen Johan Ooms en Elsje, waarbij Johan, tot 
uitzinnige wanhoop gedreven, krijste: ‘Ik krijg uitslag van je, puistjes...’ 
Ik had er op verzoek een ernstig gesprek met Joost (in de kleedkamer, 
op zo’n smalle houten bank, de afhangende stinkende gymkleren op 
onze schouders): Waarom ik hem toch niet zo graag mocht als hij mij? 
En waarom ik niet om zijn humor moest lachen, want hij vond de mijne 
zo leuk? Op zoiets valt nooit veel te zeggen, zoiets is geheel het probleem 
van de ander.
 Uit diezelfde kleedkamer ontvreemdde ik een vaalblauw t‑shirt, waar‑
van ik met vrij grote zekerheid meende te weten dat het van Jaap Wieringa 
was die mij, na mij éénmaal de liefde te hebben leren kennen, verder links 
liet liggen. Ik heb dat t‑shirt nog lang gedragen.
 Onder de douche was het grote evenement Jaap van Donselaar, die bij 
Centrum zat, maar schermlessen van Cor van der Valk volgde op de To‑
neelschool. In het publiciteitsboekje van Centrum stond een dermate 
mooie foto van hem, van de hand van Waldemar Post, dat ik me daar veel 
op kon afrukken. Verder douchte ik met Jan Joris of Fred van der Hilst, 
wat niet tot grote opwinding aanleiding gaf, en met Lexje van Delden, die 
altijd een plastic zakje bij zich had met twee verschoningen, want hij had, 
net als zijn moeder Jet van Dijk, smetvrees.
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Utrechtsestraat nrs. 12,  10, 8 met rechts de hoek met het Rembrandtplein

Vroeger had je op de hoek van de Utrechtsestraat en het Rembrandtplein 
De Doofpot van Max Tailleur en een paar huizen verder, ik denk in wat 
nu Grillhouse Maccabi is, een patatzaak. Boven die patatzaak sliep ik met 
Bo van Assum, die overdonderend mooi was. Ik had veel moeite moeten 
doen om hem zover te krijgen. Hij had de kamer blijkbaar te leen, het zag 
er niet bewoond uit – een bed zonder lakens en posters aan de muur van 
blote mensen in silhouet tegen zonsondergangen. Ik herinner me de zon 
’s morgens op bed (29 april 1973) in die armoedige zolderkamer en Bo, die 
me onversaagd neukte, en mijn kop in de spiegel, die zo verkreukeld was 
als ik hem nooit had gezien (behalve die ene keer dat ik met Pats op Lipari 
buiten geslapen had in een slaapzak op een stenig veldje) en mijn clowns‑
rood gehennaad haar dat in zulke verkeerde richtingen rechtop stond dat 
ook spuug niet hielp. Ik was nogal épris van die Bo. Hij echter niet van mij 
en hij ging binnenkort naar Canada om internationaal luchtrecht te stu‑
deren of zoiets. In het Werkteaterbusje wist Gerard te vertellen dat de Van 
Assums dé rijke mensen van zijn dorp waren, indertijd in Brabant. Later 
dook hij op in de brieven van Jaap uit New York als iemand met een huis 
in de Catskills, waar Jaap weekenden doorbracht.
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Het huis in de Jan Hanzenstraat was gekocht door Gerard, die de voor‑
malige winkel beneden nog steeds bewoont. Tweehoog woonde Herman 
Vinck en driehoog Olga met Martin Maloney. Gerard, die wel smaak heeft, 
had het er gezellig gemaakt en sommige van zijn dromen uitgevoerd, zoals 
een ligbad in de kamer, zodat hij jonge jongens hun rug kon wassen of kij‑
ken hoe ze die zelf wasten. Hij had een geloogde kast staan met achter de 
glazen deurtjes schatten en kleine geheeltjes – fotootjes, steentjes, kleine 
schedeltjes, heiligenbeeldjes. Zijn boeken had hij in bruin papier verpakt 
– kleine vierkante pakjes met touwtjes eromheen en een rood lakzegel, 
zodat hij ze nooit meer kon lezen. Later, toen Gerard bij Joop ingetrokken 

Jan Hanzenstraat 51
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was, stond die kast weer daar. Ik ging wel eens langs, het combinerend met 
een bezoek aan de Ten Katemarkt, en bewaar goeie herinneringen aan die 
bezoeken.

Kort nadat ik de grote stap naar de sauna in de Raamstraat had gewaagd, 
onder leiding van Jaap, bezocht ik in mijn eentje de nachtsauna in de Ege‑
lantiersstraat, vlak bij de Lijnbaansgracht. Afgezien van een soort schoe‑
nendoosachtige hokjes, waarin je je twee aan twee kon terugtrekken en 
waarin veel mensen ook de nacht doorbrachten (want de sauna sloot pas 
’s morgens om acht uur), was er een zaal waar achter een gordijn, in het 
pikkedonker langs de hele lengte van de muur, matrassen lagen waarop 
je, voor je het wist, in een algeheel groepsgewoel ten onder ging. Je werd 

Nachtsauna, Egelantiersstraat 246
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doorgegeven als het ware, en het gaf een gevoel van een wereld waarin alle 
mensen broeders waren en slechts de liefde regeerde. Ik beschreef dat aan 
Ellen en die zei: ‘Ik begrijp het. De totale bevrediging.’ Ja. Zo was het pre‑
cies. De totale bevrediging. De mens de mens niet langer een wolf, maar de 
leeuw speelde met het lam.

Hier woonden, éénhoog, Marja en Helmert. Ik kwam er veel, at er vaak. 
Wat me het meest bijgebleven is, is een boompje in een pot op het plat, 
dat van het Werkteater was, en dat Marja meegenomen had om het tijdens 
de vakantie water te geven, maar dat ze nooit teruggaf. En de Australisch‑

Derde Looiersdwarsstraat 2-i
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bridgeperiode. Dit was een manie van vooral Marja, geloof ik. Het was een 
eenvoudig kaartspel, zelfs voor mij te begrijpen, dat vooral draaide om 
opdrachten die degene die verloor moest uitvoeren. Zoiets als strippo‑
ker, en daar kwamen de opdrachten ook meestal op neer. We speelden het 
met Marja’s familie, haar moeder en haar broer Hans en diens vriend Ben. 
Ik stelde me nog wel iets voor bij een striptease van Hans Kok, maar die 
won steeds, net als Marja, dus het waren vooral Helmert en ik die, altijd 
bereidwillig, striptease deden tussen de suitedeuren. Toen Mar en Hel het 
huisje in Oostzaan kochten, kwamen Hans Man en Jan er wonen en daar 
kwam ik minder vaak, maar toch altijd met genoegen. Goede buren, bij 
wie ik bijvoorbeeld kon slapen als ik mijn huissleutel verloren was.

Palmstraat 53
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Hier woonden Marja en Rense in een, onder leiding van Rense vormgege‑
ven, onverbiddelijk esthetisch decor. Rense liet de muren tot halverwege 
marmeren, vond altijd bijzondere tegels of scherven in ruïnes in Frankrijk 
en leerde me, net toen de mode van de geloogde meubels uitbrak, dat ver‑
ven toch veel mooier was. Er werd ook esthetisch gegeten en gedronken, 
geen gesneden brood in plastic zak en potten pindakaas, zoals bij Jan en 
Hans, maar wijn uit kristal. Helmert en ik kwamen er veel, vooral als aflei‑
ding voor Marja, die zuchtte onder Renses strenge juk. Die wou er nooit 
uit en Marja moest er zijn als hij zat te werken, hetgeen hij altijd deed. 
Marja moest er wel mooi uitzien, ze zette krullen in haar lange blonde 
haar en kocht haar kleren bij René Gerritsen. In diezelfde kleren schuurde 
ze ook de vloer, toen we het Kattengat betrokken. Maar diezelfde kleren 
haalde ze niet eens op uit de Palmstraat toen ze van de ene dag op de an‑
dere de Palmstraat en Rense verliet en introk bij Helmert en Joost in hun 
flat in Nieuw West.
 Op een avond had ik met Marja op het Kattengat afgesproken: we zou‑
den naar de film gaan. Helmert en zij zaten zwijgend met de ellebogen op 
de door Joris getimmerde houten tafel en ik zei, als grapje: ‘Jullie zitten 
daar alsof je een geheime verhouding hebt en hebt besloten samen naar 
Afrika te vluchten.’ Ik bleek, in mijn combinatie van naïeve onwetendheid 
en intuïtie, de spijker op de kop te hebben geslagen. Dit was precies wat er 
aan de hand was. Helmert moest naar Rense voor een gesprek en Marja zei, 
‘die bioscoop die laten we maar. Laten we maar naar De Pool gaan.’ Marja 
vertelde me daar alles en ik was kapot. Mijn toenmalige psychiater in Am‑
stelveen haalde het Oedipuscomplex erbij. Ik liep in die tijd rond met een 
rolverdeling voor Hamlet met mij als Hamlet, Marja als Gertrude, Rense als 
de goede vader en Helmert als Claudius. Het idiote was dat ik onbewust 
zeer lucide was geweest. Op een avond zat ik met Rense te werken in het 
voorkamertje en Marja en Helmert keken naar de televisie op het bed in 
de slaapkamer. Toen Rense en ik, het werk gedaan, ons bij hen voegden op 
het bed, maakte ik grapjes over sex‑terwijl‑je‑naar‑de‑televisie‑kijkt. ‘Dat 
was precies wat we daarnet gedaan hadden,’ zei Marja later. Een andere 
avond stonden Marja, Helmert en ik het kleine kamertje op het Kattengat 
te witten en ik zei, op mijn ladder, ook weer om leuk te zijn: ‘Ja, niet staan 
zoenen, hè, als ik met mijn rug naar jullie toe sta.’ Ook hier had ik het bij 
het rechte eind, zonder dat te weten. Toen Marja bij Helmert ingetrokken 
was, werd daar op het Kattengat met geen woord over gesproken. Iedereen 
regelde in die periode zijn eigen lunch en Marja zette altijd twee bordjes 
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op de door Joris getimmerde tafel en legde daar twee mesjes naast en dat 
deed ze weer, maar nu zette Helmert zich achter zo’n bordje. Iedereen zag 
het en zweeg. Op die avond dat Helmert het gesprek had met Rense en 
Marja en ik in De Pool zaten, verzamelden we ons daarna ook nog met 
Rense in Café De Ster op de Martelaarsgracht, maar ik voelde me overbo‑
dig en erbuiten staan zodat ik snel wegging.

Hier woonde Elsje met haar ouders, die op de begane grond een antiek‑
winkeltje dreven. Wim Wilmink had zich verliefd in Noortje Smits. ‘Ze 

Prinsengracht 831
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heeft een antiekwinkeltje op de Reguliersgracht en daar drinken we vaak 
een flesje wijn. Ga maar eens bij haar langs, dat vindt ze leuk.’ Ik vond 
het eigenaardig, maar ging wel langs. Noor vond het, denk ik, ook eigen‑
aardig maar ontving me wel en alras kwam Wim en werd er witte wijn 
gehaald in de Utrechtsestraat en alras was het gezellig achter in Noor haar 
winkel aan de biedermeiertafel en alras werd ik ook geïntroduceerd op 
de Prinsengracht. Daar, in die grote kamer vol antiek, schemerig door de 
bomen van de Prinsengracht, zag ik Elsje voor het eerst en ik vond haar 
een enorme aanstelster. Er was net een auto de Prinsengracht ingereden 
(die kleine hekjes waren er toen nog niet) en Elsje keek daarnaar met de 
misplaatste opwinding die mensen ook hebben bij voetbalwedstrijden op 
de televisie. Een paar dagen later lagen we al met elkaar in bed. De ouders 
Smits waren op vakantie en Noor en Wim konden eindelijk vrijuit hun 
gang gaan, maar werden door Els en mij gedwongen gevieren in het ou‑
derbed te slapen en met zijn vieren een doorlopend verhaal te vertellen. 
Het enthousiasme van Wim en Noor was matig en ze trokken zich al vrij 
snel terug naar Noors vertrekken. Els en ik deden geen oog dicht en hoor‑
den algauw de vogels kwinkeleren. Daarna werd ik op haar verjaardag uit‑
genodigd en ik had nog nooit zo iemand gezien als Wim van der Grijn, 
die als een lichtelijk debiel glazenwassersjongetje kwam binnenwiegen 
in een bloot kamizooltje en een spijkerbroek. Als ik toch op de Toneel‑
school zou komen... dan zou ik hem iedere dag... Ik was helemaal verliefd 
en fietste op de terugweg met hem op. De volgende dag kwam ik Wim 
Wilmink tegen op de Prinsengracht. ‘Leuke jongen, hè.’ Ik dacht natuur‑
lijk dat hij Van der Grijn bedoelde, maar hij had het over Elsje haar nieuwe 
verloofde, Jan Joris Lamers. Ik had dat een erg eigenwijs ventje gevonden 
in een tabaksbruin tweedjasje. Hij hield een felle discussie gaande over de 
film Le Bonheur van Agnès Varda. Maar hij beloofde me wel een onder zijn 
leiding vertaalde monoloog uit Fantasio van De Musset, waar ik inderdaad 
het examen mee doorkwam. Toen ik op school kwam, was Wim van der 
Grijn er ja, een vriendelijke tweedeklasser, minder mooi, winters, met een 
handgebreide rode trui, en zeer hetero.
 Ik herinner me ook een soort klassenavondje bij Elsje thuis met onze 
leraar, Niek Siewertsz van Reesema. Had moeder Struys gekookt? Moeder 
Struys was vlot en zei ‘Casmans’ en ze zeiden daar ook ‘Hap zei de wolf ’ 
als je een hap nam. Daarna was er nog een feestje (Elsje jarig) op Elsje haar 
eigen kamer, waarbij ik op Elsje haar bed met Ria Rijninks verderging dan 
ik misschien eigenlijk wilde, maar ik vond dat je alles moest proberen. Ik 
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herinner me het gevoel van het harde schaambot, als ik met mijn vingers 
in haar kutje ging. Elsje kwam zo nu en dan binnen met schalen bowl en 
keek beschaafd wel/niet naar het bed.
 Er was ook een feestje, helemaal boven, waar Noor en Wim woonden (ik 
herinner me moderne frisse schrootjes), waar Marja Habraken was, met 
wie Elsje gespeeld had bij Ensemble, waar ze regieassistente was voordat 
ze naar de Toneelschool ging, en daar leerde ik Annelies O. kennen. An‑
nelies O. was een vriendin van Noor geworden, nadat Noor bij haar aan‑
gebeld had om haar te waarschuwen voor ene Wouter Raemackers, van 
wie Noor zelve het slachtoffer was geweest. Annelies O. zag eruit als de 
gedroomde avsv‑ster, met parels en twinsetten en Gorray‑rokken, maar 
toch was haar vader bakker in Amersfoort. Ze was achtereenvolgens werk‑
zaam bij de il a in de Utrechtsestraat, bij een manege in Amstelveen en als 
omroepster bij de avro of de vpro. Toen ik met haar omging, waste ze 
borden in het Europa Hotel. Al dansend op dat appartementje van Noor 
had ik haar al verteld dat ik homosexueel was, maar dat verhinderde me 
niet om werk van haar te maken (vanuit de telefooncel bij de sigarenboer 
in de Rhijnvis Feithstraat). Ik sprak er hoopvol over tegen Viek, die toen 
net in de Laurierstraat woonde en enigszins sceptisch de keukenkastjes 
open‑ en dichtdeed. Ik heb haar, dacht ik, nooit aangeraakt. Ze zei een 
keer, terwijl we over de Overtoom fietsten: ‘Als ik geweten had dat je daar 
zo mee zat, had je best wat met mij mogen rommelen.’ (!) Mijn zuster Ellis 
kwam haar nog wel eens tegen op danspartijen door het land en sprak dan 
op die bepaalde toon over haar, gereserveerd voor andere vrouwen die je 
erkent als min of meer gelijkwaardige concurrente, kritisch en geërgerd 
dus. Ze was erg mooi en had een snor. Ze was ook aardig. De initiatiefrijke 
vrouwen hebben iets bij me bereikt: Laetitia Ogniben, Ria Rijninks, Anita 
Koster, Elvira Jansen, Marina Schapers. Annelies wachtte af en er gebeurde 
niets, want ik wachtte ook af.
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Willy Staercke was de tandarts van de familie Smits. Aangezien zij een 
vrouw was, was zij ook mijn tandarts. (In Den Helder was ik, na proteste‑
rend geschreeuw, weggehaald bij onze buurman, tandarts Schreuder, om 
patiënt bij Gé Hendriks te worden.)
 Haar hele familie was tandarts en ze had een tandartsstoel staan uit 
plusminus 1910, die van haar tante of oudtante geweest was. Ze was totaal 
beroepsgedeformeerd, praatte je de oren van het hoofd, praatte als ik in de 
wachtkamer zat tegen de vorige patiënt en praatte nog tegen mij als ik de 

Prinsengracht 811
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buitendeur achter me dichtgeslagen had. Ze had veel met de psychiatrie, 
ook dat zat in de familie, legde alles uit wat ze deed, had een poppenta‑
feltje en ‑stoeltje staan met speelgoed erop voor als er kinderen waren, 
en was tegen het hebben van een assistente, omdat dat ‘alleen maar ter 
intimidatie van de patiënt was’. Ze had aan het toneel gewild omdat ze 
Saalborn zo fantastisch vond en was zeer geïnteresseerd in de carrière van 
haar nichtje Jessie Staer cke die bij mij op school zat. Ze dacht altijd dat 
ik minder geld had dan ik in feite had en stuurde me voor kronen naar 
de vu voor kosteloze behandeling, wat een nachtmerrie was. Ze had een 
kat die in de spreekkamer zat en zo haar aandacht in beslag nam dat ze 
vergat te boren. Ten slotte kreeg ze een volkstuin en een fuchsiahobby die 
haar zo in de greep kregen dat ze haar praktijk eraan gaf. Ze was tandarts 
voor het Wilhelmina Gasthuis‑personeel, dus vaak ontving ze me daar, 
in de mooie fin de sièclegangen van het Wilhelmina Gasthuis. Noor was 
bij Willy weggegaan omdat die in haar wang geboord had, maar ik bleef 
Willy trouw omdat de chaos mij vertrouwen gaf. Toen ze ermee ophield, 
ging ze op de thee bij verscheidene kandidaten en durfde me daarna Mies 
Buisman aan te raden.‘Een erg leuke reële meid, en haar vader was een erg 
goeie tandarts.’
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Hier hadden we een van de voorbereidende vergaderingen voor het 
Werkteater. Een heel jaar, toen we nog bij Centrum zaten, hadden we 
die, en alle opwinding over wel of niet subsidie, brieven aan de minis‑
ter, ultimata, enzovoort ging nogal langs mij heen. In Gerard had ik een 
kornuit, wat dat betreft. Ook hij dacht aan sex, zodra er grote woorden 
vielen, als baken om de zaak in de juiste proporties te zien, als verde‑
diging tegen Albert Schweitzer en Olga Deterding. Dat het leven toch 

Café Molen de Viktor, hoek Marnixstraat/Rozengracht
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draait om stront en sex. Dus, op die vergadering in café Molen de Viktor, 
toch weer in de buurt van de Toneelschool (de allereerste bijeenkomst, 
met nog Jérôme Rheehuis en Hidde Maas, vond plaats in lokaal 7 van 
de Toneelschool), zaten Gerard en ik mee te deinen met ‘Je t’aime moi 
non plus’ van Jane Birkin en Serge Gainsbourg, als verdediging tegen 
het idealisme en de zwaar‑op‑de‑hand‑anti‑sex‑gereformeerde sfeer van 
onze Nieuwe Club.

Een van mijn bewijzen voor de voortreffelijkheid van de Italianen. We 
hadden hier gegeten en, zo bleek tegen betaaltijd, geen geld bij ons. Dat 
wordt borden wassen, of horloges afgeven, dachten we al zorgelijk. ‘Ach 
nee,’ riepen de Italianen, ‘morgen ook goed’. Toen ik het geld de volgende 
dag kwam brengen, waren ze verrast en verrukt. Zulk gedrag is voor ie‑
mand die in Nederland is geboren onmogelijk en ongekend.

Sogno Mio, Lange Leidsedwarsstraat 46
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Hier was, volgens mij, de allereerste espressobar, Do Brasil. Toen Jaap, 
Agna en ik pas in Amsterdam woonden en wilden ‘keten’, stonden we be‑
sluiteloos met één voet op de stoep van het Leidseplein en konden nooit 
iets anders bedenken dan de Do Brasil. Daar zaten we op een rijtje voor 
het raam, achter de teakhouten bakken met bruine suiker. We zagen er 
types met driekwartlange bontjasjes en lange sjaals, van wie we vermoed‑
den dat het homosexuelen waren, maar dat woord spraken we niet uit. 
Agna noemde dat ‘spitsvondige types’, omdat ze ‘zo spitsvondig uit hun 
ogen keken’. Agna woonde al langer in Amsterdam. Haar vader had haar 
van het lyceum in Den Helder gehaald en op het Amsterdams Lyceum ge‑
daan, waar ze tussen de hockeytypes zat. Haar ouders woonden intussen 
in Amstelveen aan de Meander.
 Do Brasil werd later Air India en de Leidsestraat werd nooit meer wat ze 
geweest was sinds de auto er geweerd werd.

Leidsestraat 76
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Hier sliep ik eenmaal met Lexje van Delden, later bekend en geliefd als Ad‑
dy van der Welcke in De kleine zielen. Ik denk dat hij helemaal boven woonde 
en Ton Kuyl beneden. ’s Morgens keek je in de werkgezichten van de men‑
sen in het grote kantoorgebouw aan de overkant. Ik vond het lekker met 
hem, hij was klein en in wezen mollig, maar slank door rigoureus kuren, 
en, onder zijn babygezichtje, verrassend harig, hetgeen ik lekker vind. Hij 
had drukke verhalen over een stuk in Londen dat ik nog niet kende en 
waar Ramses absoluut de hoofdrol in zou moeten spelen, en waar ook een 
rol in zat waar ik geknipt voor was. Ik speelde inderdaad die Larry in Boys 

Reguliersdwarsstraat 25
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in the Band, maar Ramses werd Allard van der Scheer. De liefde kwam meer 
van zijn kant dan de mijne en al die jaren bedenkt hij me met ansichten 
op mijn verjaardag en met kerst. Ik zat nog eens met hem in de Schillerbar 
toen hij al in Londen woonde en was komen kijken naar iets wat ik in De 
Kleine Komedie speelde (Zus of zo, geloof ik). Hij droeg een keurige winter‑
jas met stofceintuur en een wollen mutsje, praatte honderduit en deed of 
Pats er niet was.

Toen ik pas in Amsterdam woonde, was ik nog half‑en‑half een toerist. Op 
een slome, hete dag in juli of augustus bezocht ik het Anne Frankhuis. De 
enige andere bezoeker was een Amerikaan. Ik droomde van liefde‑ en zin‑
genot en bedacht hoe ik hem moest aanspreken en meevoeren naar Jaap 
zijn kamer op de Bilderdijkkade, waar ik toen woonde. Ik had daar een 
tros witte druiven liggen, hetwelk wij toen een waanzinnige luxe vonden 
(dat was vóór de toevloed van goedkope Griekse en Italiaanse druiven; zo’n 
tros witte druiven kreeg je alleen in een fruitmand of als je in het zieken‑
huis lag). ‘Do you like grapes?’ (Aimez-vous Brahms?) repeteerde ik, terwijl ik 
op Annes kamertje naar de door haar opgeprikte filmsterfoto’s keek. De 
Amerikaan, een gedrongen en mannelijk donker type, gaf geen enkel blijk 
van bewustzijn van mijn bestaan en ik stelde mijn vraag nooit.

Anne Frankhuis, Prinsengracht 263
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De Grote Tas naast café de Pool in de Oude Hoogstraat, daar kochten 
mensen in de jaren zestig melkboerentasjes aan een lange riem en grote 
knipbeurzen. Ik kocht er mijn portemonnees en ik heb er ook eens ge‑
vraagd of er koffers bestonden die brandbestendig waren, om daar mijn 
fotoalbums van vroeger in te doen en mijn negatievenalbums. Nee, zoiets 
bestond niet.

Oude Hoogstraat 6
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Hier woonden Olga en Marjan Zuiderhoek. Er werd gegeten, met Joris 
en Elsje en Ger‑Jan van Veen, de vriend van Marjan, die haar later bleek 
te gebruiken als dekmantel voor zijn geheimgehouden tegennatuur‑
lijke interesses. Marjan maakte nog meer lawaai dan Olga en die zusters 
samen wisten zo’n drukte te maken dat Joris en ik een keer van tafel 
opsprongen en niet meer wilden eten als dat zo doorging. Ze woonden 
tweehoog, in de nu keurig gerestaureerde panden, waar vroeger oudere 
hoeren zaten.

Koestraat 9-ii , gezien naar de Nieuwmarkt
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In het uitgaansleven dat zich afspeelde in de Pieter, de Pool en het Oks‑
hoofd en waarin Olga een belangrijke plaats innam, was de laatste pleis‑
terplaats het koffiehuis van tante Riekje dat, geloof ik, om zes uur ’s mor‑
gens openging. Het schuim van de nacht verzamelde zich daar. Tante 
Riekje was een klein vrouwtje met een bril, dat niets anders deed dan 
schelden en smerige taal uitslaan. Vaak genoot ik om een uur of acht van 
de schoonheid van de stad, de kwinkelerende vogels, het eerste zonnetje 
en het groen van de bomen langs de grachten. Het is ook heerlijk slapen 
gaan rond die tijd.

Koffiehuis De Tramhalte, Nieuwmarkt
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Omdat Wim Wilmink in gemeentedienst was als lector aan de universiteit, 
kon hij een broodje gaan eten in de kantine van het stadhuis, met de wand‑
schildering van Karel Appel. Hij liet weten dat hij daar ontving en ik zat 
daar dus met Wim, Mieke Veldt, Emmy en anderen. De broodjes, een soort 
bepoederde kadetjes, waren erg lekker. Ik heb in dat stadhuis ook een paar 
huwelijken zien sluiten, dat van Wim en Noor, Hans en Mieke, en Yvonne 
en Niels Jeanette Walen. Nu is het gebouw gedeeltelijk van de Hogeschool 
van de Kunsten en heb ik er vergaderingen van de Raad voor de Kunst.

Voormalig stadhuis aan de Oudezijds Voorburgwal
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Hier kocht mijn vader zijn schoenen en ik was een keer mee. Hij kocht 
Engelse brogues, bruine, maat 46 à 48, en nam meteen maar twee paar. En 
ook een paar Zweedse muilen, wat toen het nieuwste was en die hij altijd 
aanhad zodra hij in zijn grote stoel met zijn borreltje zat. Of droeg hij ze 
juist ook tijdens zijn werk? Dat de familie Zwartjes fout geweest was in de 
oorlog, dat wist hij misschien niet, of het kon hem niet schelen. Ik heb er 
nog eens stevige juchtlederen stappers gekocht, die ik mijn natuurkun‑
deschoenen noemde.

Firma Zwartjes, Utrechtsestraat 12
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Eerste keer met Din: 21 mei 1975. Laatste keer: 13 augustus 1975.

Hier woonde Din met Herbert. Din had zich in een romance met mij ge‑
stort en, hoewel ik aanvankelijk Herbert er graag buiten wilde houden 
en niet geïntegreerd wilde worden in het partnerbestel, kwam ik er toch 
algauw over de vloer en nog gauwer veranderde de romance met Din in 
vriendschap en deelde Herbert in de vriendschap. Het was er heel klein en 
heel erg gezellig. Er was een feestje toen Din voor zijn artsexamen geslaagd 
was en ik was natuurlijk de laatste die wegging en Din zei: ‘Blijf je slapen?’ 
(Toen deden we het nog.) Ik had er niet van terug, was gechoqueerd, met 
Herbert ernaast. ‘God, dat doen we altijd. We slapen sowieso altijd apart.’ 

Noorderstraat 87-11
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Ik kon het niet. Misschien was het een teken van geringe ferventie van 
mijn kant, maar ik geloof toch vooral dat ik de ontrouw niet aankon, net 
als toen ik zo overstuur was nadat ik Luuk Utrecht en zijn vriend op straat 
was tegengekomen. Kort daarna vreeën we niet meer, eerst nog wel tong‑
zoenen, daarna veranderde dat ook in een kus op de wang. Ik herinner me 
ook gezellige avonden met Herbert wanneer Din, die dienst had, opge‑
piept was. Ook een keer met Jeannette Yanikian erbij, die een collega van 
Herbert was in het therapiewerk met politieke vluchtelingen.
 Het huis moet wel grondig gerenoveerd zijn sindsdien, want ik herken 
niets.

Da Costakade 46-ii  (In de televisieversie van Hallo Medemens gaf ik dit adres op  
als zijnde de vestiging van mijn breiboetiek, de Trui-In.)
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Ook op de Da Costakade kwam ik veel aanbellen bij Din en Herbert, om‑
dat we nu buurtbewoners waren en ook omdat de Toneelschool, waar ik 
les gaf aan de selectiecursus, toen in gebouw De Liefde zat. Ik had in die 
tijd minder contact met Herbert dan indertijd op de Noorderstraat. Hij 
had iets van: die komt voor Din, niet voor mij, en laat ze maar. Er was 
nu natuurlijk ook meer concrete ruimte om je af te zonderen. Of voelde 
hij zich toen al niet zo goed? Ik zocht hem een keer op in het Prinsen‑
grachtziekenhuis, maar liet het afweten toen hij naar het amc was over‑
gebracht. Ik hoorde van Din dat hij dood was, over de kwartjestelefoon 
op de Toneelschool, die toen intussen op de Keizersgracht zat. Din zei: 
‘Hij ligt hier thuis, wil je hem nog zien?’ Ik fietste naar de Da Costakade 
en zodra ik Din zag, barstte ik in groot snikken uit, zodat hij mij moest 
troosten: de omgekeerde wereld. Hij zei, aangedaan: ‘Moet je daar zo om 
huilen?’, maar ik huilde niet om Herbert alleen, maar omdat ik al die 
weken bang was niet adequaat te kunnen reageren als mijn vriend zijn 
liefste vriend verloor. Daarna stonden we in het kleine zijkamertje, waar 
Herbert lag in zijn kist, in een donker pak en een wit overhemd. En dan 
ga je toch heel zachtjes spreken, als je spreekt, alsof hij je nog horen kan. 
Maar een dode is er ook nog heel sterk, als zijn lichaam er nog is. Daarna 
heb ik altijd moeite gehad me te realiseren dat hij dood is en dat is mis‑
schien omdat hij jong is doodgegaan en niet, zoals mijn vader, toen het 
zijn tijd was.
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Hier woonde Ferd Sterneberg. De eerste keer dat ik er kwam, was met Da‑
ria. Ferd had voor ons een ‘Frans blijspelletje’ uitgezocht, ‘een vlinderlicht 
dingetje, waar Coen Flink en Lies Franken eindexamen mee hadden ge‑
daan’. Wij wilden er vanaf, vroegen hem te spreken en vervoegden ons ze‑
nuwachtig op Nassaukade 320‑i . Ferd vond het allemaal best en opgelucht 
verlieten we het vertrek, waarbij ik nog jubelde: ‘Dag, meneer Muis!’ Daria 
kreeg het nu erg te kwaad, want ze wist niet dat Ferd zijn levensvriend Ben 
Muis heette. Ik zag weinig in het lesgeven van Ferd. Hij ook niet in ons, 
vertelde hij me later. Hij vond ons allemaal even hopeloos, alleen in Johan 
Ooms kon hij nog een greintje talent bespeuren. Voor mijn eindexamen 
deed ik Don Juan met hem. Ik probeerde nog moderne anticasting, door 

Nassaukade 320-i
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Helmert voor te stellen als Don Juan en mezelf als Sganarelle, maar daar 
zag Ferd niets in. Ik had gelezen in de krant over de interessante benade‑
ring van de rol door Michel Piccoli, en probeerde ook zoiets. Ferd vond het 
niks. ‘Je bent net een onderwijzer.’ Ik vroeg of ik er met Erik Vos aan mocht 
werken, die toen onze held was, en het pleit voor Ferd, zoals er véél voor 
hem pleitte, dat hij dat meteen goed vond. Erik Vos deed een soort close 
reading van de tekst met me, in het genre van ‘zeg het eens gewoon tegen 
mij dat je het meent,’ en had als conclusie: ‘Als die man zo dol is op het 
veroveren van vrouwen, zou ik toch maar eens beginnen met het plezier 
daarvan te spelen.’ Ferd was weer grootmoedig genoeg om het resultaat ‘in 
ieder geval een verbetering te vinden’. Bij mijn overgangsexamen van twee 
naar drie overtuigde hij Ank ervan dat het nogal een goed examen was. Ze 
stonden op de trap, Ferd twee treden hoger dan Ank, Ank tegen de leuning, 
ik weer een paar treden lager. Nee, die bode in De vrouwen van Troje dat was 
nogal goed, eigenlijk heel goed, en die Hoederer, ook goed, en die Hamlet, 
eigenlijk een heel goed examen. Ank knikte bereidwillig naar haar mentor 
op, blij dat hij het zei want zij zag niets in me. Toen Ferd en ik collega’s wer‑
den bij Toneelgroep Centrum raakten we pas bevriend. We zaten naast el‑
kaar in de bus en als we repeteerden in Haarlem, namen we samen de stads‑
bus vanaf de Elandsgracht, vaak met John Koch erbij. Toen we op tournee 
waren in Brussel, was ik met Joop naar de oudespullenmarkt geweest, en 
we zaten eindeloos koffie te drinken in cafeetjes – met bijna niemand is het 
altijd zo gezellig als met Joop –, daarna stonden we op een groot plein het 
kaartje te bestuderen, toen we allebei tegelijk getroffen werden door een 
hevige vlaag van lichamelijke begeerte. We werden er behoorlijk zenuw‑
achtig van, vooral Joop. We zaten in verschillende hotels. ‘Ik durf dat niet.’ 
Ik nam de leiding. ‘We kunnen het in ieder geval proberen. Misschien 
kom ik jou pianoles geven. We laten thee boven komen, dat is het, dat wekt 
vertrouwen.’ Terwijl we zo stonden te delibereren, kwam Ferd voorbij en 
bleef zo’n beetje hangen. Toen we, hard, de oude man alleen lieten, keek 
ik nog even om en ik vergeet dat beeld nooit, Ferd alleen op dat immense 
plein, met zijn driekwart dubbelknoops kolonelsjasje, het kleine hoedje 
op zijn grote hoofd, de oude man die het nakijken had. Hij wou wat, dat 
had ik duidelijk gevoeld, misschien voelde hij ook de sfeer tussen ons – hij 
wou méé. Later, vlak voor zijn dood, toen hij me opbelde nadat hij mij in 
Beatrice Cenci had gezien (25 oktober 1985), vertelde hij me dat hij toen erg 
verliefd op me geweest was, en hoe leuk hij het vond dat ik ‘er nog steeds 
was en zo vreselijk goed geworden’. Ik was op hun zoveeljarig huwelijks‑
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feest – of was het ook het afscheid van Ben van de Nederlandse Comedie? – 
in het Carlton Hotel, waar een jonge ober, die met bitterballen rondliep, 
erg mijn aandacht trok en met wie ik vijftien jaar later het veel zou doen op 
de sauna, vooral als er niets beters voorhanden was. Ik was bij een receptie 
in het Toneelmuseum, toen hij 75 werd (11 augustus 1971), met bloemen 
namens het Werkteater. Ik was op het toppunt van mijn schoonheid als ik 
nu de foto’s zie (alles binnen de grenzen van mijn gegevenheden) en raakte 
in een dronken gesprek met Ank van der Moer, die zei dat als ze in bad zat 
en dat lichaam zag, dat ze dan niet meer wilde. Op dat moment werd ik in 
de rug geprikt door Bum Verbiesen, toen het factotum van Henk van der 
Meyden: Wie of ik was? Daarvoor, nog in de tijd van Centrum, waren Joop 
en ik een keer te eten bij Ferd en Ben. ‘Virginia Woolf,’ zei Joop, toen we de 
deur achter ons dicht hadden. Daarna – Ben Muis was inmiddels dood –  
kwam ik Ferd tegen in de schouwburg, of bij de slager, en hij vroeg altijd 
of ik eens langskwam, wat er zelden van kwam. Els Bouwman, die de selec‑
tiecursus leidde op de Toneelschool, vertelde dat ze Ferd een beetje opving 
en hem iedere veertien dagen te eten had, maar het probleem was, ze had 
niet altijd conversatie en als ze in de keuken stond te koken, viel Ferd in 
slaap. Wilde ik niet eens mee komen eten? Ik vervoegde me bij Ferd. Els zou 
ons dan samen ophalen in haar wagentje en naar Amstelveen vervoeren. 
In de keuken, ik op een krukje, zei Ferd: ‘Vorige week zat je hier ook al en 
toen heb je al het ophaaleten opgegeten, de hele pan.’ Ik zei: ‘Nee Ferd, ik 
ben hier in geen jaren geweest.’ En toen herinnerde ik me dat ik in de Cen‑
trum‑tijd wel eens bij hem at, eten dat in stapelpannen gebracht werd en, 
hongerig als ik toen was, wel twee‑ of driemaal genomen had. Ook tijdens 
het eten in Els haar doorzonwoning in de Rie Cramerstraat, leek hij het 
leeftijdsverschil tussen Els en mij niet goed te beseffen – we waren immers 
allebei leerlingen van hem –, Els weliswaar in 1950 en ik in 1965. Daarna was 
het weer ontmoeten bij de diervriendelijke slager en een eindje met hem 
oplopen – de voeten gingen steeds moeilijker en hij had nu ook nog suiker. 
‘Ik ga nu écht een keer langskomen, ik zeg het al zo lang, maar nu doe ik 
het.’ Dat lukte pas toen ik besloot onverwacht aan te bellen (hij had liever 
dat ik eerst telefoneerde). Hij deed open in pyjama en kamerjas en vertelde 
hoe hij de boel geregeld had met zijn huisarts voor het geval hij eruit wilde 
stappen. ‘Als ik niet meer naar de schouwburg kan, en ook niet meer kan le‑
zen, dan hoeft het niet meer voor mij.’ De telefoon ging, hij sprak vrij lang, 
duidelijk niet erg geïnteresseerd en gebruikte mij als voorwendsel toen hij 
het welletjes vond. Ik vermoedde dat het zijn vrouw, Carla de Raet, was. 
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Els Bouwman had me verteld dat die zich weer op hem had gestort. Ferd 
deed nogal ironisch over haar. Een week later was hij dood, had zijn pillen 
ingenomen. Na kerst, geloof ik. Wat was ik blij dat ik hem nog opgezocht 
had! De begrafenis, crematie feitelijk, was een waar uitje. Ik ging met Kitty 
en Nettie Blanken, met wie ik toen Moeder Courage repeteerde. Kitty in een 
‘nette jas’ uit de kostuumkast van Leonie, in Nettie haar autootje. Terwijl 
Egbert van Paridon, die mij juist verteld had Ferd niet zo te mogen, weer 
veel te lang sprak, telde Kitty de aanwezigen. Bij het défilé langs de kist 
konden we genieten van Will Beets, die de rij ophield, lang bleef staan en 
haar hand op de kist legde, en van Henny Orri, in kort bontjasje, die even 
inhield en een bescheiden smarttrek om de mond acteerde. Ferd Sparnaay 
(‘wie Ferd Spar naayt krijgt een naald in zijn eikel’, zei Ben Hulsman altijd), 
die vroeger productieassistent was bij Centrum en ook nog een neef en de 
laatste jaren vakantiepartner van Ferd, las een brief van Ferd voor, waarin 
hij zei in volle vrede er een eind aan gemaakt te hebben na een interessant 
leven. De koffie en de broodjes was helemaal dolle pret, met Kitty, die vals 
is als de zee diep. Ferd zou genoten hebben, al hadden er nog wel wat meer 
mensen mogen zijn.
 Toen hij me vertelde dat hij verliefd op me geweest was, had ik meteen 
het beeld voor ogen van op tournee met Centrum: ik in de deuropening 
van zijn kleedkamer, hij een uitdijende roze pudding in zijn ondergoed,  
het smalle grijze ringbaardje waarmee hij zijn overvloedige wangen pro‑
beerde te onderbreken.
 In de Toneelschooltijd, in de tuin bij Elsje op de Prinsengracht, zei Jo‑
ris een keer: ‘Je moet oppassen dat je niet te veel op Ferd Sterneberg gaat 
lijken.’ Ik vond dat toen een enorme klap in mijn gezicht. Nu denk ik: je 
kunt op slechtere personen lijken. Bij veel rollen van mij moesten mensen 
aan Ferd denken: Opa in Zwoele zomeravond, Bas, de honderdjarig acteur, 
die ik met Elsje deed op het feest ter ere van het honderdjarig bestaan van 
de Toneelschool (29 november 1974), Plantières in Terug in de woestijn. Ik 
maakte laatst Hugo Koolschijn een week lang blij met een imitatie van 
Ferd, die in de bus naar Haarlem zijn rol in Adrianus vii besprak: ‘Ik zie die 
kardinaal Ragna (Italiaans, spreek uit: Ranja) – daar maken we Ragno van, 
want dat kan hier natuurlijk niet – als een volle, grote donkere man, dus ik 
zet mijn ogen en wenkbrauwen wat aan en ik maak mijn haar wat zwarter 
en dan permanent, om wat vollers te krijgen...’ Toen Ferd met alles op en 
aan – rood moirézijden toilet met cape‑je en dopje, permanent en heel 
veel koperen kettingen – naast me op het toneel stond, leek hij precies op 
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een hoofdverkoopster bij Chanel. Hugo kwam me een paar weken later 
een boekje brengen met opstellen, lezingen en herinneringen van Ferd. 
Ondanks zijn onleesbare stijl, was ik onder de indruk van de geïnteres‑
seerdheid en niet‑vooringenomenheid van een man die voor ons altijd 
ouderwets was. Hij analyseerde bijvoorbeeld het Werkteater op een heel 
lucide manier.
 Nu heb ik dat huis van hem nog steeds niet beschreven. Dat was nogal 
opoeachtig en truttig met een soort Willem iii‑achtig antiek, veel ge‑
politoerd hout en frutsels, maar ook weer gevuld met boeken en stapels 
scripts.

Ferd is gestorven in januari 1987.

Herengracht 360 bij de Huidenstraat
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Hier woonde Daria met haar moeder. Haar moeder was een Arnold, een 
Indische familie. Ze zag er tamelijk Indisch uit en heel erg fatsoenlijk. Ze 
kookte een keer voor onze klas, een ovenschotel van Chinese kool en ge‑
hakt. Ik vond het ongeveer het lekkerste wat ik ooit geproefd had en nam 
wel vijfmaal. Alles wat met Daria te maken had, was uiterst esthetisch: haar 
moeder, haar broer en zusters en de huizen waarin zij woonden. Daarom 
was het wel weer aardig dat Daria vertelde dat zij iedere ochtend het stoep‑
je moesten schrobben want dat lag vol kwakjes. Het dok en de hoeren op 
het Singel waren vlakbij en het portiekje werd druk gebruikt.

Spuistraat/hoek Raamsteeg
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Helemaal boven in dit prachtige pand woonde Walter Kous. Ik ging wel 
eens langs en een keer ontving hij me met: ‘Ik was me net zo heerlijk aan 
het afrukken... bloot voor de spiegel met allemaal parels om...’ De por‑
noboekjes lagen ongegeneerd op en naast het bed. Hij had een kamer‑
scherm (of was het een kastwand?) met trompe‑l’oeilschilderingen van 
Frans Deckwitz. Verder waren er in zijn interieur duidelijke linken met 
die van Annie Apol en Onno Boers, zoals verzamelingen van wit Regout‑
aardewerk en houten voorwerpjes als peper‑ en zoutvaten. Toen we Boys 
in the Band gingen doen, noodde hij zich bij mij te eten en babbelde hon‑
derduit. Over hoe hij het had gedaan met Tony Armstrong‑Jones en met 
Belmondo, dat soort verhalen. Zijn door‑elkaar‑halen van privé en werk 
was ook op repetities gekmakend. Hij at een appel en zat met vriendjes 
die hij uitnodigde te kwekken of te kijken hoe zij keken terwijl je iets aan 
het doen was wat hij van je gevraagd had. Hij kwam me zelfs zitten aflei‑
den op een poef ín de scène. Hij zag zichzelf nog steeds als een vernieu‑
wer, wat hij niet meer was. Omdat hij een blauwe maandag bij de Actors 
Studio had rondgekeken en omdat hij razend enthousiast was over sessies 
met Marja toen we aan De meiden werkten, besloot hij dat we in jurken 
moesten repeteren. De kleedster, Diny Steets, bracht malle toneelkleren 
en Ton Kuyl schreed onverstoorbaar met een paars tule négligé over zijn 
tweedpak door de repetitieruimte. Ik had er grote moeite mee. Toen ik 
‘wervend op Wim van der Grijn moest toekomen’, kon ik dat niet en hij 
riep: ‘Kind, dat ken je toch al te goed.’ Nee dus, dat was het probleem. 
Toch was zijn gekte me liever dan het koelere meesterschap van Peter 
Oosthoek. Maar gek werd je wel. Als hij een uur gerateld had in de auto, 
zei hij: ‘Je bent zo stil. Vertel jij eens wat?’ Maar ik smolt weer toen hij, bij 
een opneemrepetitie van Adrianus voor Carré, de rol van Sarah Heyblom 
deed, die er niet was en op de vraag van Allard/Adrianus: ‘Hoe gaat het 
met u,’ antwoordde: ‘Ach, I may not mopper.’ Ook heeft hij me Chet Baker 
leren kennen.
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Hier woonde Joop, in de tijd dat we samen bij Centrum zaten, in huis 
bij Nel Westra en haar zoon Marino (Morijo) Westra. Toen ik, na de To‑
neelschool, bij Centrum kwam, had ik me een soort idee in mijn hoofd 
gezet dat Joop mijn liefdesvriend moest worden. Dat ging niet van een 
leien dakje. Op een nazitje bij Egbert van Paridon thuis vroeg ik hem ten 
dans en hij zei bits ‘dat we daar niet aan gingen beginnen, ze noemden 
ons toch al toneelgroep Centra’. Ik was meer gewond in mijn gevoelens 
van jonge geëmancipeerde homosexueel dan persoonlijk gekwetst. Toen 
ik uiteindelijk met veel moeite Joop een voorstel deed, ergens in een bar 
(de Incognito?), reageerde hij ook weer bits, waarschijnlijk dacht hij dat 

Keizersgracht 750
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ik hem voor het lapje hield of dat ik gek was, want het was voor iedereen 
obvious, behalve voor mij, dat hij op het punt stond met Kees Hageman 
naar bed te gaan, met wie hij aan de bar zat te praten. Ik zette hem uit 
mijn hoofd. Toen ik een keer op het terras van Monico zat, na een bezoek 
aan het Waterlooplein, zag ik Joop voorbijschuiven, de Utrechtsestraat 
in. Ik huppelde hem achterna en liet hem enthousiast mijn aankopen 
zien. Bij hem thuis aan de sherry was het algauw een gezellige dronken 
boel, maar ik was verbijsterd toen Joop ineens opstond. ‘Zullen we dan 
maar’ en de trap naar zijn slaapkamer besteeg. Ik had die mogelijkheid 
allang afgeschreven. Zo kordaat als Joop het initiatief genomen had, zo 
passief was zijn gedrag daarna. Hij vleide zich achterover op het bed en 
liet alles aan mij over. Erg bevredigend kan het voor hem niet geweest 
zijn. Ik vond in die tijd alles even prachtig. En het werd nog mooier. Weer 
beneden maakte hij sandwiches voor ons sámen in de bus en in de bus 
mocht ik ook náást hem zitten. Ik wás met iemand! De klap kwam in het 
theater, tussen de coulissen, waar hij zich weer gedroeg alsof er niets was 
gebeurd. Ik dacht toen nog in termen van liefde en verwachtte nog een 
aanhaling of een snelle kus in de coulissen. We speelden Im Dickicht der 
Städte. Ik droomde daarna dat in een zee vol drenkelingen Joop een vlot 
van wrakhout had en mij daar af duwde. Op tournee in België leed ik ook 
onder het feit dat hij in gezelschap deed alsof ik niet specialer was dan 
de anderen (dat was ik ook niet, hij sliep met vele anderen maar dat wist 
ik niet). Ik verborg het feit dat ik jarig was totdat dat uitkwam omdat 
Helmert me Het jongensuur van Andreas Burnier gaf. ’s Nachts lagen we 
ieder in ons eigen bed en ik verkeerde in enorme spanning of we wel of 
niet...Het gebeurde wel – een soort heftig kostschooljongensgepluk in 
het donker onder de lakens, en hij was erg boos dat ik niet gezegd had 
dat ik jarig was. Ik sliep zo nu en dan bij hem en ik zag het wel als een 
verhouding, maar was op den duur toch niet opgewassen tegen de kracht 
waarmee Joop alles ondergeschikt maakte aan zijn sfeer. De eindeloze 
pauzes in zijn zinnen en het oeverloos Pinteriaans doorzeuren. Dan had 
hij bijvoorbeeld een project, daar had hij al jaren over nagedacht: in zijn 
kamer was een met eikenhout betimmerde nis met een zitbankje en nu 
wou hij fluweel voor dat zitbankje, maar ‘hoe en wat voor kleur’ en het 
moest wel fâné zijn. Alles moest fâné zijn. Er werd een dag voor uitge‑
trokken. We bezochten de textiel in de Oude Hoogstraat, de Albert Cuyp, 
en Joop kocht ten slotte een lap rozerood fluweel. Toen dat in het nisje 
gedrapeerd was, twijfelde hij toch. Marino en Nel werden erbij gehaald. 
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Nee, het was het toch niet, en hij was weer even ver als voor hij begon. 
De avonden werden doorgebracht met soms Nel of Marino, of we te‑
kenden, met Kees Romer, die later nog kort mijn amant was. Of er werd 
zeer stoned op de grond gezeten en plaatjes gedraaid en gedronken met 
ook nog ene Johnny, iemand van het dok met wie Joop het, denk ik, 
ook deed. Een keer, tegen de tijd dat het bedtijd werd en iedereen weg 
was, dweilde Joop zo stoned en laveloos over het harige vloerkleed, dat 
ik van binnen van afkeer verkilde en niet met hem naar bed wilde. Hij 
brabbelde stonede nonsens over de uitstraling van een sinaasappel die 
op de lage salontafel lag en begon daarna te lallen dat hij een hoer was en 
dat ik beter weg kon gaan, ik was nog fris en onschuldig... Hij herhaalde 
het met wellust: ‘Ik ben een hoer, ik ben een hoer.’ Ik, dat ik bleef (dat 
hoorde bij mijn opvattingen over verhoudingen). ‘Het Leger des Heils!’ 
riep Joop, of riep ik dat zelf? Ik bleef slapen, ik herinner me mijn weer‑
zin, niet meer of we het wel of niet deden die nacht. Anderzijds was Joop 
ook enorm lief en zorgzaam en gastvrij. Een keer, toen hij om vijf uur 
op moest voor een fotoserie van De klop op de deur voor de Margriet, liet hij 
mij uitslapen en toen ik beneden kwam, stond er een volledig gedekt 
ontbijt voor me, met warm gehouden eitjes, in de eierdopjes die ik hem 
had gegeven, en met een briefje, dat soort attente dingen. Ik rookte zo’n 
beetje voor het eerst in die tijd en ik heb twee onvergetelijke herinnerin‑
gen aan die tijd met hem: de eerste keer dat ik het plaatje van Van ’t Reve 
met de sprookjes hoorde en de grammofoonplaat van Albert Mol, met 
het nummer ‘De Auditie’. We moesten zo angstwekkend lachen dat ik 
zo nu en dan voor mijn leven vreesde. Zijn kamer was warm en gezellig, 
met toen ook al geheeltjes, maar nog niet zo rigoureus uitgedijd als nu 
in de keuken op de Nieuwe Prinsengracht. De slaapkamer, die je via een 
trap in de kamer bereikte, was morbide en rotzooierig. Ik denk zwart 
geverfd en er stond een kamerscherm dat Joop beplakt had met gebroken 
spiegelscherven. Er hingen zeer lelijke door Joop en Ramses van elkaar 
geschilderde portretten, en misschien was er ook een muurschildering 
die nooit was afgekomen. Naast het bed stond een doodskist met een gla‑
zen plaat eroverheen, als nachtkastje, en daarop lagen de toneeljuwelen 
van Mien Duymaer van Twist, die ze aan Joop had nagelaten. Door een 
klein raam zag je een ander gedeelte van het huis met het verlichte raam 
van Marino, zodat ik hem soms naar bed zag gaan met zijn toenmalige 
amour, ene Egbert, terwijl ik aanstalten maakte met Joop. Ik vond dat 
allemaal erg libertijns en interessant. Joop is de enige minnaar die ooit 
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bij mijn ouders thuis geweest is. We speelden Adrianus in Den Helder en 
mijn moeder had een éénpansmaaltijd klaar voor Joop, Helmert en mij. 
Mijn moeder, die erg goed is in dat soort dingen, gedroeg zich tegenover 
Joop als tegenover een schoolvriend van mij en niet als tegenover een 
bekende acteur.
 In de tijd dat ik al bij het Werkteater zat en Joop bij Studio, zagen we 
elkaar nog geregeld op het dok en het was altijd leuk. Er was toen meer 
balans in onze verhouding omdat ik intussen ook iemand was. We sliepen 
dan ook samen, altijd bij Joop, hij wou nooit naar mij toe. Toen hij bij 
het Werkteater kwam, was er voor mij weer die klap – dat zijn houding 
absoluut ontkende dat er iets meer tussen ons was dan alleen maar collega 
zijn. Al zou ik dat heel goed moeten kunnen begrijpen, omdat ik de com‑
binatie van de twee werelden werk en liefde ook helemaal niet aankon, 
waardoor ik me bijvoorbeeld erg slecht gedroeg tegenover Peter Schat, 
toen we To You met hem maakten. Onze vriendschap was echter tegen veel 
bestand en werd steeds hechter naarmate we vaker samen speelden en 
projecten ontwierpen. De drie vakanties met Gerard, en de vierde, met 
Manuel Nugteren, bevestigden dat wij het alleen maar leuk met elkaar 
kunnen hebben. Nooit één wanklank. Op de eerste vakantie gedrieën las 
ik iedere avond op de slaapzaal uit mijn sexdagboeken voor, tot de jon‑
gens in slaap gevallen waren (en soms nog wel even daarna als ik dat niet 
snel genoeg in de gaten had). Toen we in Napels (24 september 1977) in één 
bed sliepen, en Gerard er een tijdje vandoor was, verliefd op iemand, zei 
Joop na mijn voorlezen ineens weer op die bruuske manier: ‘Zou je met 
me willen vrijen?’ Het was raar, na negen jaar of zo, als een soort opdracht, 
een werkje. Toen het werkje gedaan was en ik nog enig na‑tederen ver‑
wachtte, zei hij: ‘Dankjewel’, en draaide zich om. Dat ‘Dankjewel’ vond 
ik raar en ik voelde me daardoor enigszins gebruikt. Hij legde later uit 
dat hij erg geil werd van dat voorlezen van mij, met steeds maar die grote 
lullen en dan nog die grote lul van mij steeds maar bloot door de kamer...
Hij had toen al een jaar of langer niet gevreeën, nadat het uit was met 
Juan del Olmo. Het enige waar Joop en ik erge ruzie over kunnen krijgen, 
zijn onze verschillende opvattingen aangaande de homosexualiteit. Toen 
ik hem pas kende, protesteerde ik al tegen zijn zwart‑witverdeling van 
nichten in ‘mannen’ en dames au lit, zoals hij dat noemde (hij zei ook een 
keer dat Ramses eigenlijk beter voor mij zou zijn dan hij – hij vond mij te 
veel dame au lit). Ook protesteerde ik tegen de door Selbsthass gevoede stel‑
ling dat alle nichten gierig waren. (Ramses en hij waren de uitzondering 
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die de regel...) In de strijd om hoe Zus of zo moest worden, steunde hij wel 
mijn recht om mijn opvattingen in het stuk te vertegenwoordigen, al was 
hij zelf andere toegedaan. Maar toen we het voor het eerst op een school 
gingen spelen en de sportleraar, die dat organiseerde, twijfelachtig kwam 
opperen of die scène met die beer... er misschien uit... en ik dat die man 
vrij tactisch uit zijn hoofd had gepraat, belde hij me op met die bepaalde 
onderkoelde stem die ik van hem ken, en die betekent dat hij zich tot een 
grote woede heeft opgewerkt. Ik had ook meteen een rood waas voor de 
ogen, ging naar Jaap, van wie ik gelukkig steun kreeg en hield om zes uur 
op het Kattengat, waar we de zaak zouden bespreken, een rede waar ik het 
plafond van Michelangelo en de schaamlappen erbij haalde en dat als we 
in die vierhonderd jaar nog niet verder waren... Het maakte blijkbaar in‑
druk, er werd niets beslist, maar Het Bed werd zwijgend ingeladen. Joop 
bekende zijn ongelijk via het ‘vrijdagsstencil’ en sindsdien werd er niet 
meer over censuur gerept. Joop vertelde dat hij met zijn nieuwe vriend, 
Jaap Jansen, precies hetzelfde heeft. Taxi zum Klo op de vpro: vreselijke ru‑
zie. Joop vindt dat dat niet uitgezonden moet worden omdat de moeders 
op die manier een slechte indruk et cetera... Ik haat hem dan intens – hij 
mij ook – terwijl ik wéét waar het bij hem vandaan komt en waar het bij 
mij vandaan komt. Joop geilt op de heterosexuele unie – twee mannen 
is voor hem geen porno, een man en een vrouw moet het zijn. Zijn leven 
staat in dienst van de rechtvaardiging en rehabilitatie van onze afwijking, 
net als dat van iedere nicht, het mijne ook, alleen met net weer andere 
nuances.
 Door al die jaren heen is Joop wel een grote liefde – dat woord zegt ver‑
der weinig –, een van mijn belangrijkste vriendschappen en een van mijn 
belangrijkste minnaars, niet alleen omdat we het zo váák (relatief) gedaan 
hebben, maar door die combinatie van vriendschap en liefde.
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Het eindstation van een van de belangrijkste periodes van mijn leven tot 
nu toe. Hier besloot ik het Werkteater te verlaten. We hadden vergade‑
ring bij Yolande die, korte tijd bij Stefan weg, op een boot naast de Pol‑
lux woonde. Er rustte al geen zegen op die avond. Ik kwam moe aan uit 
Rotterdam, waar ik repeteerde met Karst Woudstra, uit een andere wereld 
dus, en Joop deelde mee dat hij wegging en daarna werden er toekomst‑
plannen besproken. Daria en Paul Prenen wilden iets met Alkan en Carla 
wou iets van me zus of zo en ik dacht: o nee...Toekomstplannen doen het 
altijd bij me, niets kan me zo in de depressie werpen. Dus ik zei dat ik ook 

Café Pollux, Prins Hendrikkade 121
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wegging. Daarna een melancholiek borreltje in het ertegenover gelegen 
café Pollux, met Yolande, Herman, Daria, René en Carla, denk ik. Achteraf 
bezien was de aanleiding de klap van het in de groep opnemen van Carla 
geweest. Ik dacht: als ze mijn gevoelens over die heks zo totaal niet serieus 
nemen... En natuurlijk ook Joop. Marja was al weg, Rense, Olga, met wie 
moest je dan nog lachen?

Volgens mijn oude adressenboekjes woonde hier Hugo Claus toen ik met 
hem ging praten over BlauwBlauw. Ik ben er vrijwel zeker van dat het aan 

Raamgracht 8 (juli 1989)
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de overzijde van de gracht was, waar Sylvia Kristel de deur opendeed en 
dat dit het avsv‑pand is waar, voordat het dat was, Mathilde Sandberg 
in het souterrain woonde. Mathilde Sandberg was de hartsvriendin van 
Cisca toen ze samen op de modeafdeling van de Kunstnijverheidsschool 
zaten. Ze was blankhuidig en roodharig en aantrekkelijk op een Holly Go-
lightly‑achtige manier, zonder mooi te zijn. Ze droeg mantelpakjes die ze 
zelf maakte. Cisca fabriekte meer romantische jakjes van zwart fluweel. 
Mathilde stond veel voor de spiegel en als ik zei dat ik haar zonder make‑
up mooier vond, zei ze dat dat was omdat ik homosexueel was, maar een 
gewone man... (Ann Burton, op de Houtrijkstraat, had later precies de‑
zelfde tekst.) Toen ik een keer bij haar aanbelde, zat ze te studeren met 
een bandrecorder, aan haar stem te werken, want ze wilde eigenlijk aan 
het toneel. Ze was verloofd met John Shrapnel van het Youth Theatre van 
Michael Croft en daar is ze ook mee getrouwd en in Engeland iets met 
toneelkostuums gaan doen. Ik zag hém een paar dagen geleden op de bbc 
in King Lear en herkende hem meteen, ondanks de 25 jaar die sindsdien 
zijn verstreken. Maar interessanter dan bezoek van Shrapnel was bezoek 
van Arnold Gelderman, die in Parijs woonde, met een prijs eindexamen 
had gedaan en een Duitse soldaat gespeeld had in The Longest Day. Hij had 
verhalen uit de eerste hand over Annie Girardot die, als de regisseur haar 
vroeg om te repeteren, zei: ‘Non, je vais baiser avec Renato (Salvatori).’ En 
van Marlon Brando, dat dat toch wel obvious was dat die homosexueel was, 
zoals die broeken zaten in Viva Zapata! – ik spitste mijn oren. Er was ook een 
feestje bij Mathilde, waar ook mijn nichtje Nel van Haren Norman was, 
en misschien ook wel Ellis, en waar de dames mij de twist probeerden te 
leren, die toen net door Chubby Checker populair gemaakt was.
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Op Elandsgracht 82, nu geheel van de grond af opnieuw opgetrokken, 
bedreef ik voor het eerst van mijn leven de liefde, met Jaap Wieringa. De 
hoofdbewoners waren Onno Boers die toen ik bij Centrum zat daar pro‑
ductieassistent was, en zijn vriend Hyp, die nu dood is. Ik kwam daar 
over de vloer in de tijd dat ik verloofd was met Cootje Wolschrijn. Die was 
daar kind aan huis en we gingen wel met ze om, maar ik maakte het uit 
met Cootje die, toen mijn verjaardag aanstaande was, ineens hapjes klaar 
wilde gaan maken en Onno en Hyp wilde uitnodigen. Ik zei: geen denken 
aan, dat zijn vrienden van jou en niet van mij en ik maakte er een eind 
aan en Cootje kwam zijn spulletjes ophalen met ene Pim, onder wie ik 
nog erg geleden had toen ik na die eerste keer met Jaap vaker wilde, maar 
Jaap met deze Pim in liefde bleek te zijn. De winkel beneden was, dacht 
ik, een eeuwenoud klokkenwinkeltje, plankenvloer, toonbank, alles 
scheefgezakt en bedekt met het stof van eeuwen, met een dito echtpaar. 
Ik liet daar horloges en wekkers repareren. Er stond een vitrinekast met 
klokken uit verschillende tijdperken. Het pandje ernaast herbergde de 
potten‑ en pannenwinkel waar ik vooral mijn blikjes petroleum haalde 
voor de kachel. Een paradijs ook, met witte kommetjes, spaarpotten, vlie‑
genmeppers en noem maar op. Er waren een opa en een oma, kinderen 

Elandsgracht 82
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en kleinkinderen. Er zit nu een kinderkleertjesboetiek, gedreven door de 
vriendin van de kleinzoon, die er heerlijk uit ging zien (die kleinzoon 
dus) en in de vakantie hielp en met wie ik op groeten was en van wie ik 
nog even tegen beter weten in hoopte dat hij tegennatuurlijk zou mogen 
zijn. Het pand op de hoek was ook van haar, daar verkochten ze het luxere 
aardewerk. Later begonnen ze, naast het luxe aardewerk, in het souterrain 
een drogisterij omdat die in de Hazenstraat, van mijn buurvrouw en haar 
man, na diens dood opgedoekt was en veranderd in een Wit‑Geel Kruis‑
kantoortje. Mevrouw Goldsmit mocht in dat drogisterijtje staan, maar 
dat duurde niet lang. Nu zit banketbakker Arnold Cornelissen er.

Willemsparkweg 217
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(Ik deed het met Olivier op 18 en 19 februari 1971 – hij was toen 21.)

Ik zag Olivier voor het eerst in de bus van Centrum. We speelden Smalle 
weg naar het verre noorden van Bond en Diaan Lensink was naar haar moeder 
komen kijken en reed mee terug in de bus. Ze zat achter me, met Olivier 
die bij haar in de klas zat op de middelbare school. Daarna raakten we 
in contact op een groot feest op het Kattengat met veel drank. Ik was erg 
dronken. Hij was tenger, met zwarte krullen, wat toen in 1971 geheel het 
schoonheidsideaal was en hij was erg intelligent en sophisticated. Hij zei 
dat hij me zo leuk vond omdat ik zo vals was. Ik dacht: dit is het. Als ie‑
mand me leuk vindt om mijn slechte eigenschappen... Hij was erg tenger 
en wit en vol sproeten en toen hij de volgende ochtend bij het ontwaken 
vroeg of ik ‘shit’ in huis had, begreep ik wel dat niet alles van een leien 
dakje kon gaan. Voor de avond had hij een voorstel, om naar een pas ge‑
opend café te gaan in de Korte Korsjespoortsteeg. Ik zag daar niet veel heil 
in. Misschien was het wel daar, toen ik op nieuwe afspraken aandrong, 
dat hij mij uitlegde dat hij er nog niet aan toe was – om zich te binden – 
alles zo nieuw – het met jongens naar bed gaan... Ik was één keer bij hem 
thuis, hij had een kamer op die Willemsparkweg, die grensde aan de tuin. 
Ik had nog nooit zoiets prachtigs gezien. Alle muren waren manshoog 
betegeld met tableaux in Jugendstil, met reigers, rietpluimen, zoiets. 
Hij had daar boekenkasten tegenaan gezet. Ik zei: ‘Je zou eigenlijk... alles 
leeg... want het is zo mooi.’ En tegelijk vond ik het ook wel weer heel chic, 
dat hij zich niets aantrok van die schoonheid, en de inhoud van die boe‑
kenkasten maakte ook indruk op me: Isak Dinesen, Couperus, Ambrose 
Bierce... Zijn broer, Guido, was ook heel mooi en aantrekkelijk, op een 
stille, onopvallende manier. Die schoof veel zwijgend en eenzaam rond 
op partijtjes bij Olga op de Oudezijds en ik vroeg me wel eens af, zou hij...? 
Op late leeftijd wérd hij en was een collega en vriend van Din. Hij bleek 
alles van film te weten, we hadden dus veel te bepraten en ik brandde van 
nieuwsgierigheid naar Olivier, maar kwam niets te weten. Guido was ui‑
terst vaag. Olivier kon het niet zo vinden... was een tijdje bij hun vader 
in de zaak geweest...Sommige mensen zijn in staat dingen voor zich te 
houden, onbegrijpelijk voor mij, en Guido is een van hen. Ook Din weet 
van niets. Dat je een broer hebt – en het daar nooit over hebt. Er moet iets 
zijn. Is hij aan de drugs geraakt? In een inrichting? Ik heb hem ook nooit 
meer gezien, of ik zou hem niet meer herkennen, wat ik niet geloof. Toen 
ik het huis fotografeerde, bonsde mijn hart. Ik beschouwde Olivier, met 
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Vincent Kraal en Herman Naber, altijd als een van de drie grote liefdes van 
mijn leven – for whatever it’s worth.

De laatste jaren zag ik Hans Eltink zo nu en dan – meestal op mijn ver‑
jaardag en soms bij toevallige ontmoetingen en dan riep hij altijd: je 
moet eens komen eten en dan stelde ik me altijd iets intiems voor, en 
dan bleek bijna altijd dat het een sjiek etentje was met meerdere, meestal 
buitenlandse gasten. Wat ook wel weer leuk was. Ik zat aan zijn bed, toen 
hij herstellende was van geelzucht, en daarna kwam ik hem tegen in de 
Leidsestraat. Hij had lunchpauze en voerde me mee naar een broodjes‑

Willemsparkweg 84
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gelegenheid en vertelde dat hij zich nog steeds niet top‑oké voelde. Daar‑
na had hij aids en al het bezoek werd streng geregeld, centraal, door zijn 
vriendin Mary Kien, dus ik zei tegen Geertjan: ‘Ik ga een keer met jou 
mee.’ Ernst Boreel nam de honneurs waar, en was zenuwachtig doende, 
en er was nog een jongen, die ik wel eens gezien had op een van Hans zijn 
etentjes en er was ook nog Marianne van Tilborgh, die vrouw van ‘Het 
Binnenhuys’. We kregen bellen witte wijn en maakten zenuwachtig con‑
versatie. Ernst meldde dat Hans wakker was en gj zei: ‘Ga jij maar eerst.’ 
Ik ging de trap op en Hans kwam net uit een droom – zijn gezicht was 
niet van deze wereld, het was het gezicht van iemand die de dood heeft 
gezien. Ik ging bij hem op bed zitten en pakte zijn hand en had meteen 
natte ogen en hij ook, maar hij had, geloof ik, continu natte ogen, en al‑
les ging vanzelf. We hadden het over de aids, en ook mijn angst ervoor en 
ik was enorm aangedaan omdat ik moest denken aan hoeveel plezier we 
samen gehad hadden en hij zei: ‘Zou je alsjeblieft op die stoel willen gaan 
zitten, want het is me te zwaar, zo over me heen.’ Hoe mager hij geworden 
was zag ik toen hij opstond om zich aan te gaan kleden, want er kwam een 
bevriende modefotograaf om nieuwe pasfoto’s van hem te maken. ‘Moet 
ik je helpen?’ Nee, dat hoefde niet. Ik was te veel en ging de trap af. De fo‑
tograaf, die ik ook wel kende van feestjes bij Hans, was gearriveerd en toen 
Hans er ook was, bleek het beste licht voor foto’s op het balkon te zijn en 
toen volgde een eindeloos gedelibereer van iedereen of dat wel kon en ten 
slotte stond Hans, met een grote winterjas aan, uitermate broos, in ieder 
geval in de buurt van het balkon voor de pasfoto’s. Ik moest weg, spelen 
of repeteren en dacht: dit is misschien wel de laatste keer dat ik hem heb 
gezien. Maar nee, Hans, taai, leefde door en zag er weer beter uit, en op een 
nazit van Discordia bespraken we de zilveren plaatjes – afneembaar – die 
hij op zijn vierkante‑neuzenschoenen had. Op tournee met Toneelgroep 
Amsterdam (ik zat voorin met Hugo te praten) kwam Geertjan achter me 
zitten en zei: ‘Hans is dood’ en keek me spiedend aan, hoe ik reageerde. Zo 
is Geertjan, hij weet zelf niet of hij iets voelt en wat hij voelt en spiedt bij 
anderen. Mijn oog traande even, maar ik heb mezelf ook in de hand.
 Op de begrafenis, arm in arm met Hans Kemna achter de kist, ontroerde 
Geertjans onhandige gestalte me zoals hij, vooraan, met zijn armoedige 
regenjas en wollen sjaal, in de stoet liep.
 Er was J. B., een vriend van Hans, die hij ooit een keer bij me meebracht 
op paasontbijt en met wie ik het sindsdien veel gedaan heb. Ook met aids 
en er was een 21‑jarig neefje van Hans, broodmager en met puisten en 

Huizen en herinneringen.indd   144Huizen en herinneringen.indd   144 12-6-2020   14:35:2912-6-2020   14:35:29



145

voorzichtige voeten, die tegen mij glimlachte. Ook dat neefje had aids. In 
de aulabanken zat ik naast niet‑vriend Paul van den Berg en vond mijn 
sentimentele tranen vervelend, maar het kon me ook weer niet schelen en 
in het gewoel na afloop waren Joris en Annet en Albert en Otto voor mij 
toch verre neefjes en nichtjes en niet, zoals ik, mensen die een stuk van hun 
leven zagen verdwijnen – het stuk van mooi zijn, liefde en avontuur en 
lachen.

Dit plekje had de toneelfotografe Maria Austria uitgezocht voor de offi‑
ciële publiciteitsfoto’s van ons eindexamen. ‘Hadden wij nog ideeën?’ 

Passeerdersgracht 9-17
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Nou, springen – je had toen net in Life die serie springende beroemdheden 
gehad van Philippe Halsman. Dus we sprongen op de foto. Ze was niet 
bijster geïnspireerd. Een mooie, gereserveerde vrouw, met lange smalle 
handen, die snel rolletjes konden verwisselen en lange slanke benen, 
waarop ze veel rond kon stappen met zware fototassen.

Na het zien van Eric Schneider zijn tweede Hamlet kwamen we terecht in 
deze Taveerne, aan een tafeltje op een verhoging. Ischa, Viek en Pats in ie‑
der geval. Pats had op straat een emaillen emmertje en nog zowat gevon‑
den, dat meegesleept werd. De man achter de bar, een Spaansig type met 
een snor, was in een ononderbroken stroom van woorden aan het schel‑
den tegen een neger die aan de bar zat. ‘Jouw zwarte zaad niet in mijn 
dochter’, en zo meer. Ons gesprek viel stil. Het hele café werd een beetje 
stil, je hoorde alleen nog het geraaskal van die man. Ik keek naar Ischa, 
Viek, Pats. Niemand zei iets of deed iets, dus ik dacht: ik moet. ‘Wilt u daar 
wel eens mee ophouden?’ – dun en beschaafd door het nog stillere café. 
In de omineuze stilte die volgde, kwam de man langzaam achter de bar 
vandaan, de drie treden van het trapje op, posteerde zich tegenover me en 
nam mijn bril van mijn neus. Ik begon onmiddellijk in te binden. ‘Vech‑
ten heeft met mij geen zin (True). Laten we er over praten.’ Enfin, we blie‑

Leidsche Taveerne, Marnixstraat 403
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zen een laffe aftocht door het café, helemaal naar de deur, het email van 
Pats rammelend en knarsend. We besloten tot de Alto, maar voor we die 
bereikt hadden, waren we ingehaald door de negerpersoon die zei: ‘Ach, 
ik laat die man maar praten, ik ken hem wel, hij deugt niet, volgens mij is 
hij van de...’ en hij maakte het handgebaar‑met‑de‑slappe‑pols. Als ik dit 
verhaal in Zus of zo vertelde, was de hilariteit groot – het is het leven zelf dat 
ineens een mop schrijft.
 Maar ik had nog jaren die razernij dat je voor geweld moet wijken, dat 
ik heel sterk had willen zijn om die man in een granieten portiek met zijn 
kop tegen de vloer te kunnen slaan, met veel bloedverlies van zijn kant.

Govert Flinckstraat 327-ii  
(Ik deed het voor het eerst met David Tankersley op 27 juni 1981.)
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Als een cadeau viel mij de liefde van David Tankersley te beurt. Hij was 
veel te mooi voor mij, genus fotomodel, en ik kon mijn geluk niet op. Niet 
dat het liefdesspel de eerste keer erg swingde en niet dat we nou meteen 
razend interessante gesprekken hadden en dat zijn eenvoudig optrekje 
en het eten dat hij voor mij kookte meevielen. Die keer dat ik bij hem at 
en sliep was hij zo weinig fervent in bed, dat er een vaag vermoeden in me 
ging rijzen dat hij misschien vooral mijn vriendschap op prijs stelde. Hij 
bleef wel afspraken maken, en de volgende keer kwam hij weer bij mij 
eten. Ik zat naast hem op de bank, en iedere poging tot het begin van li‑
chamelijke liefde stuitte bij hem af op een soort gegeneerde roerloosheid. 
Terwijl ik stond te koken, hield hij een simpele, korte toespraak die erop 
neerkwam dat hij een nieuwe amant had, de Belgische Wim, de vriend van 
H C. Tijdens het bioscoopbezoek dat volgde kon ik het absoluut niet meer 
opbrengen om het leuk te houden en hulde me in zwijgen. Daarna ging 
hij ook nog weer mee naar huis voor een pilsje. Toen hij weg was, zat ik zo’n 
beetje te snikken, met de hand op de telefoon, maar besloot dat dat telefo‑
neren tot niets kon leiden en zette David Tankersley uit Alabama uit mijn 
hoofd. Ik sprak Nederlands met hem, maar toen ik bij hem sliep, sprak hij 
’s morgens Amerikaans over de telefoon en ik was verrast over hoe anders 
de klank van iemands stem kan zijn als hij zijn eigen taal spreekt. Hij had 
plotseling een diepe, rijke bas – de southern drawl ongetwijfeld. Hij had in 
de olie gewerkt in het Midden‑Oosten en werkte nu bij de abc Press van 
de vriendin van Albert en Otto, Loesje Robert, van het vriendinnenpaar 
Liesje en Loesje (Loesje was de zuster van Wim Robert, die chef was in een 
warenhuis in Den Helder en van wie mijn moeder wel eens hintte toen ik 
klein was, dat hij...). Van Loes Robert hoorde ik dat David is teruggegaan 
naar Amerika. Hij liet me, toen ik bij hem was, zijn fotoalbum zien, dat 
grote indruk op me maakte. Ieder jaar een kerstkaart in de vorm van een 
foto van het gezin in pasteltinten. Het Amerika van vroeger, dat ik kende 
uit Life en Look en McCalls, die we als geschenk voor de wachtkamer hadden 
ontvangen van een patiënt van mijn vader: vooral veel grote kleurenfoto’s 
van doormidden gesneden chocoladetaarten, in andere kleurengamma’s 
dan onze Westerse drukkunst leverde.
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In Hallo medemens kwam ik op met een bos takken die ik in de buurt waar de 
tent stond uit een plantsoen had gerukt. ‘O...takken!’ zei Shireen dan op 
onnavolgbare wijze. Olga, als Greetje van der Gragt, die het podium niet 
op durfde en nog tussen de mensen in de zaal drentelde, riep dan: ‘Nee!...
Mevrouw, ik heb ’t sellef gezien, dat ze die hierbuiten in ’t plantsoen heeft 
afgerukt...’ ‘Wie heb wat afgerukt?’ – ik weer: – ‘Die bloemen sijn van Ma‑
ria de Haan uit de Cornelis Schuystraat.’ In andere steden noemde ik, na 
onderzoek ter plekke, de desbetreffende belangrijkste bloemenwinkel, 
maar Maria de Haan was het leukste, omdat toentertijd de crème de la 
crème zijn bloemen daar haalde. Ze zorgde voor een revolutie in de bloe‑
mensmaak door gemengde boeketten te maken, in een quasi‑landelijke 
stijl, ‘alsof het kruidig en wild was’, met veel wit en geel, gipskruid en bla‑
deren ertussen. Haar tragiek was dat die rage heel snel werd overgenomen 
tot bij de Dagmarkt en de bloemenstal op de hoek toe, en ze niet echt met 
iets nieuws wist te komen. Later was ik korte tijd verloofd met haar rech‑
terhand, Jeroen, die uit Den Helder kwam, zodat deze winkel weer een 
geheel nieuwe betekenis voor me kreeg. Toen ik mijn verjaardag vierde op 
het Kattengat was Jeroen zijn bijdrage een enorm bloemstuk van Maria de 
Haan, als pièce de résistance van de tafel. (Ik moest even aan de hapjes van 
Cootje denken.)

Maria de Haan, Cornelis Schuytstraat 11
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‘Waarom kom je nou niet eens bij ons langs?’ vroeg Uwe Murau geregeld, 
met Duits accent, en daar had ik geen antwoord op. Ja, ik kende ze niet of 
nauwelijks, maar waarom niet? Ik toog dus naar de afspraak op de Valeri‑
usstraat en daar bleek algauw wat de bedoeling was: op de ene sofa wierp 
Uwe zich op mij, terwijl op de andere Frank Govers mijn ex‑verloofde 
Cootje de zijne maakte. Van toen af aan was ik opgenomen in hun kring, 
die verder bestond uit ‘Rootje’ van Maison Carosa in de Van Baerlestraat, 
die het kapwerk van alle haute‑coutureshows deed, en haar zwijgzame, 
enigszins ordinaire, treurige man. Verder had je Jan van Royen, Mathilde 
Willink en Max Heymans. Op de tweede orgie, waar ik voor uitgenodigd 

Valeriusstraat 149 (De orgies vonden plaats op 17 en 24 augustus 1970.)
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was, waren de gasten ene Theo en een Amerikaan. Na veel drank en drugs 
gaf ik nog het sein tot algehele orgie door op de fauteuil van die Theo af te 
duiken, die me echter al spoedig ontfutseld werd, niet de fauteuil, maar die 
Theo, door Uwe, zodat ik gereedkwam met de Amerikaan die, hoewel veel 
minder mooi, mede daardoor mijn geilheid had opgewekt, en eindigde in 
bed met Govers, van wie ik niet veel moest hebben maar wiens persistentie 
enorm was. ’s Morgens, terwijl Frank al vroeg aan mijn schrijnende roede 
zat te wriemelen en ik me slapende hield, kwam Uwe Frank weer het bed 
uit duwen om ook aan de beurt te komen. ‘Ga jij nou weg, Frank Govers, 
je hebt ’m lang genoeg gehad.’ Toen Frank, bij aanvang van de orgie, het 
licht had uitgegooid, knipte Uwe het weer aan, zodat we dom met onze 
broeken op onze schoenen stonden, met de tekst: ‘Hè nee, Frank Govers, 
altijd dat geneuk, nee hoor, ik heb er geen zin in. We gaan dansen, naar het 
dok.’ De ochtenden, in het protserige, paleisachtige interieur, waren ook 
bijzonder. Kunstlicht, alle blinden dicht, de verschaalde drank‑ en siga‑
rettenlucht van de vorige nacht, veel zwarte koffie en Frank in een zijden 
bedoeïenengewaad. Dan kwam Rootje op elf‑uur‑koffiebezoek en Frank 
stelde me dan voor als: ‘Dit is Cas Enklaar. En hij heeft een hele grote lul’, 
wat ik erg gênant vond. Met Uwe ging ik naar shows van Max Heymans 
en Frans Molenaar en we wipten bij Dick Holthaus binnen. Toen we naar 
de show van Heymans gingen, had ik een rood plastic windjackje aan met 
een grote kunstroos als corsage. Frank en Uwe vonden dat deze combina‑
tie verbeterd kon worden door het jackje over bloot aan te trekken, het‑
geen geschiedde. Daarna hoorde ik van Viek, die wekelijks bij haar tante 
Margreet at, dat Margreet en Pans van Hesteren (een maatschappelijk 
werkster‑vriendin) op de show van Heymans ‘zo’n idioot iemand hadden 
gezien, met een plastic jackje over bloot en een roos’. Frank en Uwe kwa‑
men kijken naar Het kabinet van Dr. Menotti met Mathilde die, slumming, zich 
in een wat eenvoudigere Fong Leng had gestoken (december 1974). Ze na‑
men me ook mee naar de verjaardag van Lida Polak op de Leidsekade, waar 
de pottenbakker Jan van der Vaart ook was, die mij later de zijne maakte, 
nadat ik met Uwe een keer bij hem langs was geweest in zijn woning op 
de Uilenburgerstraat (?). We gingen ook een keer naar de verjaardag van 
Cees Dam in Aerdenhout, waar Cees Dam gastheer speelde met zijn vriend 
Herman Ouwersloot en mevrouw Dam gastvrouw speelde, even goed, en 
toen moest ik wel vaststellen dat, hoe oppervlakkig en oninteressant ik 
Frank en Uwe op den duur vond, je wel veel meer met ze kon lachen dan 
met die uitgestreken gasten van Cees Dam. Toch vond ik het daarna wel‑
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letjes – ik volgde ze nog naar hun nieuwe huis op het Westeinde, maar 
heb de villa die ze daarna betrokken aan de Weteringschans, gemist. Hun 
stamcafé was De Koningshut in de Spuistraat en ik leerde daar de man‑
nequins kennen, allemaal bijzonder aardige meisjes met een opvallende 
voorkeur voor oenige mannen, en vele andere types uit de mode‑ en tex‑
tielwereld.
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Beneden woonden Emmy en André en boven, bij het balkonnetje waar 
ik nooit goed op durfde, Jaap en Ger. Het was een van de leukste behui‑
zingen die ze gehad hebben. Bij Emmy beneden was het donker en som‑
ber, bij Jaap en Ger boven viel een zee van licht over de geelgeschilderde 
plankenvloer. In de achterkamer stond een enorm getimmerd bed, drie‑ à 
vierpersoons, waar veel op gehangen werd en waarop ook middagslaapjes 
werden gedaan, een gebruik waar ik me dan maar bij aansloot. We lagen 
dan gedrieën onder de Indiase sprei, en Ger kon algauw zijn handen niet 
thuishouden en ik was nooit in staat me te verzetten tegen het idee van 
geiligheid. Een keer veerde Jaap overeind, ons in flagrante delitto aantref‑
fend, maar hij deed of hij niks zag en zette zich aan de piano tegenover het 

Johannnes Verhulststraat 200 (Jaap en Ger woonden hier van februari 1970 tot juni 1972.)
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bed om te spelen. Hier (of was dat op de Binnenkant – dat lijkt waarschijn‑
lijker) werd ik door Ger enorm de mantel uitgeveegd over mijn gedrag tij‑
dens onze vakantie in Marokko. Wat me het meest beledigde, was dat hij 
zei dat ik het de hele dag over nooit iets anders dan kleren had – alsof ik een 
oppervlakkig modemietje was! Maar, toegegeven, het aantal onderwer‑
pen van mijn interesse is erg beperkt, en dat van hen zeer uitgebreid. Jaap 
verdiende veel in die tijd en had altijd een losse hand van inkopen doen. 
Bij de banketbakker om de hoek in de Emmastraat kocht hij gemakkelijk 
voor ƒ 75,– zoute koekjes voor het weekend. Er werd veel buitenshuis ge‑
geten en Jaap betaalde vaak, ook voor mij. Het rare is dat ik me helemaal 
niet kan herinneren wat voor keuken ze daar hadden (de keuken was in 
een serre achter, die ook badkamer was). Die van Emmy beneden herinner 
ik me nog wel heel goed, met een overdaad aan donkergroen email.

Emmastraat 3
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Hier woonden Wim en Noor, boven geloof ik (helemaal op zolder?). Noor 
beweerde dat het er spookte. Hier verweet Noor mij een keer, terwijl ze de 
was ophing, dat ik zo lang niet bij haar aangebeld had. Ik realiseerde me 
toen dat ik geen enkel idee had van een patroon in de frequentie van mijn 
bezoeken en ook dat ik blijkbaar niet graag wil dat ik gemist word, wat im‑
mers verplichtingen met zich meebrengt. Ik zie het liever als een gunst dat 
de deur voor mij geopend wordt dan dat blijkt dat de ander ook behoefte 
heeft aan mijn bezoek, zoiets. Mooi is het in ieder geval niet. Hier speelde 
zich misschien ook de scène af dat Wim de krant van gisteren zocht en Noor 
zei: daar of daar in de krantenbak of ‑mand, en dat Wim brieste: ‘Noor! 
Deze kranten zijn allemaal nog van vóór de Tweede Wereldoorlog!’

Hier woonde Han Verhallen met Wien Boegborn en een of twee zoontjes 
van haar uit een eerder huwelijk. Ik kwam er geregeld en was op een of an‑

Zoomstraat 37
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dere manier verliefd op het gezin. Ik was trouwens altijd onderweg. Fietste 
van Carolien Fisser in de Vechtstraat naar Ellen Douma in Nieuw West, of 
naar Marianne Hanselaar, Emmy, Wim, Violet Cotterell, Hanneke Leviti‑
cus, of Leo Ross. Als iemand niet thuis was, dóór naar het volgende adres, 
en ik vertelde overal door wat ik bij de vorige gehoord had. Er waren ook 
nog Hans en Mieke in de Valeriusstraat, Yvonne in de Casa Academica en 
Anita op het Damrak. En Joosje in de Kanaalstraat en Jan Duchatteau, ook 
ergens in de Rivierenbuurt. De ouders van Hanneke Bonnewit woonden 
in de Deurloostraat en daar kreeg ik de allerheerlijkste viskoekjes. Han‑
neke woonde met Ed Bonnewit in de Johannes Vermeer, ze had bonbons 
in zilveren schaaltjes en daar ontmoette ik een keer Lidy Spaargaren die, ik 
geloof door De Telegraaf, tot de Hollandse Doris Day was uitgeroepen, qua 
lookalike. Ik belde ook nog aan bij Hedy d’Ancona, ergens in de Jordaan.

Prins Hendrikkade 153-i  (Hans van Gulik, eerste maal 10 september 1969.)
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Hier woonde de jongleur Hans (‘Hudson’) van Gulik, die enige – kortston‑
dige – roem had vergaard met een optreden in het Reve‑televisiespektakel 
in de Vondelkerk. Later zat hij nog in het koor van een Annie Schmidt‑mu‑
sical en daarna nog even bij Sater, in de tijd dat ze nog straattheater deden 
en acrobatiekten en jongleerden. Onze romance begon in de zaal van de 
Stadsschouwburg (een matinee?), blikken over en weer over een afstand 
van: ik op het balkon – hij in de zaal, zoiets. In de pauze huppelde ik snel 
de roodbeloperde trappen af en stuitte meteen op hem. Hij was er met 
Jan Beutener en moest na afloop bij de artiesteningang Paul Steenbergen 
opwachten, omdat hij zich aan hem wilde aanbieden als decorontwerper, 
geloof ik, hetgeen ik samen met hem deed (dat wachten). Steenbergen was 
heel vriendelijk. Van Gulik was behoorlijk gek – een keer stonden we te 
vrijen in mijn kamer en over mijn schouder zag hij ons in het spiegeltje en 
zei: ‘Ugh, twee truzen’, wat niet bevorderlijk was voor de romantiek. Een 
keer toen ik bij hem sliep in het kleine optrekje dat we boven op de foto 
zien, maakte hij wurggebaren tijdens het liefdesspel, wat ik niet zo erg ge‑
vonden zou hebben (zo lang het spel bleef) als hij me niet meteen daarna 
alleen gelaten had om in een ander bed te gaan slapen. Ik voelde me heel 
erg koud en verlaten. Ik vrees dat we een uitstekend duo waren qua sado 
en maso. Ik zette me iedere keer weer in mijn hoofd dat iedereen levens‑
vriend moest worden en de meeste mensen zaten daar niet op te wachten. 
Ik belde hem een keer, op een zondagmiddag denk ik, of ik langs kon ko‑
men. Nou, hij was aan het werk, maar ik mocht wel langskomen, maar 
hij was wel aan het werk, hè. Hij nam dit erg letterlijk. In het piepkleine 
kamertje zat ik op een poefje of krukje, terwijl hij met zijn rug naar me toe 
zat te werken aan een bureautje voor het raam aan de Prins Hendrikkade, 
waar het verkeer voorbijraasde (zie op de foto de dubbele ramen). Na een 
uur of wat gaf ik het op en thuis, terug in de eenzaamheid, moest ik erg 
hard huilen.
 Toen ik hem net had, en überhaupt net begonnen was met mijn lief‑
desleven, kwamen grapjes over jongleurs en ballen erg van pas bij mijn 
vader, die tegen mijn moeder gezegd had ‘er liever niet over te willen ho‑
ren’. Dáár moest hij wel om lachen.
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De eerste foto’s van de Mirafiori‑Sireneclub dateren van 1 december 1980, 
maar het is natuurlijk mogelijk dat we een eerdere sessie hebben gehad 
zonder foto’s. Laatst werden er herinneringen opgehaald en het bleek dat 
Judith, na een toevallige ontmoeting met Jac, door hem meegenomen was 
en niet tot de oorspronkelijke initiatiefnemers behoorde. Het idee zal wel 
van Elsje zijn gekomen en was dat je op de eerste maandag van de maand 
als de sirenes van de bb loeien, je je naar Mirafiori rept voor de lunch van 
waar je ook bent. Bij mij kwam het meestal op ontbijt neer, wat ik nooit een 
bezwaar vond. In latere jaren werd Mirafiori losgelaten omdat Judith het 
financieel bezwaarlijk vond, en kookten we om de beurt thuis. De frequen‑
tie hing af van initiatief van een van de leden, waarbij Judiths overkomst uit 

Restaurant Mirafiori, Hobbemastraat 2
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Israël vaak de aanleiding was. De pregnantste herinnering aan het restau‑
rant was wel toen ik er met mijn oom Willy at. Hij had op een vrijdag uitslag 
van de onderzoeken van het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis gekre‑
gen en belde toen ik net uit mijn werk kwam. ‘Laten we samen gaan eten, 
dan kunnen we de zaak eens rustig bespreken.’ We spraken altijd af bij de 
vijver van Americain en ik zei, zijn eenvoudige smaak wat eten betreft ken‑
nende: ‘We kunnen dáár’, armbeweging naar La Lupa in de Leidsestraat, 
‘gewoon een pizza eten en als we meer prettig willen zitten en zo, hebben 
we dáár’, armbeweging, ‘Mirafiori’. Ik hakte de knoop maar door, maar 
het was geen goed idee geweest. ‘Hebben ze hier geen plateservice,’ zei Wil 
hulpeloos. ‘Nee, maar ik zoek wel wat voor je uit.’ Ik koos spaghetti, als 
goedkoopste item, maar nee, dat had hij net bij mij op de lunch gehad. Het 
werd scaloppine, maar nu kreeg ik dus mijn spaghetti en hij niets, omdat 
hij alleen een secondo had besteld. ‘Nou, dat is zeker omdat jij een bekend 
acteur bent, dat jij wel iets krijgt en ik niets.’ Ik probeerde hem de logica 
duidelijk te maken, maar ik voelde wel dat het nooit meer goed kwam, en 
om te redden wat er te redden viel, stond ik op, ging naar de ober en vroeg of 
de scaloppine zo gauw mogelijk konden komen. Onderwijl was het drama 
al volop gaande. Hij kon over twee maanden geopereerd worden en wilde 
tot die tijd bij mij logeren. Ik vroeg waarom hij voor die twee maanden 
niet naar Zweden terugging. ‘Nee, nee, nee, nee.’ Als een kind, driftig en 
koppig. Ik dacht dat hij dat zonde van het geld vond en dat irriteerde me. 
Later begreep ik dat hij zo dicht mogelijk bij het ziekenhuis wilde zijn, het 
liefst in een tent onder de muren, voor het geval er iemand uit zou vallen, 
waardoor hij eerder geopereerd zou kunnen worden. Want hij redeneer‑
de: hoe eerder die kwaadaardige boel eruit, hoe minder kans op De Dood. 
Ik, zwaar geïrriteerd dus, en tegelijk wel in het besef onmenselijk en hard 
gedrag te vertonen, zei dat daar geen sprake van kon zijn. ‘Waarom niet?’ 
‘Omdat ik me dan niet meer vrij voel in mijn eigen huis. Ik heb geen deu‑
ren.’ Maar toen hij met Annie logeerde, was het toch ook prima gegaan...? 
Zou hij niet bij mijn ouders kunnen liggen? ‘Nee,’ zei ik ferm – een ander 
beschermen is edeler dan jezelf beschermen, dus makkelijker om ferm te 
zijn –, ‘mijn moeder verpleegt mijn vader en kan dat er absoluut niet bij 
hebben.’ Het was lang stil, een oorverdovende stilte, waarin ook de eer‑
der beschreven strijd om het eten nog plaatsvond, en ten slotte zag ik dat 
hij, eerst razend, overschakelde naar een realistische houding van ‘Gepro‑
beerd. Mislukt. Dan over op mogelijkheid B.’ Mogelijkheid B was de broer 
van tante Annie in Schagen. Die ging hij bellen. Op het Leidseplein zette ik 
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hem op lijn 1 of 2 naar zijn hotel. Hij bleek niet terecht te kunnen in Scha‑
gen, maar uiteindelijk wel bij de zoon van een vroegere vriendin, camera‑
man bij de nos, die hem liefderijk in zijn huis in Zeist opnam. Toen hij ge‑
opereerd was, bezocht ik hem tweemaal in het Antoni van Leeuwenhoek. 
Daarna vertoefde hij met de inmiddels uit Stockholm gearriveerde Annie 
in hun eigen caravan op een camping bij het Bospad, een hele regenach‑
tige zomer lang. Ik heb het niet kunnen opbrengen ze daar te bezoeken.

Hier douchte ik in de tijd dat ik bij Jaap op de Bilderdijkkade woonde en 
wellicht ook daarna, toen ik mijn eigen kamer op de Rhijnvis Feithstraat 
had. Ik schreef in die tijd een gedicht over ‘het buitenkansje, om in de 
hokjes naast mij twee Amerikanen te horen, luid converserend boven het 
geraas van het water uit’. Ik verbond de Amerikaanse taal in die tijd met 
geilheid. Water en stoom hebben daar voor mij sowieso mee te maken, wat 
wel in de lijn der verwachtingen ligt voor de zoon van de eigenaar van een 
badhuis. Ten slotte heb ik in de sauna wat dat betreft geheel mijn thuis 
gevonden. Niet dat ik vaak in dat badhuis kwam, net als ik nu, nu ik een 
eigen douchecel heb, daar niet vaak in kom. Ik ben nog van de generatie 
van één keer per week op zaterdag in bad, in een teil in de keuken (de‑
zelfde teil waarmee we op heel mooie dagen zwembadje speelden in de 
achtertuin). Later in een bad, vaak met de hele familie tegelijk. Dat klinkt 

Badhuis ‘De warme straal’, Da Costakade 200
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onwaarschijnlijk, maar ik weet het zeker. Misschien dat een van de ouders 
naast het bad zat om ruggen te wassen. In ieder geval zaten we met zijn al‑
len in bad, en mijn vader ernaast, toen hij geroepen werd om de buurman, 
meneer Alblas, die in een hartaanval was gebleven bij het ophangen van de 
was op zolder, van die zolder te helpen dragen (26 maart 1954). Een van de 
twee keren dat mijn ouders op reis waren in verband met mijn vaders ac‑
tiviteiten als coach van het Nederlands dameshandbalelftal (de eerste keer 
naar Zwitserland, de andere keer naar Oostenrijk), werd er op ons gepast 
door tante An en oom Map, die denk ik zelf nog geen bad hadden. En dan 
gingen we met hen en hun kinderen (toen nog twee?) in bad. Het was bij 
die gelegenheid dat er een ansichtkaart met paarden erop voor me op de 
mat lag, van prinses Wilhelmina, die ik voor haar verjaardag een tekening 
had gestuurd (het was dus september). Een enkele keer nam mijn vader 
me mee naar zijn badhuis in de Stationsstraat. Hij had daar zijn praktijk, 
in een rijtje oude herenhuizen, en op zolder een badhuis. Ik herinner me 
de damp en de geur van het natte hout – de hokjes waren van hout en de 
vlondertjes ook. Ik was wel trots om met mijn vader te gaan douchen in 
zijn eigen badhuis. De grootte van mijn vaders piemel maakte ook indruk: 
ik verkeerde in de veronderstelling dat hij er drie had, waar ik maar één – ik 
telde de ballen ook mee. Een keer ’s winters, aan de boerenkoolmaaltijd, zei 
ik: ‘En ik neem een hap... zo groot... als pappa zijn pielemoos’, hetgeen erg 
veel succes had. Toen mijn vader een huis liet bouwen, met praktijkruimte 
en een douche‑inrichting eraan vast, in de Stationsstraat tegenover de ou‑
de herenhuizen (die algauw ruïnes waren) op een terreintje waar vroeger 
de kermis stond, hadden we wel weer een badkamer, maar die gebruikten 
we alleen voor tandenpoetsen en onderbroeken passen (en ik, deur op slot, 
bonkend hart, voor experimenten met de liniaal. Mijn vader had gezegd 
dat je piemel in stijve toestand hetzelfde moest meten als de afstand tus‑
sen de top van je middelvinger en de plek op de muis van je hand, waar die 
middelvinger terechtkwam als je een vuist maakte. Een keer, doende met 
de meetlat, schoot er een wit kwakje op het zwartgeblokte zeil. Ik schrok 
verschrikkelijk, wist niet wat het was, dacht dat ik een heel erge ziekte had, 
waardoor wat binnenin hoorde, naar buiten kwam.) Baden deden we in 
het badhuis bij meneer Wiedenhoff. Weeïge geur, en de kleren weer aan 
over het nog vochtige, dampende lijf. Door de week was gezicht, hals en 
armen bespetteren genoeg. Bij mijn oma in Blaricum moesten we íedere 
avond de billen wassen met een speciale billenwashand. Oma zag erop 
toe, stond erbij, wij vonden het heel vervelend. Toen ik op de Toneelschool 
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zat douchte ik daar, later op het Kattengat net zo. Thuis waste ik me soms 
van top tot teen voor de wastafel, bijvoorbeeld na liefdesnachten. Maar 
ik schoot de kleren ook wel eens aan over het opgedroogde zaad om de 
acrobatiek te halen om negen uur en daarna te douchen. Ik ben een vie‑
zerik en dat heb ik van mijn vader, die hield ook niet van wassen. Het is 
niet dat ik niet van water hou, daar ben ik dol op, maar ik vind het zonde 
van de tijd. Ik was eens op vakantie in Umbrië met Eric Hampton, van het 
Danstheater. Op de hotelkamers deed hij niets anders dan urenlang bloot 
rondlopen, poedelen, zalven en zich bespuiten. Ik vond het opmerkelijk 
antisexgedrag. (We waren dan ook in het nette.) Niet dat ik vuil sexy vind, 
begroeide voeten of zwarte nagels. Niet dat het niet heerlijk is om de liefde 
te bedrijven als je allebei net gebaad hebt en in een helderwit fris slipje op 
bed daarvan ligt te bekomen (de frisheid maakt dan iets van het dierlijke 
van het gebeuren goed). Ik vind alleen dat de angst voor vuil, zweet en 
lichaamsgeuren op een afkeer van het lichamelijke duidt. Of houd ik van 
vies omdat ik het associeer met sex, die ik eigenlijk ook vies vind? In een 
bad heb ik mijn eerste, enige en laatste huwelijksaanzoek mogen ontvan‑
gen, van Jaap Wieringa, mijn oude vriend, bij wie ik logeerde in zijn huisje 
op Mallemolen in Den Haag. Ik was erg ontroerd, maar tijdens datzelfde 
weekend ging het al mis. Voor wie douchen zonde van de tijd vindt, is een 
bad natuurlijk helemaal niets: inactief en claustrofobisch (als je in je een‑
tje bent). Het smerigste Amerikanisme dat sinds de oorlog in onze cultuur 
is binnengedrongen, is de combinatie van bad en wc in één ruimte. Baden 
in poeplucht en je kont afvegen met nat toiletpapier.

Amstelstraat 26, vroeger Het Kompas
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De enige keer dat ik in een zogenaamde nachtclub was – met Marina Scha‑
pers, Ramses, Jan Cremer en met nog een vrouw, Willeke van Ammelrooy? 
Daar danste ik nog eens mee in het Okshoofd. Nu danste ik met Marina op 
zo’n van onder verlichte glazen dansvloer en ik realiseerde me dat wat die 
Getuigende Flikkers toen deden, dansacties met elkaar in heterogelegen‑
heden, dat ik dat nóóit zou durven, als ik die koppen zag van het volk dat 
om ons heen danste. Ramses maakte veel lawaai.

Wim Wilmink had het veel over Moortjes nichtenclub, waar hij ons een 
keer mee naartoe zou nemen. Ik zag er erg tegenop, want ik dacht: als ik 

Moortjes nichtenclub, Amstelstraat hoek Amstel (Moor’s Nightclub)

Huizen en herinneringen.indd   165Huizen en herinneringen.indd   165 12-6-2020   14:35:3012-6-2020   14:35:30



166

nou naar de wc moet? Ik dacht dat ik daar meteen betast zou worden door 
vuile vieze hongerige nichten. Tot mijn teleurstelling waren de wc’s heel 
gewoon. Moortje opende later nog, verderop op de Amstel richting Munt, 
‘Moortjes Eldorado’, maar daar ben ik nooit geweest.

Nu staat hier de opera. Vroeger stond er een rijtje prachtige vervallen he‑
renhuizen met voortuinen, nog gebruikt door Adriaan Ditvoorst in Pa-
ranoia. Op het dek van zo’n schip dat daar lag, deed ik het met Cees Berk‑
hout. Het licht van de auto’s die over de Blauwbrug scheurden, zette ons 
geworstel zo nu en dan in een helle gloed. Het was 20 mei 1969, de dag 
van de Maagdenhuisrellen. Niet dat ik me daarmee bemoeid had, maar 
’s avonds in de Pieter was de sfeer toverachtig opgewonden en het was er 
bomvol. Ger Gast en Otto Valkman waren er, die tijdens de bezetting en/
of de rellen een kortstondige, maar hevige romance beleefden waardoor 
Albert en Otto aan onze vriendenkring werden toegevoegd. Ik op mijn 
beurt kwam eindelijk in contact met deze Cees Berkhout, over wie ik al 
veel had gehoord. Hij speelde bij Theater Terzijde van Annemarie Prins, 
en Yvonne Petit die daar ook zat en die de buurvrouw was van Elsje in de 
Houtrijkstraat, had verteld wat een mooie jongen hij was, en altijd maar 

Amstel bij de Blauwbrug
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zoekende, en was dat nou niet wat voor Cas, dat leek haar een heel goeie 
combinatie. Ik had Cees Berkhout nog nooit gezien, maar had een aan 
zekerheid grenzend vermoeden dat ik wist wie hij was: die buitenaards 
mooie jongen met nerveuze trekken en een grote bos gehennade krullen 
die ik wel eens over het Rembrandtplein, waar een groot deel van mijn 
vrijetijdsbestaan zich afspeelde, had zien lopen. En ja, die was het. Maar 
nu was het nog niet zo eenvoudig om hem de mijne te maken. ‘Nee, het 
kon niet,’ zei hij en, na aandringen van mijn kant, ‘hij had schurft’. Ik zei 
dat ik niet maalde om schurft en wist hem over te halen. We deden het dus 
op het dek van die boot, waar hij inwoonde bij een jong gezin met kin‑
deren. De volgende dag ging ik voor het eerst naar het dok en raakte ver‑
loofd met Jelle van der Duym. Ojoo, ojee! Twee verloofdes tegelijk! Kon ik 
dat wel aan? Hoe moest dat? Moesten ze het van elkaar weten? Geen nood, 
zoals gewoonlijk. Een dikke week later was ik ze allebei kwijt. Cees sliep 
nog eenmaal bij mij. Hij wierp een blik op een yoghurtkommetje, dat 
onder water in het gootsteentje stond en zei: ‘Wil je dat nooit meer doen? 
Dat is een beeld van zo treurige eenzaamheid...’ Hij was geen aangenaam 
persoon, waarover meer. Eerst het beeld van zijn hoofd met de krullen 
op mijn kussen – van een zieke schoonheid, die alles te maken had met 
de pre‑rafaëlieten, de symbolisten en de jugendstil, met aangespoelde 
bleke prinsen, die door prinsessen met lange gouden haren op de bleke 
lippen worden gekust. Zijn trekken drukten nerveuze adeldom uit, maar 
zijn vader was melkboer, meen ik me te herinneren, in een klein dorp in 
Zuid‑Holland of Zeeland. Hij was de personificatie van het toen nieuwe 
schoonheidsideaal en wilde dat ook wel weten. Hij droeg over zijn naakte 
bovenlichaam van buitengewone blanke schoonheid brokaten hesjes en 
omgordde zijn middel met draperieën, met een voorkeur voor purper, 
paars en oranje. Tegen de vaagheid van zijn hippiebestaan was ik, met mijn 
rigide opvattingen, natuurlijk geheel niet bestand. Als ik langskwam op 
de boot, bleef Cees zo’n beetje zijn eigen gang gaan, rommelde met kraal‑
tjes en lappen, en was over alles bijzonder vaag, bijvoorbeeld over eten. 
Wat mij betreft moet er gewoon gegeten worden en ik wil weten wanneer. 
Ten slotte stuurde hij mij erop uit, met Bertje, om Chinees te halen. Bertje 
was een, ook beeldschoon, jongetje, veel jonger dan wij, die zo’n beetje 
bewonderend om Cees heen hing en denk ik niet homo sexueel was, maar 
enigszins geïntrigeerd. Ook hij vertegenwoordigde het schoonheidside‑
aal van die tijd, op een wat jongensachtiger manier en was even later een 
poster voor Puch, een bromfietsmerk met een jong en vlot image. Hij was 
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aardig en we vonden elkaar een beetje in allebei slachtoffer van Cees zijn 
grilligheid zijn. Ik zag hem jaren later eens terug in de bar van het dok, 
nog steeds mooi, maar enigszins verloederd en zéér dronken. Er was ook 
nog een avond dat Cees me meenam naar een voorstelling van Pauline de 
Groot, waar hij geen goed woord voor over had. Hij had nergens een goed 
woord voor over. Toen we, na afloop van die voorstelling bij hem op de 
boot samen gingen tekenen, boorde hij mijn tekeningen de grond in. Ik, 
masochist, zag dat als een extra bevestiging van het feit dat hij mijn liefde 
waard was. Iemand die op mij neerkeek, dan moest het goed zijn. Maar 
mijn masochisme kent zijn grenzen en toen bij de volgende afspraak de 
boot dicht was en niemand thuis, was het voor mij schluss. In die tijd zag 
ik in zijn buurt ook Gerard Thoolen wel eens, die altijd erg verzenuwd 
en zweterig was. Later vertelde hij mij dat hij jarenlang gek van Cees was 
geweest en er gek van werd omdat die Cees een immense tease was. Ik kan 
me niet herinneren of Gerard het nou wel of niet ooit met hem gedaan 
had, maar in ieder geval was het kwelling. Later raakte Cees vast verloofd 
met ene Teun, die ook erg mooi was, en die aanvankelijk ook gehennaad 
en met kraaltjes door het leven ging – ik kwam ze nog wel eens tegen, ze 
woonden toen in de Hazenstraat – maar die later fotomodel werd. In die 
hoedanigheid heb ik een keer foto’s met hem gemaakt voor de Viva, onder 
leiding van Cees van Gelderen, met ook Sylvia Kristel, Frans Ankoné en 
een Zweedse, die Annette heette. Voordat ik Cees de mijne maakte, zag ik 
hem spelen in Shaffy in Leonce & Lena of was het iets van Lorca? Hij kon er 
niet veel van – van Gerard was ik natuurlijk wel erg onder de indruk.
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Aan dit beeld is een herinnering verbonden aan een uitstapje met Jaap 
naar Amsterdam. We hadden bij de vvv in Den Helder kaartjes besteld 
voor West Side Story in Carré, nadat Mies Bouhuys ons daarmee in kennis 
had gebracht via de plaat op het Jeugdfestival in Velp. Toen de matinee was 
afgelopen, besloten we tot nog een film in Desmet en zaten in het Wert‑
heimpark tot die film begon. De film was Taste of Fear, een Engelse horror‑
film van de firma Hammer, met Ann Todd en Susan Strasberg. We waren 
verschrikkelijk bang. Dan ging Susan Strasberg (toch al invalide in een 
rolstoel, en ook nog zwaar gedecolleteerd) terwijl ze helemaal alleen thuis 
was, ’s náchts ook nog, rond het zwembad wielen, op onderzoek uit. En 
in dat zwembad... O god meid, doe dat toch niet! De grootste klap kwam 
toen Ronald Lewis, die de chauffeur speelde, en van wie we steeds dachten: 
als hij er nou maar is, dan gebeurt er niets, met die grote spierballen, zo’n 
rustige sterke man, dat die, als ze op de climax van de angst naar hem toe 
rolstoelt, ja dat die, o god, de boosdoener bleek. Later, toen we Klute zagen, 
zei Jaap: ‘Ik ga nooit meer naar dat soort films, ik doe het niet meer, ik kan 
er niet tegen, waarom zou ik het mezelf aandoen.’ Ik was toen allang ge‑
hard tegen alles op film (behalve abattoirs en operaties).

Plantage Middenlaan met links het Wertheimparkje en Plantage Parklaan
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Desmet, vroeger het Rika Hopper‑theater, was een nogal noodlijdend 
buurttheater. Een tijd lang fungeerde het als schouwburg en zag ik er een 
voorstelling van Beppie Nooy. Nu is het een Filmhuis, waar ik bijvoor‑
beeld een lezing bijwoonde van Erik de Kuyper, die voorafging aan de 
film On Dangerous Ground van Nicholas Ray. Hierbij vroeg een wijf dat tus‑
sen twee stoelen hing op de eerste rij aan De Kuyper ‘of hij alsjeblieft niet 
wilde roken’, zodat hij zijn verhaal deed met een niet‑aangestoken sigaret 
tussen zijn vingers. In de pauze maakte ik mijn opwachting bij hem, want 
ik had hem een brief geschreven (achter op een still uit Blood and Sand van 
Mamoulian), waarin ik mezelf aan hem aanbood als acteur, na het zien 
van zijn Casta Diva. Hij kon – agenda – ‘nee, nooit, nee, naar Joan komen 
kijken’ en zocht mij verder ook niet, dus ik droop na de film gekwetst af. 
Als hij mij had laten spelen in Strange Love Affair in plaats van die Ameri‑

Bioscoop Desmet, gezien vanuit het Wertheimpark
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kaanse operazanger van Peter Brook was het allicht een iets betere film ge‑
worden, maar alla. Filmhuis Desmet is enorm homosexueel‑vriendelijk 
en er vinden jaarlijks Flipo‑filmfestivals plaats. Ik woonde er een lezing 
bij van Vito Russo met clips uit films, voor gemengd publiek dat zich nor‑
maal gedroeg. Toen ik echter met Din tijdens hetzelfde festival in Krite‑
rion The Children’s Hour zag in een zaal die slechts met potten gevuld was, 
konden deze vrouwen hun gang gaan en luid lachen om alles wat zij als 
ouderwets, onwaar of vrouwonvriendelijk zagen. Iedere leraar weet dat je 
kinderen een voorstelling moet laten zien gemengd met ander publiek. 
Een schoolvoorstelling is niet te doen, want het is een groepsuitje waarbij 
de individuele beleving ondergeschikt wordt aan de kuddegeest.

C. W. de Sauvage Nolting School voor bijzonder onderwijs, Plantage Doklaan 15
Mijn overgrootvader, wiens voornamen ik geërfd heb.
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De plaquette in de hal waarop de stichter gememoreerd werd, was er niet 
meer en ook heet de school niet meer zo. Het hele interieur was, zag ik 
naar binnen loerend, ingrijpend gemoderniseerd in de jaren zeventig. 
Jaap woonde rechts ernaast, van januari tot augustus 1963, maar dat huis 
is afgebrand. Ik sliep er een keer met Jaap in hetzelfde bed tijdens een zeer 
koude winter, met aangekoekt ijs op de straten, waarbij, in ieder geval van 
mijn kant, van enige sexuele geneigdheid sprake was.

Een tijd lang hadden we hier een vast borreluur, op woensdag in de na‑
middag geloof ik, met Jaap en Ger, Viek en Arthur en Pats? (Arthur werkte 

Café de Pels, Huidenstraat 25
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trouwens later in de Pels). Ik moest echter vaak om zeven of acht uur op 
het Kattengat zijn om te werken en ik herinner me dat ik een keer, licht 
dronken, droge krokodillentranen snikkend, op het Kattengat op de wc 
zat. Ik kon het niet aan – ik werken en hen daar gezellig achterlaten met 
een vrije avond voor zich. Ik ben trouwens toch niet goed in drinken in 
de namiddag – het geeft me het gevoel dat ik net zo goed meteen naar 
bed kan gaan, want mijn avond wordt toch niks meer. Het drinken doet 
een diep grondwater opborrelen van onvervuld verlangen en dat kun je 
niet hebben als je om zeven uur repeteren moet. Ik ging dus niet meer, 
en min of meer tegelijkertijd kwam ook aan de club een einde. Dit speelt 
zich af in 1972. In augustus 1972 kwam Paulo Chada bij me logeren, die 
ik in diezelfde zomer in Rome had leren kennen. Daar in Rome had ik 
al veel geschreeuwd en hadden we ook minder gecompliceerde ruzies in 
het genre van allebei gelijk willen hebben in kwesties of Carrie Snodgrass 
nu wel of niet de Oscar gekregen had. Op mijn laatste avond hadden we 
lang gepraat, op een hoekbankje van Palazzo Farnese en ten slotte be‑
sloten dat hij toch zou komen logeren. (Nu, met terugwerkende kracht, 
zie ik hoe ik vooral helemaal niet wilde dat hij zou komen, maar dat zag 
ik toen niet zo helder.) Er rustte geen zegen op dat bezoek. Het begon 
ermee dat toen hij bij aankomst onmiddellijk wilde gaan vrijen, ik zei 
dat ik dat niet wou vóór hij naar de dokter geweest was, want die druiper 
in Rome kon ik van niemand anders gekregen hebben dan van hem. Hij 
was razend. Zo razend dat, toen hij gelijk kreeg bij dokter Van Beusekom 
op het Bachplein, hij me zelfs het ‘zie je wel dat ik gelijk had’ niet be‑
spaarde en me de taxi liet betalen terwijl hij normaal nooit een cent van 
me wilde aannemen. Toen we daarna onmiddellijk ‘het’ moesten gaan 
doen, liet hij mij hem klaarmaken en deed daarna niets aan mij. Dat 
zat me dwars en toen ik daar later voorzichtig over begon, zei hij: ‘Dat 
was wraak.’ Dat schokte me. Opzettelijk kwaad doen schokt me altijd, al 
ben ik me achteraf meer bewust van mijn niet‑opzettelijke, onbewuste, 
gedreven vorm van agressie en kan ik nu bedenken: wat is het verschil? 
De avond dat hij aankwam aten we met Jaap en Ger, ik geloof bij Sluizer 
in de Utrechtsestraat. Ik vertelde hun, aan tafel waar Paulo bij zat, over 
het druiperdilemma en de dokter naar wie we de volgende ochtend zou‑
den gaan en zij zeiden over de telefoon dat ik me ‘schandalig tegenover 
die jongen had gedragen’. Nú zie ik, zij het met enige moeite en door 
schade en schande wijs geworden, dat ze gelijk hadden maar dat vond 
ik toen helemaal niet. Waarom zou je over zulke dingen niet openlijk 
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mogen spreken? Ik was razend en zwaar gefrustreerd dat mijn vrienden 
niet mijn partij kozen. Ook Pats, bij een ontmoeting in de Pieter, kon 
goed met hem opschieten (ík wilde weg) en Truus, bij wie we langsgin‑
gen op de Oudezijds zei: ‘Goh, voor het eerst heeft Cas een vriend die 
meer praat dan hij.’ Ook met de sightseeing ging het niet goed. Na een 
wandeling door de Jordaan, waar Paulo niets aan vond, klaagde hij dat 
ik alleen maar uitjes bedacht die ík leuk vond en nooit iets wat hij wou. 
Ik zei: ‘Je hebt gelijk, en wat wil jij dan?’ Hij wou Paradiso zien en dat 
bleek net dicht te zijn die avond, waarna we in de L. L. Bar op de Elands‑
gracht terechtkwamen en ons gesprek weer leidde tot luid schreeuwen 
van mijn kant in de rustige, beschaafde lederbar. Toen wij ook in een 
ruzieachtige stemming ons eens aangordden om Chinees te gaan eten, 
ging de bel en stond, na twee jaar, de Zwitserse diplomatenzoon Frédéric 
Bieri in een blazer in de kamer. Ik wist het ook niet meer en vroeg nog 
zwakjes of hij ook meeging Chinees eten, maar nee, hij ging maar door 
en daarna heb ik hem nooit meer gezien. Twee jaar later hoorde ik dat 
hij uit het raam gesprongen was. Toen kwam die woensdag van die bor‑
rel in de Pels. Ik kwam Paulo tegen, toen ik op weg was ernaartoe, vlak 
bij huis op de Prinsengracht, en vertelde hem wat ik ging doen en dat 
ik hem daar liever niet bij wilde hebben (ik krijg het nu nog warm van 
schaamte). Misschien zei hij toen wel meteen (of toen ik terugkwam uit 
de Pels?) dat hij terugging naar Rome. Hij was misschien drie of vier 
dagen geweest. Hij kon meerijden met het busje van het Kattengat. 
Herman Vinck, goedhartig als altijd, zette hem af bij Schiphol (ik denk 
dat we in die dagen verrassingsacties op straat deden vanuit het busje 
en ik meen me te herinneren dat Paulo ook zo’n dagje mee is geweest) 
en daar namen we afscheid in een ineens, allebei opgelucht, wel vredige 
stemming. Ik mompelde, geloof ik, wel een spijtbetuiging. Een van de 
nachten dat hij alleen naar het dok ging (ik wilde nooit uit, ik had im‑
mers al een vriend!) en ik, toen hij thuiskwam, al in bed lag, hield ik me 
slapend, en ineens bonkte mijn hart van angst toen ik me realiseerde 
dat het broodmes op tafel lag: ik wist zeker dat hij dat in mijn rug zou 
steken. Schuldgevoel kortom, en ik werd nog jarenlang zwetend wakker 
bij de gedachte aan hoe ik me tegenover hem misdragen had. Niet dat 
hij een doetje was, hoor. Hij was nogal bezeten van wat hij wilde en vrij 
autoritair. De conflicten die we hadden, kwamen daar voor een groot 
deel uit voort – de opstandigheid die ik altijd heb tegen autoritaire man‑
nen. Jaren later, in Rome met Joop en Gerard, zag ik op Piazza Navona 

Huizen en herinneringen.indd   174Huizen en herinneringen.indd   174 12-6-2020   14:35:3112-6-2020   14:35:31



175

Paulo’s beste vriend Adrian Cook, een oudere Australiër, die werkte bij 
de Engelse nasynchronisatie van Italiaanse films. ‘Paulo was teruggegaan 
naar Brazilië en hij had nooit meer van hem gehoord.’

Hier ging de Zwitserse diplomatenzoon Frédéric Bieri kaarsen branden 
om de uitslag van zijn toelating tot een of andere opleiding in reclame 
en/of economie gunstig te beïnvloeden. Hij ging deze studie samen vol‑
gen met zijn vriendje, wiens moeder een gravin was en met wie hij het vele 
malen per dag deed, terwijl ze zogenaamd bij moeder Bieri thuis huiswerk 
zaten te maken. Toen ik wist dat Frédéric dood was, heb ik er vaak over ge‑

Kerk De Krijtberg aan het Singel tussen Koningsplein en Huidenstraat
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fantaseerd zijn moeder op te gaan zoeken in Bern. Ik wist toch zoveel over 
zijn leven, hetzij waar, hetzij gefantaseerd. Ik nam alles voor waar aan en 
ging dan ook van hem houden toen hij mij het litteken op zijn pols liet 
zien en over zijn vele zelfmoordpogingen vertelde (dat vertelde hij lopend 
over de Looiersgracht nadat we mash hadden gezien in Calypso).

Tegen deze brug geleund stonden vroeger de jongenshoeren (lekker dicht 
bij het dok). Later verplaatsten zij zich naar het Rembrandtplein.

Brug over het Singel met gezicht op het Koningsplein
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Toen ik op het Rembrandtplein de Zwitserse diplomatenzoon Frédé‑
ric Bieri even aanhaalde (een arm om zijn schouder, geloof ik) sprong hij 
zowat de lucht in van schrik en verzocht mij nóóit meer zoiets te doen, 
want er kon (hij spiedde meteen om zich heen) iemand uit Bern toevallig 
langskomen en dan was zijn reputatie daar naar de filistijnen, om maar 
te zwijgen van zijn huwelijkskansen. Ik sprong uit mijn vel van drift en 
hij maakte het er niet beter op door daarna over het Caransa Hotel te gaan 
schimpen: dat Amsterdam toch wel erg achterbleef bij Brussel, Parijs en 
Londen, wat zijn Grand Luxehotels betrof. Gelijk had hij, maar ik wilde 
dat toen helemaal niet horen, trots als ik was op mijn stad, het Magic Centre 

Caransa Crest Hotel, Rembrandtplein 19
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of the World. Ik zei dat hij een snob was en hij zei: ‘Nee, dat ben ik niet, want 
dan zou ik immers niet met jou omgaan.’ Het eindigde in een soort ruzie 
en ik liep, alleen, uit razernij tegen puien te schoppen en verwerkte thuis 
mijn ongenoegen in het maken van stripachtige tekeningen met teksten 
die steeds communicatiestoornis tussen gelieven tot onderwerp hadden, 
en waarover ik uitermate tevreden was. Maar ik moest die tekeningen al 
snel met een rotgang ergens onder proppen omdat hij alweer voor de deur 
stond om het goed te maken. Toen hij naar Bern terug moest, werd er toch 
wel sentimenteel afscheid genomen met uitwisseling van portretten. Hij 
zat eerst in het Aero Hotel of een soortgelijk in die buurt gelegen nichten‑
hotel, waar we het ook een keer gedaan hebben, verhuisde daarna naar het 
bij mij op de hoek gelegen hotel Wiechman en trok de laatste paar dagen 
bij mij in. Maar dat laatste weet ik niet zeker. Hij had zich aan mij opge‑
drongen via een ansichtkaart in mijn bus, met daarop een voorstel voor een 
wederzien op het dok. Ik had hem daar wel gezien, maar er niet verder bij 
stilgestaan – of had hij me zelfs ten dans gevraagd zonder dat ik het nodig 
vond daar verdere consequenties aan te verbinden? Hij moet me dan ge‑
schaduwd hebben, tot mijn huis, om die post in de bus te kunnen gooien. 
Of, bedenk ik me al schrijvende – en dat is waarschijnlijker: we waren wel 
meteen die eerste keer met elkaar naar bed geweest, maar daarna liet ik 
niets van me horen. Hij vond dat ik wat vrijen betreft niets voorstelde, ‘een 
vier of een vierenhalf ’. Ik diep gekwetst: ‘Waarom, hoezo.’ Ik deed altijd 
hetzelfde en de enige keer dat ik iets anders probeerde, was dat net het 
enige wat hij niet wou (hij had een gebaar van mij, verkeerdelijk, als een 
aanzet tot hem willen neuken gezien). Hij ging naar de sauna en vertelde 
dan klaaglijk dat ‘ze hem zelfs niet met rust lieten als hij daar lag te slapen’. 
Ik geloofde mijn oren niet! Wat was dat voor wereld waar de slaap, de vrij‑
plaats van de onschuld, niet heilig was! Dat beeld bleef altijd bij me. Fré‑
déric slapend, met zijn prachtige blonde tors, in een ligstoel, of wat moest 
ik me voorstellen, en dan een of andere onverlaat die zomaar... Hij was erg 
mooi, blond en uit tere tinten opgebouwd, een rijkeluisgezicht, met daar‑
onder een verrassend krachtig, breedgeschouderd, blondbehaard lijf. Hij 
vond dat zelf ook erg mooi en was diep beledigd toen ik, objectief doende, 
zei dat ‘hoogstens zijn bovenlijf te lang was in verhouding tot zijn benen’.
 Het was altijd moeilijk om hem klaar te krijgen. De enige keer dat hij 
zeer opgewonden was, was toen we op zijn verzoek elkaars kleren had‑
den aangetrokken. Ik weet de zijne nog precies: blazer, rood‑wit streep‑
jesoverhemd en een lange Indiase sjaal. Hij vond dat ik me erg slecht 
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kleedde, zo hippieachtig, net als zijn vriend Terence Stamp, maar die 
deed het dan nog met smaak en stijl. Op zijn verzoek ging ik een rond‑
vaartboottocht met hem maken in jasje en das. Pats kwam een keer op 
bezoek en hij wees haar in de Skoop foto’s aan van Helmut Berger en 
Florinda Bolkan, want dat was zijn vriendenkring. Een verhaal van hem, 
dat me erg is bijgebleven, ging over de uittocht van de Europeanen uit 
Indonesië, waar zijn vader de Zwitserse ambassadeur was. Zijn moeder 
en hij zaten in een auto die opgetild en heen en weer gegooid werd door 
de woedende menigte, een beeld dat ik later terug zag in The Year of Living 
Dangerously van Peter Weir. En ook het verhaal van toen hij op kostschool 
zat, omdat zijn ouders geen tijd voor hem hadden en de leiding van de 
school zijn ouders gealarmeerd had: ‘Het kind deed vreemd en praatte in 
zijn eentje tegen bomen.’ Zijn ouders hadden dit toen, zelf ieder achter 
een boom verscholen, met eigen ogen mogen waarnemen. Daarna had 
hij een paar zelfmoordpogingen gedaan en hij liet me het kartelachtige 
litteken op zijn pols zien. Hij ging later trouwen, hij wist geloof ik al met 
wie, want ‘die was toch frigide en dat was dan goed geregeld, want hij 
was niet van plan een oude nicht te worden die ervoor moest betalen’. Ik 
had daar boven moeten staan, ik had daar om moeten lachen, ik was vijf 
jaar ouder, maar nee, het bracht me tot machteloze woede, dat iemand 
zo omging met de Opdracht en het Eenzaam Volbrengen Daarvan van 
het Homosexuele leven. We schreven daarna nog wel, en ik kon het niet 
laten om mijn brieven een ironische en rancuneuze ondertoon te geven, 
waar hij in het geheel niet op inging en die hij me ook niet kwalijk leek 
te nemen.
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Ongeveer twintig jaar lang mijn melkboer. Sinds een jaar of langer heeft 
hij het opgegeven. De man is rossig en stevig, gedrongen gebouwd, met 
tijdloos achterovergolvend rossig krulhaar. Hij leek nooit ouder te wor‑
den. De vrouw was fris en blozend met kort permanent en er was een on‑
afzienbare rij van kinderen die in de winkel gingen helpen zodra ze de 
vijf of zes jaar gepasseerd waren. De familie leefde, met kinderruzies en de 
radio, achter een glazen ruitje achter in de zaak, zodat je naar achter moest 
lopen en roepen om je aanwezigheid kenbaar te maken. Al vrij gauw was 
de moeder verdwenen, ik vermoedde overleden aan een vreselijke ziekte, 
en kregen de oudste meisjes een belangrijke taak. De oudste jongen, die 
er aardig en fris en blozend uitzag, werd algauw ongezond groot en dik en 
bleek niet al te snel van geest. Hij hielp zijn vader bij het bezorgen. Ook 
sprong hij een tijdje in bij de andere melkboer, in de Berenstraat, waar de 
weduwe het niet alleen aankon maar dat was van korte duur, die winkel 
was snel ter ziele. Om op te boksen tegen de moordende concurrentie van 
twee supermarkten op de Elandsgracht, een delicatessen‑ en een kaas‑ en 
fijne‑vleeswarenwinkel, begon de melkboer een assortiment Franse kaas 
in de toonbank uit te stallen, maar het koelsysteem werkte niet goed en al‑
les stonk verschrikkelijk. De deur van de winkel sloot niet meer en als ik er 

Elandsgracht 57
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mijn kaas kocht (het enige wat ik er nog haalde), moesten de meisjes steeds 
vaker mijn briefje van ƒ 25,– gaan wisselen bij de wasserette. De melkboer 
bleef altijd opgeruimd en ouderwets beleefd. Een van zijn jongere doch‑
ters is een beetje aan de misère ontkomen. Ze is een smakelijk meisje ge‑
worden en gaan vrijen met de smakelijkste vijftienjarige van de Elands‑
gracht, een jongen die, denk ik, vroeger bij Lindeman werkte. Ik had altijd 
het gevoel dat ze katholiek waren – de moeder had die duldende, vredige 
berusting van de moeder met het grote gezin én de hele dag hard werken.

Dit huis was een tijdelijk onderkomen voor Hugo Claus en Sylvia Kris‑
tel en hier vervoegde ik me, met Guus en de Jaguar, toen we gezamenlijk 

Reguliersgracht 57-59
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naar Brussel togen, voor de Belgische première van Blauw-Blauw. In de auto 
vertelde Hugo smakelijk over de films van Sylvia – Syl wist van niets, het 
kon haar niets schelen. Hugo was de filmfan – over gesprekken met Alain 
Cuny, Kristels tegenspeler in Emmanuelle en over Lino Ventura, op wie echte 
gangsters neerkeken als zijnde een softie. In Brussel verbleven Hugo en 
Sylvia in een groot modern wolkenkrabberhotel, het Sheraton of iets met 
zo’n naam. Sylvia knapte uit haar Frank Govers‑cocktailcreatie (style Pier‑
rot) en stond erop dat niet Hugo of Guus, maar ik met veiligheidsspelden 
de boel fatsoeneerde op haar rug. Was het toen, na afloop van die voorstel‑
ling, dat we soupeerden met Yvonne Lex en Chris Lomme? Ik reed met 
Guus mee terug naar Amsterdam.

Slagerij Lars van Delft, Singel bij de Wijde Heisteeg
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Een tijd lang frequenteerde ik deze mooi ouderwets ingerichte slagerij 
en was erg verliefd op de zoon, een slanke jongeman met ernstige en be‑
schaafde trekken en meestal, dacht ik, een stropdas in de opening van zijn 
gesteven witte doktersjas. Tot ik getuige was van een gesprek over voetbal, 
dat hij voerde met een klant (de foto’s aan de muur hadden me al moeten 
waarschuwen) en ik inzag dat verkeer met zo iemand wel heel zinloos was 
in mijn geval.

Het Nieuwe de la Mar Theater is de plaats waar ik, meestal alleen, en totaal 
verloren tussen het burgermanspubliek, het ‘andere’ soort toneel ging 
bekijken. En het is de plaats waar ik de besloten (uitgebreidere) versie 
van mijn eindexamen van de Toneelschool speelde, waarbij Viek onder de 
indruk was van mijn hanige opkomst als Don Juan, door Ferd bepruikt, 
besnord en bepluimd en waarbij Jaap niet uitgegierd raakte over een klei‑
ne bijrol van Johan in diezelfde Don Juan, omdat die, in een zwart puritei‑
nenpak met witte kraag en zo’n malle hoge zwarte heksenhoed op, in een 
stoel gezeten zijn in witte kousen gestoken mollige beentjes niet bij de 
grond kon krijgen. Jaap had zich er weer iets bij voorgesteld in de trant van 
dat Johan eigenlijk een als man verkleed vrouwtje was.

Nieuwe de la Mar Theater, Marnixstraat
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 Maar waar het me om gaat was twee jaar daarvoor, toen Jaap Wieringa 
daar eindexamen deed. Hij zat op het platte dak in de zon, met zijn kor‑
nuitjes, in een badjas, en zijn zwaar bewolde apenbenen glinsterden in 
de zon en dat wekte een machteloze pijn in me. In zijn kleedkamer, waar 
ik bloemen bracht, zei ik ‘Japie’ tegen hem en toen zei hij, wel weer heel 
charmant: hoe leuk... dat in geen jaren iemand hem meer Japie...

Wie weet nog dat hier de boetiek van Willeke Alberti gevestigd was? In 
ieder geval op deze plaats. Hij bestond niet lang, niet zo lang als de schoe‑
nenboetiek van Ria Valk. Misschien net zo lang als de kinderkleertjesboe‑
tiek (in Monnickendam) van Marja Habraken?

Zieseniskade 2
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Hier woont, neem ik aan, nog steeds professor K. Toen ik Adrianus speelde, 
kreeg ik via het kantoor van Centrum een getypte fanbrief van deze man, 
in een slechte stijl en vol doorhalingen en met ballpoint aangebrachte 
verbeteringen. Mijn natuurlijke neiging was: afhouden, niet op ingaan. 
Maar, dacht ik, moest ik geen begrip opbrengen voor de fan, daar waar ik 
er zelf ten aanzien van Ellen Vogel ook één geweest was? Op de Waldeck 
Pyrmontlaan werd ik voorgesteld aan vrouw (haar met jus gewassen) en 
dochter (middeleeuws jonkvrouwtje met in het midden gescheiden haar), 
die zich daarna terugtrokken opdat hij en ik een gesprek konden hebben 
bij het knapperend haardvuur, met een ‘speciaal door hem uitgezocht 
goed glas wijn’. (Of gingen wij naar zijn eigen vertrekken?)

Waldeck Pyrmontlaan 20

Huizen en herinneringen.indd   185Huizen en herinneringen.indd   185 12-6-2020   14:35:3212-6-2020   14:35:32



186

 Ik was natuurlijk gevleid door de aandacht voor mijn persoon; een 
vaderlijke vriend, een psychiater ook nog (hoewel hij zei dat hij die ca‑
paciteit strikt gescheiden wilde houden) die veel naar me wilde luiste‑
ren... Na het eerste bezoek bezorgde de post een pak voor me, waarin zijn 
standaardwerk zat dat alle medische studenten moeten lezen, met op de 
titelpagina een opdracht, iets over ‘je mooie expressieve handen’. Later 
scheurde ik de titelpagina eruit, verscheurde die en verkocht het boek bij 
De Slegte. Daarna kwam de première van In de jungle van de city, waar hij op 
de nazit was met vrouw en dochter en ik, overal waar ik ging of stond, 
zijn blik op me voelde rusten. Kreeg ik toen ook een cadeau of kwam dat 
boek na die première? Hij had me al verteld dat hij verliefdheden ‘plato‑
nisch omzette’, wat, zoals dat gaat, tegelijk geruststellend én beledigend 
werkte. Ook achtte hij, na een paar sessies, de tijd rijp om me ‘aan zijn an‑
dere vrienden voor te stellen’. Misschien dat als de kamer vol had gezeten 
met geile jongens, dát het zwaarst voor me gewogen had, maar het was 
zo’n intens truttige en duffe bijeenkomst dat ik, voornamelijk jaloers, de 
aandacht‑voor‑mij‑alleen miste. Er waren inderdaad een paar jonge door 
hem uitverkoren assistenten, van wie ik de attractie echter niet kon zien. 
Ik schreef, laf, een brief waarin ik me ervan afmaakte, ik weet niet meer 
onder wat voor voorwendsels. Hij reageerde eerst woedend per brief, later 
nog eens verzoenend, me uitnodigend voor de verjaardag van zijn doch‑
ter, waarop ik niet inging. Ik kwam hem een keer tegen in het Vondelpark, 
in de buurt van het poffertjeshuis bij de Amstelveenseweg en schrok. Vele 
jaren later zag ik hem nogmaals, volkomen verwezen schuifelend in de 
Ferdinand Bolstraat. Weer later verscheen zijn boek, over zijn gekte en ge‑
nezing. In de tijd dat ik de glaasjes wijn bij hem ging drinken, ik denk drie 
keer of zo, stapte ik als de Centrumbus terug van tournee de stad inreed, 
bij de Amstelveenseweg uit en Ferd was vreselijk nieuwsgierig. Hij, ver‑
telde hij me later, verdacht me natuurlijk van erg galante avonturen in die 
buurt: ‘Je was altijd zo geheimzinnig...’
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Hier had Noortje Antoinette Smits, zoals het op een affiche stond met 
schuine schoolschriftletters, en een foto van Noor in een begin‑van‑
deze‑eeuw matrozenjurk en met hangend haar (‘Prinsesje met hangend 
haar’), haar antiekwinkel. Ik heb er nog eens een eierdopje gekocht. Voor 
de klandizie was de gezelligheid om haar tafeltje met de witte wijn niet 
best. Bovendien lag het pandje niet ‘in de loop’. In het hoekhuis ernaast 
woonde de secretaresse van Wim Sonneveld, die altijd op haar stoepje zat 
te zonnen, een zeer waardige vrouw met hoog grijs haar in een enveloppe‑
kapsel.

Reguliersgracht 37
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Hier woonde of woont Douwe Bosma, ‘de vuilnisman’. Ik had hem op het 
dok ontmoet, waar hij normaal nooit kwam. Hij was een coc‑type. Hij 
beweerde dat hij vuilnisman was, wat ik blij aan iedereen vertelde. En ik 
keek gespitst naar ieder vuilniskarretje of ik hem daar in pilokleding op 
zou aantreffen. Hij was ook weer zo’n gek die me de eerste keer dat ik bij 
hem sliep al aan het huilen wist te krijgen, ’s morgens. Ik moest ’s mid‑
dags, geloof ik, iets doen in een Anti‑Atoomraket Demonstratie met het 
Werkteater en hij begon enorm uit te varen en af te geven op het werk dat 
we deden, dat was allemaal zinloos. Nou, redeneerde ik, als iemand mij bij 
de eerste ontmoeting al aan het huilen brengt, dan moet het wel de grote 
liefde zijn. Ik zat bij Jaap koortsachtig van verliefdheid op telefoon van 

Eerste Schinkelstraat 8-i
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Douwe te wachten en toen we een keer samen naar het coc gingen, was 
dat de enige, eerste en laatste keer dat ik niet om me heen keek naar andere 
jongens, maar niemand anders zag dan Douwe. Hij zei dat hij met me naar 
een onbewoond eiland wilde en dat hij zelfs mijn eksterogen zou willen 
likken als ik die had gehad. Hij had het wel over zijn vriend die Indisch 
was, ene Albert, maar daar wilde ik liever niets van weten. Maar Douwe 
vond de tijd rijp en ik moest bij ze komen eten, in de woning van Albert, 
in een flat in Osdorp (?). Albert zou koken. Ik was gespannen, als altijd in 
zulke gevallen; veel hing af van de ontmoeting met Albert. Als hij op mij 
zou vallen of ik op hem of beide, was er een leefbare situatie. Zo niet, wat 
moest ik er dan mee? Albert was een middelbaar Indonesisch vrouwtje, 
dat zich vlekkeloos gedroeg, redderend gastvrouwtje, drukdoende met de 
kip, et cetera. Wat moest ik daarmee? Ik dacht: Douwe Bosma, als jij een 
béétje man bent, dan pak je nú je tandenborstel en gaat met mij mee. Nou 
ja, er viel niet tussen te komen, tussen die twee. Die Albert deed dat per‑
fect. Chapeau bas. Het interieur was ook een klap. Dat van Douwe was ook 
al niet mis, met kasteelstoelen en een Oisterwijkse salontafel en een rieten 
mand met lectuur, maar deze Albert had een eettafelset bij het raam die 
op de Sloterplas uitzag (?), een bruinlederen bank, dat werk. Hij draaide  
iets van Mahler wat ik in de stemming waarin ik was, heel erg mooi vond 
maar wat me ook in een peilloze droefenis stortte. Toen er na het eten naar 
het coc werd gegaan nam ik bij hun auto, op de Leidsegracht, afscheid. Ze 
waren enigszins bevreemd, maar begrepen waarschijnlijk wel hoe de vork 
in de steel zat. Dat machteloze gevoel van er niet tussen kunnen komen, 
van aan het kortste eind te trekken, kwam me goed van pas in de scène in 
Zus of zo waarin ik, als een 38‑jarige advocaat die het voor het eerst gedaan 
had (met Hans), bij de tweede afspraak geconfronteerd werd met een Vaste 
Vriend, in de gedaante van Joop. Dat is de enige rol die ik ooit heb gespeeld 
waarbij de ontroering vanzelf kwam. Uit de inleving, zeg maar, op zijn 
stanislavskiaans. Ik bedoel: dezelfde ontroering die ik toen bij Douwe en 
Albert had gehad, maar die ik onderdrukte, kwam altijd weer terug als ik 
de scène met Joop en Hans speelde.
 Kort daarna, merkwaardig genoeg, raakte het uit tussen Douwe en Al‑
bert. Nu krijg ik informatie over hen van Marieke, de vrouw van Hugo, 
die creatieve therapie doet in het bejaardenhuis waar Douwe de scepter 
zwaait en waar Albert ook nog steeds werkt. Douwe heeft keelkanker ge‑
had maar is weer genezen en kan weer praten en hij en Albert zijn, geloof 
ik, nog steeds samen. (Dat Douwe in de verzorging zat, dat was toen ook al 
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wel tot me doorgedrongen – ‘vuilnisman’ betekende menselijke resten.) 
Maar nu over Schinkelstraat 8. Ik herinner me dat we daar een keer kusten 
en hij me zogezegd in zijn armen nam, hij boven, ik onder, zoals in de 
film. Ik voelde me wegsmelten in opperste zaligheid, als Marjoleintje van 
het Pleintje. Je Overgeven Aan de Sterke Armen van een Man...
 De andere keer moet in de nazomer van 1972 zijn geweest. Het was de 
laatste dag voor de vakantie op het Kattengat en iedereen zou alles op‑
ruimen. Om een uur of vier, vijf was iedereen weg, maar ik ging fanatiek 
door, met de kostuums in de kleedkamer en de kast in het kleine kamertje 
– ik ging over de kostuums, dat had ik aan me getrokken. Ik was te driftig, 
te fanatiek bezig en ineens stuitte ik op een doos met overhemden die 
ik gisteren nog had opgevouwen, waar Helmert onder uit de stapel een 
overhemd getrokken had zodat alles door elkaar lag. Ineens had ik een 
breakdown, ik gierde het uit en snotterde. Ik ging op de fiets naar Douwe 
en lag bij hem op het vloerkleed en kon niet meer praten, wat een beetje 
griezelig was (voor mij zeker). Geleidelijk trok ik een beetje bij. We gingen 
naar bed, ik lag er al in toen opeens de bel ging. Douwe kwam om de hoek 
en zei dat het een jongen was met problemen, iemand met wie hij moest 
praten, het zou niet lang duren. Die jongen was achttien en niet onaan‑
trekkelijk en terwijl ik in bed lag te wachten bonkte mijn hart van angst 
dat hij met die jongen... het duurde zo lang... Ik begreep voor het eerst wat 
lichamelijke jaloezie is. Het was vreselijk, vooral omdat ik daar zo verlaten 
lag en hem ook zo nodig had op dat moment. Mijn hele leven lang heb ik 
iets gehad met wáchten, het is iets waar ik niet tegen kan. Hoewel ik op 
het Kattengat bijna iedere morgen te laat kwam vanwege dok en door 
de wekker heen slapen, stond ik iedere avond wanneer ik er als enige om 
acht uur was, op het punt een briefje op tafel te leggen: ‘Ik was er om 8 uur. 
Er was niemand. Ik ben maar weer naar huis gegaan.’ Ik heb het nooit 
gedaan want dat zou leiden tot een nog grotere eenzaamheid, die van de 
misdadiger. Meestal ben ik zo blij als degene op wie ik wacht komt, dat de 
helft van mijn woede alweer weg is. Enfin, Douwe kwam in bed, ik weet 
niet meer of we gevreeën hebben. Dat was misschien de laatste keer dat 
ik met hem sliep. De eerste keer was op 13 november 1971, de laatste keer 
op 16 april 1974. Hij was vrij klein en gedrongen gebouwd, wit van vel, 
met zeer blauwe ogen en warrig blond haar. Nogal vechterig en stoeierig 
in bed. Hij droeg spijkerpakken en rijglaarzen. Hij had een nattige, weke 
huid.

Huizen en herinneringen.indd   190Huizen en herinneringen.indd   190 12-6-2020   14:35:3212-6-2020   14:35:32



191

Het afbreken van de Klene‑dropfabriek, een klein restant van oude in‑
dustriële bedrijvigheid in de Jordaan (Piet Römer had er gewerkt en ook 
Johnny Kraaykamp) deed me groot verdriet. Ik verwerkte mijn woede in 
de radiotalkshow in Titus en schreef een boze brief aan burgemeester Van 
Thijn. Toen ik er langsliep met mijn Franse buurman Jean‑Luc Littière 
dacht ik een conversatieonderwerp te hebben in deze slag die onze buurt 
was toegebracht, maar Jean‑Luc zei: ‘Ies goet, iek ken mensjen die er ke‑
werkt hebben en is verskrikkelijke omstandikkeden.’ Ja, dat werpt weer 
een ander licht op de zaak. Al denk ik dat je toch liever je boterhammetje 
opeet in het zonnetje op de Lijnbaansgracht dan ergens op een industrie‑
terrein bij Muiden.

Klene-fabriek, Lijnbaansgracht/hoek Looiersgracht
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In dit of een soortgelijk café zat ik met Vincent Kraal aan de borrel, na een 
dag samen waarop we naar de kermis gingen. Het was zo’n dag die te ma‑
ken had met geluk. Verwarrend ook. ’s Morgens waren we bijvoorbeeld op 
zijn kamer en lag hij ineens waar ik bij was te vrijen met ene Kareltje op 
een bed (of was het de kamer van Kareltje en gingen we daar langs of was 
Kareltje langsgekomen bij Vincent?). Die Kareltje was erg brutaal. Vincent 
zelf zou zoiets nooit geëntameerd hebben, maar ik wist niet wat ik ermee 
aan moest. Uiteraard koos ik voor een gedetacheerde houding, dat is altijd 
mijn eerste keus, maar eigenlijk in strijd met mijn opvattingen over ro‑
mantiek en over bezit. Deze Kareltje, die de vriend was van Theo van den 
Bogaard, de tekenaar van Ans en Hans, had bij Loes in de klas gezeten op de 
balletschool van Nel Roos en was een bijzonder mooi ventje. Later, op het 
dok, drong hij zich nog vaak aan me op en wilde ook met me naar bed, 
maar ik wees hem af, tot zijn verbazing. Ik heb mijn neus altijd erg hoog 
in de wind gehad. Ik vond hem te gek. Hij is zich later Carus gaan noemen 
en frequenteerde nog jaren de sauna. Van die kermis weet ik niets meer, of 
we ergens ingingen of niet. Ik heb wel eens op de Nieuwmarkt in de Spin 
gezeten, als kind mijn lievelingsattractie, maar nu was ik doodsbenauwd. 
Ik was ervan overtuigd dat een van de bakjes de torens van de Waag zou 
raken en stond even later misselijk weer op de grond.

Nieuwmarkt 16/hoek Bloedstraat
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 Volgens mijn boekje heb ik het met Vincent voor de derde en laatste 
maal gedaan op 31 augustus 1970. Was dat die dag van de kermis?

Hier had ik een afspraak met een student Arabisch om de juiste uitspraak 
te leren van de paar Arabische zinnen die ik moest zeggen in BlauwBlauw. Ik 
speelde in dat stuk immers de verloofde van een sjeik, en ook die van Guus 
Oster totdat Ellen op de proppen kwam. Guus zag altijd erg op tegen het 
moment waarop ik hem moest kussen (een eenvoudige begroetingskus, 
op de mond, maar met gesloten lippen). Hij stond dan moedig, maar als 
een zoutpilaar van gêne te wachten tot de kus kwam. Een paar keer kwa‑

Bungehuis, Spuistraat 210
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men er op dat moment harde braak‑ en boergeluiden uit de zaal. Fons gaf 
zich wat makkelijker over in de scène waarin ik hem weer moest verleiden 
(ik streelde zijn schouders, borst en buik, achter hem staand, tot het licht 
uitging). Ook mij ging het niet makkelijk af, ik was net zo gegeneerd als 
die heren. Ook Ellen en Guus hadden een sexscène waarbij Ellen de voet 
van Guus moest likken. Guus, die zo netjes was dat hij zijn schoenen ver‑
voerde in speciaal daartoe ontworpen sokken, waste zijn voetjes van tevo‑
ren en daarna nog eens het bewuste voetje in de pauze, vlak voor het grote 
moment daar was. Ellen bewoog dan haar lange tong op een hoogte van 
enkele centimeters boven het voetje en dat was dat.

In dit café werd ik geïntroduceerd door Frank en Uwe. Het was het café van 
de modewereld en ik was er op goede voet met Manfred Grünberg en zijn 
vrouw die in de textiel zaten en met de meisjes die in de shows van Frank, 
Heijmans, Holthaus en Molenaar liepen. Ik herinner me ook een nouveau‑
riche‑achtige vrouw die getrouwd was met Haf Keijzer, de tapijtkoning. 
Er werd altijd veel ingenomen, vooral Max Heijmans wist er raad mee. Een 
keer ben ik daar zo vreselijk dronken geworden dat ik er daarna nooit meer 
heb durven komen. Ik viel de heren hun dames lastig, zat aan hun tieten, 
hetgeen de heren en hun dames, tot mijn verbazing achteraf, zich nogal 

Café De Koningshut, Spuistraat 269
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goedmoedig lieten welgevallen. Maar ik schaamde me erg. Ik kwam er ook 
met mijn Noorse fotomodelverloofde Haakon Sommerfeld, die me een 
keer volgde naar de wc en, terwijl ik stond te plassen, aan mijn lul ging zit‑
ten zodat ik een verdikking kreeg en niet meer kon plassen. (Om het woord 
‘verdikking’ moest ik altijd erg lachen met Guus. Hij had het uit een felrea‑
listische roman van een domineesvrouw, die in de jaren dertig o‑la‑la was. 
Alie van Noordewier‑Redigius zal ik maar zeggen, maar zo heet ze niet) Ik 
deed het met Haakon op 6, 7, 8, 10, 12 en 15 december 1970.

De Ambassade werd zeker veel bezocht want die had, als eerste bioscoop, 
nachtvoorstellingen (Hud, House of Bamboo, Marat-Sade).

Voormalig Ambassadetheater, Jan Evertsenstraat
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Helmert en Joost bewoonden hier een flatje, geheel leeg, met in een hoek 
een aantal kapotte rotanstoelen op een hoop gegooid. Ik aanschouwde dat 
toen ik op de terugreis uit Sicilië Marja en Helmert trof op het vliegveld 
van Catania. Ik had zo veel beleefd en zo lang geen Nederlands gespro‑
ken dat ik ze gillend van enthousiasme in de armen sprong. Titti Ogniben 
bracht me weg en in het vliegtuig vroeg ik opgewonden wat ze van haar 
vonden. ‘Nou, hum, zo’n wintersporttype meer, hè,’ was het korte com‑
mentaar van Marja. In het vliegtuig, met brutaal bellen whisky in de hand, 
werd van beide kanten honderduit verteld. Ik bleef bij ze slapen in de flat 
en toen ik alleen in mijn logeerbedje lag, daar in Nieuw West, was ik erg 
romantisch gestemd over Angelo Pistorio met wie ik het de vorige avond 
ten afscheid had gedaan in de garage van het blok waar hij woonde met 
zijn familie en waarbij ik hem niet mocht aanraken. Hij kwam – hoep – in 
de lucht klaar. Ik had het gevoel dat ik mijn boodschap langs de sterren 
doorzond naar het verre, warme Catania. ‘Angelo, Angelo...’, zoals in de 
boeken van de Brontë‑zusjes altijd een stem komt van over de Moors. Toen 
er algauw een brief van Angelo kwam met de vraag of hij in Amsterdam 
zou kunnen wonen en werken, moest ik hem dat wel ernstig afraden. Hij 
heeft daarna nog tien jaar lang kerst‑ en paasgroeten gezonden, brieven en 

Burgemeester Cramergracht 127
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ansichten van de Giardini Bellini, waar we elkaar ontmoet hadden. Eens 
dreigde hij werkelijk naar Amsterdam te komen, voor vakantie, en werd 
ik om zes uur ’s morgens gewekt door de telefoon waarin, na veel wereld‑
gekraak, zijn stem hoorbaar werd, die me in het Italiaans van alles vroeg 
en vertelde. In die weken keek ik op het dok angstig gespannen om me 
heen of hij daar ineens zat, maar later weer bleek dat zijn trip toch niet 
was doorgegaan. Ik ben op een zeker moment gestopt met hem terug te 
schrijven, maar zijn ansichten (Ti Voglio Tanto Bene) bleven komen. De 
laatste jaren niet meer.

Hier was ‘Li‑La‑Lo’ gevestigd, van Jacques en Jossie Holland. Je kon er eten 
en zij zongen Jiddische liedjes. De beschildering van de pui is nog van 
hun hand. Albert Blitz was er zingende kelner, maar dat was, denk ik, voor 
mijn tijd.

De Clercqstraat/hoek Agatha Dekenstraat
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In het cafeetje op de hoek heb ik veel gezeten met Viek, die aan het eind 
van de straat rechts woonde in een huis dat nu afgebroken is. De straat 
was vervallen, maar sfeervol en eindigde in een werfje zodat het eind van 
de straat soms geblokkeerd werd door een groot schip op de wal, zoals 
de straat waar Marnie haar moeder woont in de film van Hitchcock. Viek 
woonde in hetzelfde huis als de beeldhouwer Erik Claus, die de minnaar 
of ex was van Wabien (of misschien had hij zijn atelier beneden). Boven bij 
Viek was het erg gezellig. Ze had in die tijd een erg mooie koffiepot van wit 
porselein, die echter nooit afgewassen werd en rijkelijk van bruine stralen 
was voorzien.

Schimmelstraat, gezien vanaf de Agatha Dekenstraat
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Jaap en ik waren per fiets van Den Helder naar Amsterdam gegaan, waar we 
deze kamer voor hem vonden. Hij woonde er van september 1961 tot april 
1962. De hospita was een jonge vrouw met een gezin. Van de tijd dat ik er 
verbleef, herinner ik me het naast elkaar op matrassen op de grond slapen 
en spanningen over een meloentje dat ik gekocht had op het Roelof Hart‑
plein (omdat ik op de terugweg was van de Cinétol, waar het Ingmar Berg‑
man Festival plaatsvond) wat Jaap ‘zonde van het geld’ vond. (Het was mijn 
eigen geld, maar hij mopperde ook toen ik in Oost‑Berlijn op het metro‑
station, waar je gedwongen door het regime al je geld moest opmaken, met 
dat doel een glazen souvenirschaaltje kocht. Hij kocht, na rijp beraad, een 
doos koekjes die zo droog waren dat hij ze uitdeelde op het metrostation, 

Bilderdijkkade 17
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wat wel weer aanleiding tot lachen gaf.) En hier was het ook dat mijn door 
thuis en De Telegraaf gevoede opvattingen over de wereld langzamerhand 
beïnvloed werden door die van de al studerende, en in een socialistisch huis 
opgevoede Jaap. Toen al hadden we echter conflicten over wat Jaap ‘mijn 
naïef‑idealistische, romantische’ ideeën noemde, in tegenstelling tot zijn 
vereerd rationalistisch denken. Ik denk dat Jaap de grotere romanticus is 
van ons twee. Al zou ik natuurlijk weer nóóit zakenman kunnen zijn.

Hier woonde Wabien Manschot. Het huis ziet er zo smal uit maar ik herin‑
ner me de ruimte als riant. (Het is algauw riant als je zelf op 6 bij 2,5 meter 
woont). Er was een partijtje, een middagborrel, waar ik een van de eerste 

Nassaukade 304-iv

Huizen en herinneringen.indd   200Huizen en herinneringen.indd   200 12-6-2020   14:35:3312-6-2020   14:35:33



201

aanwezigen was en de een na de ander die binnenkwam vroeg: ‘Is Jaap er 
niet?’ Ik realiseerde me toen dat ik daarom geen stel wilde zijn. Alsof je 
zonder elkaar niet genoeg was. We waren wel een stel. Veel mensen kon‑
den ons niet uit elkaar houden of verwisselden onze namen. Carry Tef‑
sen noemde ons ‘de Gezusters Ruit’ (we hadden allebei een Schotse wol‑
len das). Toen ik naar de Toneelschool ging en we een paar jaar later ieder 
ons eigen sexleven hadden, was die symbiose wel opgeheven. Jaap wilde er 
vooral graag vanaf. Ik vond het ook wel heerlijk dat er iemand was met wie 
je alles samen kon doen en met wie je alles wat je apart beleefde meteen de 
volgende ochtend per telefoon of op koffiebezoek doornam.

The Movies, vroeger Hollandia, Haarlemmerdijk 161
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In Hollandia, zoals het vroeger heette, heb ik bijvoorbeeld het prachtwerk 
Taras Bulba gezien, naar Pushkin, met Tony Curtis.
 Hollandia was een heel mooi intiem en ouderwets bioscoopzaaltje en 
in de tijd dat we een ruimte zochten voor het Werkteater hadden we het 
er eens over, maar in onze beginselverklaring was sprake van een ‘open 
ruimte, niet beperkt door conventionele scenische bouw’ en dat was niet 
bepaald het geval daar. Toen Marja en Rense nog in de Palmstraat woon‑
den, gingen we er een keer heen (25 juni 1969) naar de edelwestern The 
Stalking Moon met Gregory Peck en Eva Marie Saint. Ik zal nooit de kleuter‑
achtige toververbazing van Rense vergeten, die zoiets nog nooit had ge‑
zien. Van huis uit had hij nooit iets ordinairs of commercieels mogen zien 
en zijn filmervaring ging niet verder dan Ingmar Bergman. (Zijn ouders 
gingen ook niet naar Marja kijken toen ze bij Centrum speelde, uit angst 
dat het smakeloos zou zijn.) Toen Pieter Goedings er kwam introduceerde 
hij een tijd lang liveacts op het toneel voor de aanvang van de film. Viek en 
ik keken ademloos toe hoe een man met opgestoken haar onder zijn hoed, 
dat losschudde en kaal bleek te zijn op zijn schedel met vanaf zijn oren 
zwart heksenhaar dat tot op zijn rug viel. We waren het erover eens dat we 
nog nooit zoiets vies hadden gezien (Carlos Traffic ?). Later toen ik ‘Joan’ 
plande als een lezing voor filmhuizen met liefst een film van Crawford na, 
bracht ik een bezoek aan Goedings, maar hij was misprijzend en achter‑
dochtig en liet nooit meer van zich horen. De enige filmhuizen waar ik 
ten slotte heb gespeeld waren in Den Haag, het een op de Denneweg, het 
andere op het Noordeinde, waar ze twee televisies op het toneel hadden 
met Joan haar film Mannequin op video.
 Een ander gedenkwaardig bezoek aan The Movies was met Pats. We za‑
gen Le Petit Soldat van Godard en werden na afloop min of meer gevolgd 
door een meneer die naast mij had gezeten. We schudden hem af door een 
café binnen te gaan, maar toen we daarna op de Spuistraat dromerig uit‑
keken over de Stromarkt lag er ineens een brief op de mat. Au Petit Soldat en 
een voorstel tot afspraak in het Literair Café op de Kloveniersburgwal. Ik 
denk niet dat ik gegaan ben.
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Ergens in deze flats woonden Han Verhallen en Wieneke Boegborn voor ze 
naar de Zoomstraat verhuisden. En op een van deze balkonnetjes stond ik 
met Han, met het onvermijdelijke glas wijn, toen hij mij vroeg of ik zou 
willen meewerken aan een onderzoekje... (hij was socioloog) onder ho‑
mosexuelen... Ik was ademloos dat iemand mij aanzag voor... rekende tot...
en reageerde weifelend. Ik was er toen ook nauwelijks een. Ja, in de geest.

Korte Prinsengracht 93, gezien naar Haarlemmerstraat
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Ook hier geldt weer: ik ben er geweest, maar naar welke film... Het ging 
slecht met de Rex, zoals met alle buurtbioscopen en een tijdje probeerden 
ze het met Turkse films, zoals de Capitol op de Rozengracht het met In‑
diase probeerde. Toen het prachtige art‑decopaleisje Parisien in de bocht 
van de Nieuwendijk slachtoffer was geworden van de Grote Nieuwe Ho‑
telsrage verhuisde Parisien naar de Rex, maar gezien het bord te huur 
heeft dat ook niet blijvend mogen zijn. Ik ben een paar maal in de Parisien 
geweest, een keer naar zo’n Duitse sexfilm, die begint met een professor in 
een witte jas en met een aanwijsstok, een andere keer naar een echte sex‑
film en ook nog eens naar een semi‑ (eigenlijk niet) pornofilm met Horst 

Voormalige bioscoop Rex, Haarlemmerstraat 35
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Buchholz en Danièle Gaubert. Die vond ik erg geil, want er kwam liefde‑ 
en zingenot in de bioscóóp in voor. Ook zag ik er Mademoiselle (scenario Jean 
Genet, regie Tony Richardson) waarin Jeanne Moreau haar tepels afplakte 
met tape, ik begreep niet waarom. Ik schaamde me altijd wel om er binnen 
te gaan. Hadden ze doorlopende voorstellingen? In ieder geval behoorlijk 
non‑stop. In die echte pornofilm werd een vrouwtje het slipje van haar 
reet gescheurd op de achterbank van een auto, wat ik geil vond. Een van de 
weinige keren dat ik een verdikking had in de bioscoop, was bij The Cardinal 
van Otto Preminger, waar de Ku Klux Klan Tom Tryon de soutane van het 
lijf scheurde om hem daarna aan een brandend kruis gebonden te geselen. 
Tom Tryon is daarna bestsellers gaan schrijven.

Oudezijds Voorburgwal 88
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In het middelste pand was, of is nog, het sextheater gevestigd waar mijn 
verloofde Cootje Wolschrijn zijn brood verdiende als acteur. Ik heb hem 
een keer zien optreden als dief. Je zag eerst een blond meisje, met zo’n kort 
rokje, als op cartoons in De Lach, met een plumeau bezig aan het afstof‑
fen. (Kont naar de zaal, bukken, broekje.) Toen kwam Cootje op als dief 
met pet, masker en jutezak waaruit een zilveren kandelaar stak. Daarna 
simuleerden ze enige vrijage.

Hier woonde Cootje toen ik hem leerde kennen. Volgens mijn adresboek‑
je op één hoog, maar ik herinner me dat we zo dom stonden te zoenen 

Singel 77-i
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in dat kamertje beneden en dat de hele gracht ons kon zien en dat ik me 
niet geheel kon overgeven. Dat kon ik sowieso niet en ik deed erg mijn 
best om mijzelf tegen te maken. De dag na onze kennismaking, op een of 
ander feest met dansen, van Onno en Hiep, of Taje x, begaf ik me al dan‑
send in een verregaande vrijage met een kleine snormans, die Fred heette, 
wat Cootje tot wanhoop dreef. Daarna maakte ik werk van ene Jacques 
Lewensztain, een Argentijn, die ik in de Pieter ontmoet had (en die later 
nog yoga gegeven heeft op het Kattengat). Die Jacques verscheen niet op 
de afspraak en, gek wordend van het wachten, hing ik een briefje voor 
hem op mijn deur en ging de stad in, misschien in de Pieter kijken of hij 
daar was. Toen ik weer onverrichter zake thuis was, hoorde ik voetstappen 
op de trap... kwam hij toch nog?? Ik schoof de deur open en daar stond 
Cootje, in een natte trenchcoat, met nat haar en zo’n reddeloze wanhoop 
en verlatenheid als Anna Blaman zo prachtig beschrijft van die pianist in 
Hotel Bonheur. Hij was al eerder aan de deur geweest, had dat briefje aan 
ene Jacques gezien... We vielen elkaar in de armen en mijn weerstanden 
smolten weg, ik gaf het op. Ik was hem van toen af aan trouw. Hij leerde 
me geneukt te worden, ik moest daar maar even doorheen, vond hij. Op 
den duur ging het bed, vol poepvlekken, eivlekken en kruimels van het 
ontbijt me tegenstaan, en ook zijn lucht en krullerige lichaamsbeharing 
die ik met iets groezeligs associeerde. Over het eind van de affaire heb ik al 
eerder geschreven. Ik heb nog een puddingvorm, van Regout, die ik van 
hem gekregen heb. Onze verhouding duurde van 13 maart tot 17 april 
1970. Iedere keer als ik een verhouding verbroken had, vierde ik dat door 
met Jelle van der Duym naar bed te gaan, zo ook op 17/4/1970.
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Dit (linkerhuis) was mijn toevluchtsoord, in de zomer dat ik met Joris 
lokaal 7 van de Toneelschool verbouwde. Ik moest zelfs nog leren zagen, 
waar ik nog steeds niet goed in ben. We ruimden op, schrobden de balken, 
scheurden alle zwarte lappen naar beneden en alles wat zwart was, werd 
wit en het trapje naar het podium werd gemarmerd, ik geloof door de va‑
der van Trudy de Jong. Hoofdassistent van Joris was Fred van der Hilst. Het 
was weer zoiets wat ik eigenlijk niet wilde, maar waar ik geen nee tegen 
durfde te zeggen. Na het werk gingen we wat gebruiken bij Joris op de 
Houtrijkstraat, dan werden er boodschappen gedaan en Joris had nooit 
geld bij zich. Enfin, over zulke dingen lag ik wakker en over zulke dingen 

Herengracht 103 Jaap en Ger woonden hier van juli 1968 tot februari 1970.
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vrat ik mij op. Op zeker moment ben ik gedeserteerd met achterlating van 
een briefje (‘Ik krijg nog ƒ 14,75 van je’). Bij Jaap en Ger was het gezellig en 
je kon leuk in het raam zitten en uitkijken over de gracht en de Heren‑
straat. (Toen ik een aantal jaren later les ging geven en de school voor het 
eerst weer bezocht, zag ik er De meiden onder leiding van Eric Schneider, 
met Henriëtte Tol en Anna Korterink, en alle zwarte lappen waren weer 
terug.)

Op de hoek van de galerij was vroeger een snackbar gevestigd die De Zon 
heette. Toen ik me een beetje zenuwachtig naar het Toneelmuseum begaf 

Herengracht, gezien naar het Leidseplein toe, met op de voorgrond de Raadhuisstraat
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voor de eerste kennismakingsbijeenkomst met Toneelgroep Centrum, 
kwam Jules Hamel daar langs de Herengracht aanlopen en ik dacht: ik 
hoor erbij. Ik ben nu bij het toneel. Binnen stond Marja te kirren en te 
kreunen: ‘Jules, vind je het niet enig, dat ze erbij zijn, Helmert en Cas, vind 
je het niet leuk... Dat is toch leuk... vind je niet, Jules?’ Jules vond er dui‑
delijk niets van, hij kende ons niet. We kregen het repertoire voorgelezen 
en misschien ook de rolverdelingen, waarbij Helmert en ik keurig om de 
beurt een iets grotere en een iets kleinere rol hadden (augustus/september 
1968).

Oudezijds Voorburgwal 119
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Het huis van Peter Schat en Marina Schapers (rechts). Ik kwam er eerst als 
minnaar van Peter, een‑ of tweemaal, daarna, op een andere slaapkamer, 
als die van Marina, meer in het nette en ten slotte als vriend van vooral 
Marina, op verjaardagen en partijtjes. De eerste keer dat ik er sliep, met 
Peter, begon deze onmiddellijk bij aankomst achter de voordeur vreselijk 
hijgerig en snuiverig te vrijen, waar ik even niet van terug had. Op het bed 
moest ik ook wel even slikken van hoe dik hij was. Hij was een grote roze 
marshmallow. Ik had hem al wel gevraagd hoe dat zat met die homosexu‑
elen in kampen op Cuba. Hij legde me uit dat je dat moest zien als een 
reactie op al die jaren dat rijke Amerikanen naar Havana kwamen om voor 
anderhalve cent de leukste jongens uit te zoeken. Ik had nooit echt veel 
contact met Peter hoewel we een avond een leuk gesprek hadden in de 
Pool, aan de bar, waarbij hij mij uitlegde dat voor hem de vrouw (Marina) 
het onveranderlijke, eeuwige betekende en de jongens het voorbijgaande. 
En ook aan de tafel voor het raam (zie foto), met een flesje witte wijn, als ik 
bij Marina langskwam, was het vaak wel leuk met hem. Marina was, net als 
haar vriendin Kitty, altijd lawaaiig en dronken, hoewel geheel niet onzin‑
nig. In bed vreeën we zo’n beetje, ik zat wel graag aan haar erg grote tieten 
maar we sliepen voornamelijk lekker tegen elkaar aan. Zo hebben we nog 
min of meer Olga en Martin Maloney bij elkaar gebracht. Marina sleepte 
ons mee, na sluitingstijd, naar haar huis. Martin woonde een paar huizen 
verderop en sliep wel eens bij haar, ook in het nette, als ze niet alleen wilde 
slapen. Marina en ik lagen al in bed en riepen steeds maar overmoedig 
naar beneden, waar Olga en Martin bij het haardvuur zaten te praten, dat 
ze er ook bij moesten komen. Groepssex, ja! Die twee keken wel uit, en zo 
is het gekomen. Na zo’n nacht met Marina was ik een lens kwijt. Toen ik 
later op de dag langsging om te zoeken, vond ik hem versplinterd op het 
zeer groezelige badkamermatje.
 Marina was een café‑ en feestjescontact, het enige werkelijke gesprek 
dat we ooit gehad hebben was over de telefoon. Ze belde, ’s avonds laat, en 
we raakten in een urenlang gesprek. Zij bleek ook dagboeken bij te hou‑
den, etc., etc. Dat was niet zo erg lang voor haar dood. Ze was een fan, net 
als ik. Ze had bijvoorbeeld een fanbrief aan Ellen geschreven na het zien 
van M. Hawarden. Anderzijds was Ellen in het verleden een keer van een 
repetitie weggelopen nadat Marina haar te hard geslagen had (een toneel‑
klap), bij een repetitie van Warm en koud van Crommelynck.
 In het huis woonde ook ene Etienne met wie ik nooit echt een woord 
gesproken heb. Hij was een oude nicht van wie gefluisterd werd dat hij ja‑
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renlang secretaris van Norma Shearer was geweest in Beverley Hills. Je kon 
zien dat hij vroeger een zeer fijne blonde schoonheid gehad moest heb‑
ben. Nu had hij het gegooid over de boeg van martiale Wilhelm‑knevels, 
brillen met rookglas, spijker‑ en lederkleding en een paardenstaart, wat er 
als een volledige travestie uitzag. Op die verjaardagen waren altijd Peter 
Vos en Annemarie Grewel, die ook in het huis gewoond had. Zij stond als 
een blok midden in de kamer raadselachtig te glimlachen als een boed‑
dha, zonder ooit iets te zeggen. Ook was er een vrouw die als Vicka Borg 
een kleine carrière in de Franse film achter de rug had en natuurlijk Jan 
van Royen, en Kitty. Marina had een kastje, waarvan het deurtje aan de 
binnenkant beplakt was met foto’s van dierbaren, onder anderen Joop in 
zijn jonge jaren. Joop woonde vaak enige tijd bij haar als hij ruzie met 
Ramses had.
 In de tijd dat ik reisde met Kitty, bij Baal en Toneelgroep Amsterdam, 
kon ze soms in de bus op de terugreis uren aaneen over Marina uitweiden 
en de omstandigheden van haar dood, wat erg vermoeiend, maar ook fas‑
cinerend was. ‘Ze was dol op jou, weet je dat wel,’ riep Kitty dan altijd. Ik 
mocht Marina ook erg graag en toch trad ze op in de marge van mijn leven. 
Ik had ook een zekere vrees te veel meegesleurd te worden in het leven van 
drank en café’s, al moet ik zeggen dat Marina daaronder een soort ver‑
standige stevigheid had, die misschien te maken had met haar well-to-do 
Kralingse achtergrond. Toen ze dood was, vroeg Peter mij om het negatief 
van een kiekje dat op een verjaardag van mij was gemaakt. Bij Zorgvlied 
reikte Bas, een lange, zeer blonde jongen in een wit spijkerpak, kaarten uit 
met een gedicht van Hugo Claus voor Marina erop en een fotootje (niet 
dat van mij) waarop ze een goudkleurig plastic jackje droeg, dat Kitty later 
weer met zich meevoerde in een van haar kinderwagens met vodden, als 
Moeder Courage.
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Hier werkte ik een zomer met Jaap, vakantiewerk. De Wibautstraat wordt 
niet voor niets de Stalin‑allée genoemd. Het gebouw was onovertroffen 
in zijn somberheid. (De vrolijke versieringen waren er toen nog niet.) Het 
werk vond ik niet onprettig. Het eiste niets van je. Ik moest kaartjes op 
alfabet brengen in bakjes, een aangenaam dromerig werkje. Tegen vijven 
begon iedereen de hoezen over de schrijfmachines te plaatsen en stelde 
zich in een rij op achter een streep in het linoleum. Je mocht die streep 
niet overschrijden voor het alarmsignaal ging loeien om exact vijf uur. De 
pauzes waren het allertreurigst, dan zaten we in een kantine met uitzicht 
op een plat met plassen, waar zeer brutale, dikke, vraatzuchtige duiven 
rondschooierden; er viel een duister middaglicht op onze tomatensoep, 

Belastingkantoor, Wibautstraat
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een rode Ersatz‑substantie die wij bloedsoep noemden en op onze witte 
slappe boterhammetjes met kroket. Jaap en ik hadden een van onze zeld‑
zame ruzies, ik weet niet meer waarover of waarom, op de tramhalte vóór 
het belastingkantoor. Moe werd je er absoluut wel van, van zo’n dag, ook 
al was het werk op zichzelf niet inspannend. Ik herinner me dat ik de ver‑
diensten omgezet heb in twee paar schoenen bij Manfield in de Paleis‑
straat: een paar beige bordeelsluipers en een paar pennyshoes van Clarks.

Hier woonde Elsje met Leonard Frank en twee grote rode poezen, Roos en 
Stip genaamd, die een manie hadden om hun kop onder je oksel te wroe‑
ten en daar in het zweet te knagen. Ik kon relatief (gezien dat hij een man 

Stadhouderskade 135
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was) goed met Leonard opschieten wat ook kwam omdat hij mij wel leuk 
vond. Hij had me gevraagd met Helmert en Marja, Jaap Wieringa en een 
aantal anderen, bij de oprichting van Baal. Na het jaar van BlauwBlauw sol‑
liciteerde ik bij Baal, ook om te vermijden met hangende pootjes bij het 
Werkteater terug te moeten komen, maar daar ging hij niet op in. Naar ik 
later hoorde, had mijn goede vriend Hans Dagelet bezwaren omdat ik een 
kill-joy was, waar wat in zit. Daarna vroeg hij me nadat ik een jaar weg was 
bij het Werkteater en ik heb daar één seizoen gewerkt want voor die tijd 
had ik al ja gezegd tegen G. J. Rijnders voor het daaropvolgende seizoen. 
Toen ik dat bekende tijdens een repetitie die opgeschort werd omdat ik 
een huilbui had, besloot Leonard then and there om Baal maar op te heffen.

Gerrit van der Veenstraat 80
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Hier woonde professor Fridtjof van Thienen. Hier kregen we soms les in 
kostuumkunde van hem toen hij kanker had en zijn kaakje weggeope‑
reerd was. Hij woonde met een huishoudster die thee serveerde en wafel‑
tjes van Lebbing, en die daarna vrij bruut werd gesommeerd op te krassen. 
Er was niemand in Nederland (niemand in Nederland sinds Cruys Voor‑
bergh dood was) die zoveel wist over kostuumgeschiedenis als Fridtjof, die 
zo heette omdat zijn ouders hem verwekt hadden aan het gelijknamige 
riviertje in Noorwegen. Ik mocht hem graag. Hij was een beetje precieus 
en vond alles aan onze eeuw vreselijk. Zijn belangstelling in en smaak voor 
kunst en mode hielden dan ook gewoon op bij de Eerste Wereldoorlog. 
Zijn favoriet was Chiem van Houweninge die hij ‘Vadertje’ noemde. Ik 
dacht: hoe kan hij daar nou op vallen in plaats van op mij? Maar zo gaan 
die dingen.

Waar zijn ze gebleven, de tijden dat de mensen massaal de Apollo bevolk‑
ten, voor West Side Story, The Sound of Music, The Taming of the Shrew of Gone with 
the Wind of Samson and Delilah, die draaiden ze er ook nog wel eens. Er waren 
mensen die West Side Story en/of The Sound of Music meer dan vijftig keer ge‑
zien hadden. (Romeo and Juliet, In Cold Blood, Funny Girl.)

Apollo bioscoop, Muzenplein
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In dit blok (ramen ergens linksboven) woonde of woont Annie Apol. Hans 
Eltink nam haar een keer mee naar een verjaarsontbijt van mij, dat op Pa‑
sen viel en ze zat gezellig in haar panty, in kleermakerszit op matrassen op 
de grond rond het brood en de eitjes. Ze had zich opperbest geamuseerd, 
meldde Hans. Ik ging ook wel met haar om in combinatie met Onno en 
Hyp. Een keer ging ik met Hans op bezoek bij haar. Haar vertrekken wa‑
ren overvol met voorwerpen, alles in een zonnige sfeer van rustiek en een‑
voudig, maar in een soort chique overvolte geschikt. Zij was met Benno 
Premsela verantwoordelijk voor het beleid van de Bijenkorf op het gebied 
van mode en smaak, in de tijd dat de Bijenkorf wat dat betreft toonaan‑
gevend was. Ze kon aardig met de drank overweg, als een mandarijn in 
veel kussens gelegen, maar haar bedtijd kwam toch eerder dan de onze en 
zij trok zich terug in haar slaapvertrekken. Toen ging Hans in mijn dijen 
graaien en vond die vrijage plaats waar ik niet eens zo geweldig op in was 
en waar Geertjan het nog steeds over heeft en die voor hem aanleiding was 
om een plant kaal te knippen.

Roelof Hartstraat 84/hoek Hobbemakade
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Hier, voor de passementerie‑ en naaigarniturenwinkel van die dame met 
dat Duitse accent, stond ik op de stoep te praten met de postzegelkunste‑
naar Donald Evans. Een week later verbrandde hij, met het hondje van 
Robbie Buys, in het huis van Pim Scheele aan de Stadhouderskade (naast 
het Museum Hotel), waar Robbie woonde. Robbie had Donald meegeno‑
men, ze rookten, Indiase draperieën vatten vlam en Donald was gestikt in 
de rook voor hij een heenkomen kon zoeken. Robbie was toen de minnaar 
van Jaap en kwam na die brand, denk ik, in het tuinhuis van Jaap te wonen. 
Ger en ik hadden een uitgesproken hekel aan hem, maar Jaap zag er wat in 
en noemde hem professor Buys (Professor in de Weetnietkunde).

P.C. Hooftstraat 64
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Ook deze verre tocht ondernam ik wel eens als het nodig was. (Love is a Many 
Splendoured Thing!)

Bio, Middenweg bij de Ringdijk
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Naar alle waarschijnlijkheid heeft zich hier ergens mijn keuring en her‑
keuring, die tot afkeuring leidde, afgespeeld. Het briefje waarop stond dat 
ik was afgekeurd zat bij ons thuis in een koperen brievenbakje en soms 
werd ik ’s nachts ineens zwetend van angst wakker. Zát het briefje nog 
wel in het koperen brievenbakje? Verbeeld je dat het wég was, dan had ik 
geen bewíjs meer en als het dan óórlog werd, kon ik weer worden opgeroe‑
pen...

Kazernes Sarphatistraat
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Ooit, in verre duistere tijden, ging ik met Cisca (en Ellis? of nicht Nel van 
Haren Norman?) bij ene oom John aanbellen, die hier woonde. Oom John 
was geen echte oom van mijn nichtjes, maar een vriend van hun vader, een 
soortgelijk type ook. Ik herinner me hem als klein, met baard en uitpuilen‑
de ogen? ‘We zijn een tent aan het naaien,’ zei oom John, die zelf integen‑
deel een klein leren beursje aan het naaien was. Tante Helga daarentegen, 
zo’n rustige, duldende vrouw, mager, maar van ijzer, naaide eigenhandig 
een enorme tent van donkergroen canvas. In mijn herinnering woonden 
ze veel hoger dan mogelijk is op het Archimedesplantsoen. Ik herinner 
me die tocht, en de lange voettocht terug, als een kennismaking met de 
essentie van ‘Amsterdam’ en ‘Grote Stad’, zoals ik het ook al gezien had als 
mijn vader met de auto Amsterdam door reed als hij ons naar Blaricum 
of Den Haag bracht als we bij onze grootouders gingen logeren. Lange, 
grauwe straten met hoge huizen en portieken met hardstenen trappen en 
balkons die ondersteund werden door beeldhouwwerk – allemaal dingen 
die er in Den Helder niet waren. Het was een winterse, vrieskoude dag 
toen in Oost. Is dat te rijmen met het maken van de tent? Of begonnen ze 
er al lekker vroeg mee, in het voorjaar?

Archimedesplantsoen
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Ik weet heel zeker dat ik hier één of meerdere malen ben geweest om 
 doorgelicht te worden. In verband met de dienstkeuring? Of later, toen ik 
in Amsterdam woonde en me nog ieder jaar moest melden voor doorlich‑
ting in verband met mijn tuberculeus verleden?

Weesperplein/hoek Valckenierstraat
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Hier woonde Viek. Hier bezocht ik haar. Ze lag in bed. Het kamertje was 
heel klein. Ik zat in een soort Liberty‑fauteuil bij een boekenkastje en bla‑
derde in Edward Lear en ik stootte een overvolle asbak van de stoelleuning 
af die terechtkwam in een humus van kranten, post en papiertjes. ‘Laat 
maar liggen,’ zei Viek. Ik meende toen nog iets met ‘liefde’ te moeten in 
verband met Viek, maar het was moeilijk een handvat te vinden omdat 
zij helemaal niet meewerkte, integendeel zich zelfs niet bewust leek van 
de mogelijkheid (gelijk had ze). Ik geloof dat dit bezoek zich afspeelde 
aan de vooravond van het Eerstejaarsbal. Ons contact was begonnen op 

Sarphatipark, rechterzijde, gezien vanaf de Ceintuurbaan. Viek woonde op nr. 125-i .
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een sportdag die niet doorging, gelukkig, vanwege drassig veld. Waarna ik 
naast haar in de bus had plaatsgenomen, wat not done was: jongens zaten 
naast jongens en meisjes naast meisjes. Daarna werd het geconsolideerd 
toen we samen naar La Mort de Belle van Molinaro gingen, in Kriterion.

Hier reed ik een keer op de fiets, op 4 mei. Toen om acht uur het sein voor 
de Dodenherdenking kwam (sirenes, klokken?) stopte ik. Of was er geen 
sein dan de plotselinge, oorverdovende stilte, waarin je de vogeltjes ineens 
hoorde kwinkeleren en de blaadjes hoorde ruisen?

Middenweg 72, Huis Frankendael
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In het erkertje boven de winkel (of een erkertje op een andere hoek van de 
Constantijn Huygenstraat) zat een mij door mevrouw Van Wagtendonk 
aanbevolen pedicure. Ik was, ik zal de lezer zoveel mogelijk ontzien door 
het kort te houden, in het bezit van twee zwerende nagels aan mijn grote 
tenen (gaasjes en pleisters eromheen die loslieten en afvielen bij de bewe‑
gingsles van de Heer Dooyes) en onze huisdokter in Den Helder, dokter 
Trouw, de vader van Bea, Heleen en Nanda Trouw en de man van me‑
vrouw Trouw, die de Helderse Courant gehaald had: ‘Doktersvrouw slaat vis‑
boer in ’t gezicht met paling’ (nadat hij, de visboer, had gezegd: ‘U moet 

Hoek Eerste Constantijn Huygenstraat/Derde Helmersstraat
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niet denken dat u eerder geholpen wordt omdat u doktersvrouw bent’), 
dokter Trouw had gezegd dat het misschien een goed idee was de nagel 
af te vijlen om daarmee de druk op het nagelbed te verlichten. Ik had dat 
zelf geprobeerd, maar werd wee in mijn maag en onpasselijk. Mijn moe‑
der zei: een pedicure. Zodoende. Terwijl ze bezig waren met een groot ap‑
paraat, ging ik van mijn stokje. Toen ik wakker werd bevond ik me in een 
kelderachtige ruimte die ik nog nooit had gezien. Boven me doemden 
in kikvorsperspectief twee of drie in het wit geklede figuren op, die zich 
dreigend‑bezorgd over me heen bogen. Zie je wel, dacht ik, zie je wel, dat 
er toch een ander leven bestaat, een leven onder de aarde, waar niemand 
van weet, dat zich langs het onze, vlakbij, maar ongeweten afspeelt. Een 
nachtmerrie. Daarna kwam ik bij en besefte dat ik was flauwgevallen.
 De nagels werden operatief verwijderd in het St. Lidwina Ziekenhuis 
door dokter Van der Veen. Tijdens mijn herstel las ik De boeken der kleine zie-
len. Ellis, die voor doktersassistente leerde, moest de gaasjes losweken en 
verschonen. Ik kon niet meer tegen het broodmes als mijn moeder dat 
hanteerde. Ook het woord broodmes mocht niet worden genoemd. El 
sprak van ‘hageltjes’. Het was nog niet afdoende; het jaar daarop werd ik 
weer geopereerd. Dokter Van der Veen hoopte ‘nu het nagelbed grondig te 
hebben uitgeroeid, zodat ze nooit meer terug zouden komen’. De nagels 
kwamen wel terug, geen erge mooie natuurlijk.
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De vervallen buurtbioscoop, de Ceintuur, werd in oude staat hersteld 
maar werd ook meteen ‘Houtsma‑hal’. Houtsma had een onvergetelijke 
commercial (Cloeck en Moedigh...) in de bioscoop, een koor van geteken‑
de raven of tokès dat ‘Houtsma, Hout‑sma, Hout‑sma’ scandeerde. Ook 
hier weet ik niet meer wat ik er nou allemaal heb gezien (The Eddie Duchin 
Story en The Sergeant meldt mijn boek).

Ceintuurtheater, Ceintuurbaan/hoek Ferdinand Bolstraat
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Hier werd mijn zuster Ellis naartoe gebracht door de ambulance van de 
ggd. Ik ben er veel geweest voor doorlichtingen, bloed prikken, gezond‑
heidsverklaringen voor het onderwijs en op het laboratorium op de vier‑
de verdieping om bloed‑, poep‑, en piesmonsters af te geven, afgenomen 
door Polak & Co. Het is een erg mooi gebouw. Was het hier dat ik mijn 
reet met beide handen moest opensperren voor een achttienjarig meisje 
dat een monster moest nemen om eventuele anale gonorroe vast te stel‑
len?

Weesperplein Ziekenhuis/hoek Nieuwe Achtergracht
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De Reguliersbree was vroeger een heel fatsoenlijke straat met twee heren‑
modezaken, een schoenenwinkel en twee juweliers. Nu regeert snackbar 
Ruud Krol. Porno, speelautomaten en croissanterie doen mee.

De Nöggerath, spreek uit Neukerat, was een kleurloze bioscoop, vlak 
naast de overweldigende pracht van Tuschinski, tot welks concern hij be‑
hoorde. In de jaren 1967, 1968 en 1969 zag ik er: The Penthouse, Death Rides 
a Horse, The Shuttered Room, The Charge of the Light Brigade, The Party, Het wonder 
van het leven en Tell Them Willie Boy is There. Tuschinski vertoonde hier dus zijn 

Nöggerath, Reguliersbreestraat
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mindere films waaronder vrij veel sexachtige, om de naam van de bioscoop 
eer aan te doen.

Hier stond Royal, een erg mooi theater met publiek dat zich nooit de 
kans liet ontgaan om bij een stille spannende nachtscène een keffend 
hondje te doen. Volgens mijn boeken zag ik daar tussen 1967 en 1970: 
Ride to Hangmen’s Tree, The King’s Pirate, Maroc 7, Killer on a Horse, Chuka, Estouf-
fade à la Caraïbe, The Way West, The Longest 100 Miles, Backlash, The Pilot en Day of 
the Landgrabber.

De plaats waar eens Cinema Royal stond, Nieuwendijk 154-156

Huizen en herinneringen.indd   230Huizen en herinneringen.indd   230 12-6-2020   14:35:3612-6-2020   14:35:36



231

Dit was zo’n theater met nog mindere films dan de Royal. Ik loerde er in de 
uitstalkastjes of er lekker bloot te zien was. Zo ja, dan ging ik naar binnen. 
Zo zag ik op een foto van Operatie cia een prettig iemand op een massage‑
tafel liggen die Burt Reynolds bleek te zijn. Of hij toen die uitklapplaat 
in de Cosmopolitan al had gedaan... Ik denk het niet. Ik geilde ook erg op 
hem toen hij met Raquel Welch lag te wippen in het hete Mexico, in 100 
Rifles, nat en glimmend van het zweet. Mijn boek meldt dat ik in de jaren 
1967‑1970 daar zag The Tanks Are Coming, Casino Royale, The Counterfeit Killer, 
Stay Away Joe! (Elvis), Shalako en The Five Men Army.

Voormalig Luxortheater, Nieuwendijk 128
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Ongeveer twaalf jaar lang beheerde ik de dagelijkse (kleine) kas van het 
Werkteater. Om de séjourzakjes te maken waren er veel guldens, dubbel‑
tjes en kwartjes nodig, want het ging om bedragen in de trant van ƒ 37,35. 
Ik haalde deze rolletjes en een paar duizend gulden in honderdjes achte‑
loos in een plastic draagtasje, wat mij een hele safe methode leek. Soms 
misbruikte ik het uitje om een boodschapje voor mezelf te doen of bij 
Pats of Albert aan te gaan en dan waren de dames op kantoor erg ongerust. 
Daria was namelijk een keer beroofd van haar vrachtje Werkteater‑hon‑
derdjes. De kassier, een dikkig besnord type, die ik ook in de Wells Fargo 
wel zag, vroeg iedere keer olijk naar ‘Roel’, want Roel van Eekhout had het 
met de kassier gedaan in de Wells.
 Ik lag veel wakker over die kas, soms kwam ’t niet uit – en ik deed alles 
met opstelsommen en hoofdrekenen. Toch was ik het minste geld kwijt 
van allen die dat werk gedaan hebben. Daarom bleef ik het ook zo lang 

Nederlandse Middenstandsbank, Damrak 80
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doen. Ik was ook erg populair bij Olga, die uit de losse hand voorschotten 
van mij kreeg, ook in de hoop haar daarbij in de Uitleg, Verantwoording 
en Toekomstprognoses te stuiten... ‘Als ik het geld van de vara binnen 
heb, en dat moet aan het eind van volgende week binnen zijn...’ Ja, ja, laat 
maar Olga, hier, tweehonderd gulden.

De Galeries Modernes had een mooi gebouw, stijl Nieuwe Zakelijkheid. 
Behalve warenhuis was het ook een supermarkt waar in de omgeving wo‑
nende mensen hun boodschappen deden. Vooral de homosexuele me‑
demens, had ik wel eens de indruk. Zoals bijvoorbeeld Pieter Konijn, de 
vriend van Jan Rogier, die bij het Waterlooplein woonde, zo’n beetje naast 
café Het Hooischip. Dat wist ik toen nog niet, maar ik was gefascineerd 
door Pieter Konijn wanneer hij voorbij zweefde als ik op het terras van de 
Monico zat. Hij was de verpersoonlijking van wat Van het Reve toen ‘een 
jongeman tussen de 28 en 40’ noemde. Jongetje willen blijven, blonde 
prins met véél te strakke broekjes en tegelijk die zorgelijke moedertrek 
om de mond bij het slepen met de boodschappentassen. Het was er dus 
wel spannend, met enig gelonk. Boven in het warenhuis was het een beet‑
je leeg, zoals je in warenhuizen in arme landen ziet; meer ruimte dan er 
koopwaar is om die te vullen.

hema, vroeger Galeries Modernes, Reguliersbreestraat
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Hier gingen we met Joan Remmelts kleren uitzoeken voor Spelen met vuur 
van Strindberg, dat we op ons eindexamen speelden. Ik wou toen al kleren 
die eruitzagen als mensenkleren en niet als toneelkostuums en Joan vond 
alles wel goed. Met Ank daarentegen gingen we naar de kelders van de 
schouwburg, waar Will Beets de scepter zwaaide en die wierp één blik op 
me en riep: ‘Ik zie het al! Maatje Dick Swidde!’ Ik had daar niet van terug. 
Dick Swidde was een oude nicht die ik gezien had met blote puntbuik als 
eunuch in Antonius en Cleopatra.

Firma Serné, Groenburgwal 55
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In dit prachtpaleis vierde ik de premières van De wonderbaarlijke lotgevallen van 
Sherlock Jones, Een zwoele zomeravond en Flodder. Ik ben er een keer (een van de 
weinige keren in ons leven) snibbig geweest tegen Elsje, dat ze niet mocht 
praten onder de film, El Dorado van Hawks, met de Toneelschoolklas op 
het balkon. In Sherlock Jones had ik een klein rolletje, een vliegenier, dat in 
de eindmontage nog kleiner was geworden. Het was mijn eerste film. Het 
begon me te vervelen dat Helmert, Peter en Gerard maar filmden en ik niet 
en ik had Frans Weisz opgebeld en Nicolai van der Heyden. Ik heb mezelf 
nooit gezien die avond, want twintig minuten voor het einde van de film 
werden we zenuwachtig uit de zaal geplukt om vast achter klaar te gaan 
staan voor het applaus. Voor de presentatie hadden ze televisiepersoon‑

Tuschinski, Reguliersbreestraat 26-34
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lijkheid Alice Oppenheimer ingehuurd, in het lang. Zij riep de namen van 
de acteurs af, met de rol erbij en dan kwam je uit de coulissen en vervolgens 
moest er applaus komen. ‘Cas Enklaar in de rol van piloot.’ Ik dacht: als er 
nou eens niemand klapt, als het nou eens doodstil blijft – niemand heeft 
ooit van mij gehoord en die rol is één seconde lang. Maar ze klapten braaf 
en daar stond ik, met Alice Oppenheimer en de vrouw van Piet  Bambergen 
(hij moest spelen) en Alexander Pola, Fred Benavente en Chiem van Hou‑
weninge. Ik zag in de spaarzaam bezette zaal (de premièregenodigden za‑
ten op het balkon, beneden was het de gewone kaartverkoop) op de tweede 
rij die dikke vrouw zitten, die er altijd zat als ik er ook zat. Ik dacht: ik hoor  
eigenlijk dáár te zitten. In die week zag ik mezelf toch nog, met Pats en Els,  
en daarna was de film overleden. Philip Mechanicus, die ik bij de Gemeente‑
giro tegenkwam, zei dat ‘alleen de hond en jij leuk waren’(de hond was 
naast Piet Bambergen de tweede komische hoofdrol).
 Weer een proefje van wat we zoal zagen, tussen 1967 en 1970: The Russians 
Are Coming, El Dorado, L’Immorale, The War Wagon, Reflections in a Golden Eye, Madi-
gan, Manon 70, La Mariée Était en Noir, The Scalphunters, The Fox, Barbarella, Coogan’s 
Bluff, Rosemary’s Baby, The Odd Couple, The Thomas Crown Affair, Once upon a Time 
in the West, Last Summer, Midnight Cowboy, Topaz, The April Fools, The Magic Chris-
tian, De non van Monza, Satyricon, They Shoot Horses, Don’t They en John and Mary.

Kreymborg, vroeger Piet van den Brul, Nieuwendijk
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De letters P en B zitten nog verscholen in het sierbeeldhouwwerk. Hier 
kocht mijn vader een donkerblauw pak voor me, voor mijn plechtige in‑
trede in de Unitas Studiosorum Amstelodamensium.

Waar nu de Febo heerst was vroeger (links) het degelijke en ruim gesorteer‑
de vakkledingpaleis van Determeyer. Ik kwam er voor het eerst met Peter 
Oosthoek om overalls te kopen voor Slachtveld en daarna voor een oberjasje 
en ‑broek voor Joker. De zwarte oberbroek moest ik zelf betalen (ƒ 100,– van 
een salaris van ƒ 400,‑), want, zei Menso Carpentier Alting, de zakelijk lei‑
der: ‘Je had een smoking horen in te brengen en daar had je dan de broek 

Febo, vroeger Fa. Determeyer, Lange Niezel
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van kunnen gebruiken.’ Hij leverde me weer zoiets bij Boys in the Band. Jan 
van der Wal had een broek voor me laten maken van legerstof bij Luybé en 
ook die moest ik zelf betalen (weer ƒ 100,‑) ‘want het was eigentijdse kledij’. 
Omdat de laatste (honderdzoveelste) voorstelling afgelast werd vanwege 
instorting op alle fronten van Allard van der Scheer kwam de hele boel in de 
opslagruimte van Centrum in Badhoevedorp terecht, ook die broek, ook 
mijn eigen jasje, tas en schoenen. Dat heeft me nog jaren dwarsgezeten.

Hier kocht ik henna in een puntzakje om mijn haar clownsrood mee te 
verven.

Jacob Hooy, Kloveniersburgwal 12
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Het café is een laatste vesting van het ouderwetse soort gezelligheid in de 
Rembrandtpleinbuurt. Sinds jaar en dag hoort het bij uitjes als bioscoop‑
bezoek aan Tuschinski of Nöggerath of toneelbezoek aan de Kleine Kome‑
die. Voor het raam zie je alles passeren – nichten, hoeren, dronkenlappen. 
De stad en haar weedom. Binnen heerst enorme vrolijkheid en veel lawaai 
van een met moderne techniek versterkte accordeonspeler tevens zanger. 
Als je naar huis gaat, is de Reguliersbreestraat verlaten, de bioscoop heeft 
zijn tralieramen neergelaten.

Café Populair, Reguliersbreestraat 51
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Dit was een heel erg mooi gebouw, grondig verpest door een verbou‑
wing die het vooral binnen tot een van de lelijkste bioscopen ooit heeft 
gemaakt, en ook de neergang niet kon tegenhouden. Daar gezien, in de 
periode 1967‑1979: The Dirty Dozen, La Religieuse, Révolution d’Octobre, Les Biches, 
The Queen, La Femme Infidèle, Rachel, Rachel.

Cineac, Reguliersbreestraat
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Ik zette voor het eerst een voet in dit prachtige gebouw in juli 1958. Cor 
Rudolph, de vader van Agna, trakteerde ons op een uitje naar Amsterdam 
om Dantons dood te zien. Ik was diep onder de indruk van de pracht en praal 
daarbinnen. Ook de voorstelling, die geregisseerd was door Fons Radema‑
kers, maakte indruk op me. Behalve het onnavolgbaar zwelgend stemge‑
luid van Ko van Dijk is de St. Just van Guus Oster me bijgebleven. Tijdens 
een van de scènes in de Assemblée viel een van de meer dan manshoge 
lessenaars om door onhandigheid van een figurant of kleine rol, hetgeen 
voor enige consternatie zorgde. Op de terugweg, vlak bij Den Helder, kre‑
gen we een ongeluk. De volgende dag had de Helderse krant een grote 

Stadsschouwburg, Leidseplein
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foto van pa Rudolph, die kalmpjes een kopje koffie dronk met een been op 
het wrak, op z’n grootwildjagers. Agna was erg overstuur (zij zat voorin), 
Jaap en ik erg kalm, maar nogal dizzy en beverig toen we daarna weer door 
Den Helder kuierden en ook nog door een dronken zeeman werden uit‑
gescholden voor ‘sexuele konijnen’.

Vroeger was er maar één soort winkel waar mannen voor stilstonden: de 
ijzerwinkel. Je had er bijvoorbeeld een op het Rokin. Nu is daar de sport‑
kledingwinkel bijgekomen. Het wemelt altijd van de heerlijkste spijker‑
broekbillen voor die etalages. De lezer zal tegenwerpen dat er ook nog 
zoiets als de boekhandel is, de platenwinkel en de fotozaak. Maar dat zijn 
niet álle mannen. Alle mannen kijken verlangend naar gympen op de 
Elandsgracht.

Fa. Smit-Cruijff, Elandsgracht 96-98
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Na de toelatingsexamens tot de Toneelschool verzamelden de kandidaten 
zich hier. Als in de vergadering de beslissingen genomen waren, begaf ik 
me met mijn collega‑docenten Elisabeth Hoytink, Cecilia Lichtveld, Co‑
by Stunnenberg, Marijke Frijlink, Karin Haage, Femke Boersma, Truus 
te Selle en Elsje Smits naar Theo Ruiter en we vielen dan maar meteen 
met de deur in huis. ‘Jij bent geslaagd en jij en jij en jij niet en jij niet 
en jij ook niet.’ Daarna barstte het geween los van zowel geslaagden als 
niet‑geslaagden en moesten de niet‑geslaagden getroost en toegesproken 
worden onder enig drankgebruik. Ik koesterde liefdes, voor deze of gene, 
maar die hield ik natuurlijk stil. Het enige echte cadeau dat vijftien jaar 

Café Theo Ruiter, Rozengracht 160
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lesgeven op die selectiecursus mij opleverde, kwam later toen de Toneel‑
school weer in een ander pand zetelde. Ik had een opvallend mooie, zeer 
blonde jongen in de groep die mij noch speciaal sympathiek, noch spe‑
ciaal getalenteerd voorkwam, maar naar wie ik wel steeds moest kijken, 
vooral naar het haar op zijn beentjes dat goud glinsterde in de zon. Na 
afloop van een les, die zich toen afspeelde in het Binnengasthuis, hield 
hij mij staande op een halfagressieve manier. Waarom deed hij het niet 
goed of had ik iets tegen hem? Zoiets, maar ik nam toen wel waar dat zijn 
lichaam, in een bevallige pose, weer iets anders te vertellen had. Toen hij 
bij de tussentijdse selectie door Coby en mij niet goed genoeg bevonden 
was, belde hij mij thuis op en ‘wilde er nog eens over praten’. In de sche‑
merende kamer zat ik van halfzes tot halfacht op hem in te praten en hij 
ging maar niet weg en een heel licht vermoeden kwam wel bij me op. Ik 
hief de sessie op en vroeg halverwege de trap ‘of hij nu terugging naar 
Maastricht’ (daar woonde hij). Nee, hij bleef in Amsterdam en zou uit‑
gaan en liet zich dan wel oppikken door iemand. Ik wees hypocriet op de 
logeerkamer en zei quasi‑achteloos dat hij best bij mij kon slapen als hij 
wilde. Wijs geworden rekende ik op niets en kwam extra laat thuis na een 
sessie met Viek in de City Corner. Hij zat al op de stoep. Ik wist niet hoe ik 
het aan moest pakken en ging, een beetje bot, maar vast in bed liggen met 
een pilsje. Hij zat naast het bed op een stoel. Ten slotte zei ik: ‘Zullen we 
dat logeerbed maar laten? Kom maar gewoon bij mij in bed.’ Hij kwam 
naar het voeteneind van het bed en maakte, zo mooi, ik vergeet het nooit, 
een duikgebaar, als aan de rand van een zwembad en dook in me en zei: 
‘Dat heb ik nou al die zeven weken gewild, maar het kon niet, want jij was 
de meester.’ Ik zei: ‘En ik heb dat ook al die zeven weken gewild, maar het 
kon niet, want ik was de meester.’
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Toen Mickery verhuisde van Loenen naar de Capitol‑bioscoop, het vroe‑
gere Rozentheater, zouden we als Werkteater de opening verzorgen met 
voorstellingen van Het verjaardagsfeest van Pinter en Toestanden. Toestanden 
was toen nog in wording en duurde vier uur (later teruggebracht tot 
anderhalf uur). De leidraad van Toestanden was het boek Wie is van hout van 
Jan Fou draine, waarin hij het democratiseringsproces beschrijft dat hij 
initieert in een dure inrichting in Amerika. Rense speelde Foudraine en 
symboliseerde de ongewisheid van het experiment in een scène die we 
De Sprong noemden. Rense maakte dan een koprol over twee stoelen 
heen (waarachter gymnastiekmatten lagen). De rest van de staf maakte 

Mickery Theater, Rozengracht 117
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de sprong niet, omdat niemand zo acrobatisch begaafd was als Rense. 
Yolande wierp bijvoorbeeld ‘symbolisch’ haar nylons over de stoelen. 
Daarna was het de bedoeling dat de discussie binnen de (gespeelde) staf 
overgenomen zou worden door het publiek. Daar was tien minuten voor 
en daarna gingen we weer door met de volgende scène. Die discussie was 
een onderwerp van strijd binnen ons groepje. Rense en Herman waren 
vurige voorstanders, ik een felle tegenstander. Ik denk dat ik gewoon niet 
hield (en houd) van enige publieksinmenging, maar ik rationaliseerde 
dat ik er tegen was omdat ik het een wassen neus vond: tien minuten 
mochten ze wat zeggen; nee, als je consequent was moest je aanvaarden 
dat daarna de voorstelling misschien helemaal niet meer doorging of een 
andere wending nam. Toen het onderdeel publieke discussie aangebro‑
ken was, was de stemming onder het publiek lichtelijk vijandig, althans 
bij dat deel dat van zich liet horen. Een psychiater‑vriendenduo liet zich 
zeer kritisch uit over wat we deden en werden dan weer door Rense of 
Shireen of Marja afgeblaft. Ook onze houding bij de publieke discussie 
was een strijdpunt. Ik haatte het in de verdediging springen en het onbe‑
leefde gedrag van types als genoemden. Ineens was voor mij de maat vol. 
‘Je vraagt om reacties. En dan geen kritiek kunnen verdragen.’ Ik vond 
dat ik een daad moest stellen en verliet het toneel, klos‑klos, met zware 
Spaanse laarzen over de zwartgeverfde plankenvloer. Toen ik achter was, 
besefte ik dat ik in een val zat: er was geen achteruitgang, slechts de voor‑
malige bioscoopurinoirs en na zwetend peinzen bleek er geen andere op‑
lossing dan weer terug te gaan. Klos‑klos‑klos. Ik ging op een zijtribune 
zitten. Toen een scène naderde waarin ik weer nodig was als moeder van 
Daria (die speelde dat ze uit het gekkenhuis terugkwam), stond Marja op, 
richtte zich tot het publiek en zei dat het beter was de voorstelling maar 
nu te beëindigen. Ik denk dat Rense het me nooit vergeven heeft. Het is 
ook onvergeeflijk. Ik overtrad de oudste theaterwet, die van The Show Must 
Go On en van met zijn allen de voorstelling verdedigen die je samen ge‑
maakt hebt. Maar ik had de heilige overtuiging dat ik deed wat ik op dat 
moment moest doen. 
 In het Rozentheater vierde Mien Erfmann‑Sasbach haar laatste triom‑
fen, de moeder van de schilder Ferdinand Erfmann (1901‑1968).
 In het Capitoltheater zag ik: Shérérazade, The Wild One, The Big Mouth, The 
Good, The Bad and The Ugly, Villa Rides, Girl on a Motorcycle, Cleopatra en The Sound 
of Music.
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In dit naar de familie van Lidwien Roothaan genoemde pand speelde zich 
een feestelijke leerlingenuitvoeringsavond af van Henny Poelman, onder 
de titel The Merry Jokers.
 Henny Poelman was de moeder van Thérèse Steinmetz en gaf les in tap‑
pen, striptease, accordeon, drummen en nog zo wat. Ik repte me eenmaal 
per week naar de Stadhouderskade waar ze, in een piepklein kamertje, dit 
allemaal deed. Ik was erg ambitieus toen en fietste wat af om naast het 
gewone werk nog zanglessen en taplessen tot me te nemen. Henny Poel‑
man had in het circus gewerkt, was klein, in broek gehuld, Indischachtig 
en probeerde me in een halfuur een kleine taproutine bij te brengen. Als 

Roothaanhuis, Rozengracht 119
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ik het thuis wel eens probeerde te oefenen, bleek ik niets te kunnen zon‑
der Henny aan de piano. Toen de feestelijke uitvoering kwam, was ik niet 
ver genoeg om al te tappen, maar misschien wilde ik ‘Hello Dolly’ zingen 
bij drie tappende meisjes? Ik werkte met Julia Colpa aan ‘Hello Dolly’ en 
hulde me in mijn driedelig krijtstreepje, dat ik met Peter Oosthoek had 
gekocht bij Tip de Bruijn op de Nieuwendijk voor mijn rol in Gered, met 
bloem in ’t knoopsgat en mijn zwart‑witte gangsterschoenen van Pisa uit 
de Kalverstraat. Het was een programma waar nooit een einde aan kwam, 
met veel popmuziekbands, zangeressen, danseressen en wat al niet. In de 
zaal zaten Willem Nijholt en Marianne van Wijnkoop (in wit bont) en Leo‑
nard Frank en Julia Colpa (8 mei 1973). Ik was zo ongehoord zenuwachtig 
als ik voor niets op het toneel ooit geweest was. Toen het moment daar was, 
in de chaotische overvolle ruimte achter het toneel, stelde Henny vast dat 
de microfoon het niet deed. ‘Geeft niet,’ riep ik stoer, ‘ik doe het zo wel’. 
Ik vrees dat ik lichtelijk vals, of in ieder geval uit het ritme ‘Hello Dolly’ de 
zaal in balkte, terwijl drie in charlestonjurken‑met‑franje gehulde mei‑
den een tapdansje deden met de gratie van een olifant. Ook Elsje had geen 
geluk: zij was héél goed in tappen en zong ook nog allercharmantst ‘Yes 
Sir, That’s My Baby’ (of was dat waar ik op tapte op les?) en in ieder geval 
‘Abadibadoeba Said the Monkey to the Chimp’, maar haar partner, René 
Solleveld, door Elsje gehaat omdat hij zijn eigen mogelijkheden over‑
schatte, verpestte het door alles fout te doen en daarmee de lachers op zijn 
hand te krijgen.
 Kort daarna ben ik met tappen gestopt omdat het wel duidelijk was dat 
ik daarin nooit zou uitblinken.
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Voormalig Espresso Roma, Leidsestraat 83

Espresso Roma was fantastisch. Het was er altijd druk, ook al was er veel 
ruimte – de zaak liep ver naar achteren door. En ze hadden er natuurlijk 
échte espresso, niet het waterige, zuinige brouwsel dat nu ‘expresso’ heet 
en erg populair is.
 Ik zat er een keer te wachten tot in het Leidsepleintheater La Cina è Vicina 
van Bellocchio begon en riep Geertjan aan die voorbijkwam. Hij ging ook 
naar Bellocchio en na afloop nog bij mij thuis aan de thee, wat ons eer‑
ste intensievere contact was. Toen Espresso Roma eethuis werd, was dat 
een gemis dat zeker niet goedgemaakt werd door de opening van Café du 
Centre, dat van een adembenemende truttigheid is. Bij gebrek aan beter 
zochten Jaap en ik vervanging in Hasharon waar je espresso kon krijgen en 
voor het raam kon zitten. Maar wel in de stank van de shoarma.
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Op een A. J. A.‑feest dat zich afspeelde in de studentenflat op de Wees‑
perstraat was het ervan gekomen met ene Boudewijn, die een nogal opval‑
lende verschijning was op het dok en gekleed ging in een rode jumpsuit 
met de rits ver open, waar hij niets onder aanhad dan fantastische billen en 
een lul die ook dik in orde was. Die lul stak hij vijf‑ of zesmaal per avond in 
een dame, want hij werkte in het sextheater en kwam dan al die vijf of zes 
keer klaar, naar zijn zeggen, waarna het ’s nachts en ’s morgens met mij, 
op deze bovenwoning aan de Bilderdijkstraat (die aan de zijkant uitkeek 
op deze neogotische kerk) ook nog eens heel energiek bal was. Hij had iets 
Indisch in zijn spraak, goudbruine ogen, rossig blond haar en dito snor en 
een vrijwel haarloos sproetig lichaam met een heerlijk soort zacht en ste‑
vig vlees. Hij vertoonde geen smaak in zijn kleding of inrichting van zijn 

Bilderdijkstraat 19
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huis, maar was geil voor twintig en had een soort stellage met infrarode 
lampen boven het bed, wat wel een sensuele weelde was en was ’s morgens 
uiterst gul en hartelijk met ontbijt en voorstellen om bij mij extra tele‑
foonleidingen aan te leggen of zoiets (27 mei 1978 en 13 juni 1978). Ik her‑
inner me ook dat ik uit zijn raam het plantsoentje aan de overkant (waar 
Pats later haar atelier zou hebben) en de omringende negentiende‑eeuwse 
huizenrijen ineens zag als de nieuwbouw die ze ooit geweest waren.

Albert en Otto hadden jarenlang een werkster, die Reinie heette. Ze zag 
er jonger uit dan ze was, geblondeerd en met blote armen die uit een jas‑
schort staken. Voor ze kwam haalde ze gebak bij de hema en vleeswaren 
voor het hondje van de jongens. Ze was een dierenliefhebster met thuis 
wel vijftig katten. Op den duur praatte ze meer dan ze werkte. Ze had na de 
oorlog een kind van een Duitser, dat ergens in de kost was gedaan. Ze had 
ook getippeld. ‘Waar dan,’ vroeg Albert. ‘Nou, op de Stadhouderskade, bij 
de Margriet,’ zei Reinie.
 Ik belde de Geïllustreerde Pers een keer omdat ik opgebeld was door 
iemand van hen die een reportage van badmode met mij wilde maken. 
‘Fantasiebadpakken vooral.’ Ellen en Guus vonden het geen goed idee. Bij 
de Margriet had niemand van die man gehoord.

De Geïllustreerde Pers bv , Stadhouderskade 85
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Hier woonde Feliks A., die de minnaar, daarna een vriend was van Viek en 
die ik ook al kende als vriend van Joost Prinsen.
 De muren waren ruw, met structuur, gestuukt en het meubilair was 
voornamelijk zwart. Aan de muur hing een foto van Feliks zijn aarsope‑
ning, waar zijn eigen gezicht weer onderdoor keek. Hij had als echte 
zuiderling een voorkeur voor het Boschachtige en Breugheliaanse. In de 
keuken had hij in het vriesvak witbroden in plastic en plastic zakken met 
dode kuikens, voor de poezen. Ik vond dat erg walgelijk en kon niet kijken 
als hij een paar kuikens op de keukenvloer wierp voor die poezen. Bij hem 
heb ik voor het eerst video gezien – hij werkte bij de televisie en was dus 
wat dat betreft van alles voorzien. Hij is een enorme ouwehoer, naïef en 

Quellijnstraat 134 (links, nu nieuwbouw)
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ongeestig, maar ik mag hem toch wel. We zijn eens in een kerstvakantie in 
een huisje geweest, in Zeeland. Viek, Arthur, Feliks en ik. Het was daar dat 
Feliks, met zijn droogkloterige grondigheid, een beschrijving gaf van de 
sauna en al zijn verschillende ruimtes. Ik luisterde met stijgende verba‑
zing... ik hoopte daar nooit te komen! Op bezoek bij vrienden van Feliks, 
daar in Zeeland, kreeg ik enorm de blues bij een kaartspelletje dat mijn 
pet te boven ging en zorgde daarna nog voor drama door een van de baby’s 
die de vrouw des huizes zoogde speels op te gooien en weer op te vangen, 
waarbij de fontanelletjes het peertje van de hanglamp raakten.

Mijn sterkste herinnering aan de Frans Halsstraat 15 is toen ik er een keer 
kwam toen Jaap niet thuis was. (Ik had de sleutel of, zoals dat in die tijd 

Frans Halsstraat 15-iii
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was – iedereen had een loper.) Het was zomer en er hing een zware, stil‑
staande warmte op de zolderverdieping. Ik scharrelde wat rond en vond 
een briefje. was hier. je was er niet. wab – zoiets. wab! wab! Mijn 
hart stond stil. Wie was wab. Waarom had hij me niet verteld van wab. Ver‑
telde hij me niet alles? Hield hij er kennissen op na van wie ik niet wist? 
Was wab misschien... een minnaar...? Het zweet brak me uit. Later bleek 
wab Wabien te zijn, de vriendin van Viek. Ik scharrelde wel meer rond, als 
Jaap er niet was. Las met bonzend hart in zijn pornoboekje, een door het 
echtpaar Kronhausen (Phyllis en Eberhard, beiden M. D.) samengestelde 
bloemlezing; in zijn wetenschappelijke werkjes, ook M. D., met theorieën 
over en analyses van de homosexualiteit. Ik had in wezen die belangstelling 
niet – ik dacht: ík ben het en veel meer hoef ik niet te weten. Hoe het komt, 
komt het. Een keer las ik in zijn dagboek dat op het tafeltje lag. Over hoe 
ik op een feestje bij Viek charmant deed met Mara Teitler, Vieks vriendin 
en vroegere buurvrouw in Hilversum, half geïrriteerd, half me die char‑
me benijdend. Een keer trof ik op zijn tafeltje pornografische tekeningen 
aan, duidelijk gemaakt vlak voor het naar bed gaan. Ik deed zulke dingen 
ook, maar het was een confrontatie met een te intiem deel van zijn leven. 
We sleten samen het leven van twee ongetrouwde zusters, oude vrijsters, 
maagden. Avonden zanikend, met eindeloze potten thee, over liefde en 
avontuur, en nooit iets ondernemend. Zelf werden we er ook gek van. ‘Je 
gaat de straat op,’ zei Jaap een keer, ‘en je komt de trap niet meer op voor je 
iets gedaan hebt’. We hadden het over George Sand en haar vele minnaars 
en dat ze schreef: ‘Gisteren Mérimée gehad. Niet veel aan.’ Wij spraken af 
dat als een van ons twee zijn maagdom zou verliezen, hij een gelijkluidend 
briefje bij de ander in de bus zou stoppen. Ik was de eerste (Jaap Wieringa) 
en schreef het briefje. Toen ik terugkwam uit Antwerpen van een uitwis‑
selingsbezoek aan de Toneelschool aldaar en druk zat te vertellen, zat Jaap 
een boterham met appelstroop te smeren aan zijn kleine tafeltje dat tegen 
de wand stond en waarboven briefjes geprikt waren met aanmaningen in 
de geest van ‘Godverdomme’ en ‘Werken, lul’. Ik lulde maar door, maar 
merkte dat hij niet luisterde. Ineens zei Jaap, het mes met appelstroop han‑
terend: ‘Ik ben je een stap voor. Ik heb een vriend. En hij is heel erg mooi.’ 
Mijn hart stond stil. Een vriend, nou ja, ik hoefde maar even mijn kont te 
keren en een week van huis te zijn en achter mijn rug had hij een vriend, 
maar wat het hem deed was die laatste zin: ‘Hij is mooi.’ Mooi?! Dan was 
hij voor mij! Ik was immers mooier dan Jaap. Mooie vrienden waren voor 
mij, daar had hij helemaal geen recht op! Mijn opluchting was groot toen 
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ik Ger daarna, kort, in Americain zag. Ik vond hem erg lelijk. Hè, gelukkig! 
Daarna liet ik ze een maand of zo aan hun lot en wittebroodsweken over, 
een verstandige gedachte. Ik belde voor het eerst weer aan na een intake‑
gesprek bij het I.M.P. met mevrouw Wiessing in de Vondelstraat. Ik was 
daardoor in een open, baldadige stemming en de kennismaking verliep 
heel goed. Toen ik daarna bij ze te eten was op de Herengracht was Ger flir‑
terig en vrijde voetje onder tafel of zat met zijn dij tegen de mijne, hetgeen 
hij later ontkende. In ieder geval konden we altijd erg goed met elkaar op‑
schieten, al bleef Jaap natuurlijk mijn ziels‑ en bloedverwant. En al trok ik 
dus partij voor Ger als er questie was, want je gaat geen partij trekken voor 
je bloed‑ en zielsverwant. Je neemt de zwakkere in bescherming. Ik zeg ‘je’, 
maar ik besef wel dat er mensen zijn die het omgekeerde doen en dat ik dit 
heb meegekregen van de manier waarop mijn ouders met mij omgingen.

Keizersgracht 814
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Hier werd ik tweemaal liefderijk opgenomen door Jaap en Ger toen ik 
geelzucht had. De eerste keer lag ik in het tuinhuis en werd verzorgd door 
Ger (Jaap was toen directeur en hele dagen weg). De tweede keer op de 
entresol, verzorgd door Jaap die nu wel tijd had en heerlijke vetloze kost‑
jes voor me bereidde. Maar, zoals bekend, het ziek zijn en de verplichte 
dankbaarheid brengen spanningen met zich mee en tijdens mijn tweede 
verblijf speelde zich de ergste ruzie af die Jaap en ik ooit hebben gehad en 
die bijna tot een breuk leidde.
 Het eerste incident vond plaats toen ik een keer gezellig televisie zou 
gaan kijken in de kamer. Een film die ik graag wilde zien, Edge of Doom, met 
Farley Granger als een priester. Ik ging, eigenwijs en lichtelijk kritisch, de 
lange gordijnen voor de hoge tuinramen sluiten die door Jaap of Ger nog 
nooit gesloten waren en gooide daarbij een grote plant in een pot van een 
taboeret. Jaap kwam binnen en begon vloekend en tierend de aarde en de 
scherven op te vegen. Ik zat, kapot, verlamd van angst, op het bed. Ik moet 
nu denken aan mijn oma, die onmiddellijk na de dood van mijn opa gaga 
werd en drie weken bij ons in huis was. Ze stootte een keer een inktpot om 
en mijn moeder, impulsief, begon te foeteren terwijl ze de inktvlekken 
wegpoetste. Mijn hart kromp ineen. Mijn oma, vroeger de grande dame 
die genadiglijk haar goedkeuring had gegeven aan mijn moeder, ‘een fris, 
aardig meisje van eenvoudige komaf ’, die nu gereduceerd was tot een ver‑
drietig kind, bang voor de standjes en de straf van de bazin van het huis, 
haar, mijn moeder.
 Het tweede incident vond plaats in het souterrain. Ik stond me te was‑
sen voor de wastafel in de badkamer, die aan de gracht lag. Jaap had me 
keer op keer opgedragen eraan te denken de luxaflexen dan eerst te slui‑
ten. Hoewel ik dat onzin vond, had ik me daar altijd angstvallig aan ge‑
houden. Een keer had ik het niet gedaan (‘lamaar...’) en Jaap, die van een 
boodschap terugkwam, had me betrapt en maakte er een opmerking over 
en ik begon ineens, in de keuken, uitzinnig te krijsen en te schreeuwen, 
iets wat ik in die tijd geregeld deed. Ik moet tot mijn verdediging zeg‑
gen dat ik die uitval, dat spasme van razernij, niet als iets definitiefs be‑
doelde, maar als een aanzet, een uitnodiging tot terugschreeuwen, maar 
Jaap, totaal onvoorbereid op zo’n uitbarsting van haat, die hij meende 
niet verdiend te hebben, trok zich terug in een ijskoude ontzetting van 
zo iemand niet te willen kennen en verdween de rest van de dag. Dat is 
de vreselijkste straf, iemand alleen laten met zijn malende kop. ’s Avonds 
bracht hij Cees IJpelaar mee voor het eten, om een gesprek met mij te 
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vermijden. Ik ervoer het als een ongekende wreedheid – maar begrijp dat 
nu, vanuit Jaap denkend, wel. De volgende dag spraken we erover, met 
Pats die toevallig aan kwam bellen, als een soort scheidsrechter en ge‑
spreksleidster. Pats koos niet bepaald mijn partij – ze zei min of meer dat 
ze uiteindelijk had opgegeven echt contact met mij te hebben, binnen 
bepaalde grenzen wel, maar er waren gebieden waarop ze het opgegeven 
had. Jaap daarentegen hield het erop dat hij in het geheel geen contact 
met me wilde als dat leidde tot dergelijke weerzinwekkende uitbarstin‑
gen en het wilde beperken tot veilige marges, waardoor dergelijke af‑
gronden hem bespaard bleven. Mijn verdediging was: in een vriendschap 
moet toch ook plaats zijn voor de conflicten en zelfs voor de haat? Het 
antwoord van Pats was: dat kun je juist niet. Jaap zijn antwoord was: dat 
wil ik helemaal niet met jou. Het enige van dit gesprek, dat lang als een 
angel in mijn vlees bleef steken, was dat Jaap als conclusie had dat ik een 
‘lastig iemand was, met gebruiksaanwijzing’. Ik wíl geen lastig iemand 
zijn, met gebruiksaanwijzing.
 Over de kwestie waar de ruzie om ging: ja lezer, ik ben een exhibitionist 
die de luxaflexen niet dichtdoet, maar dat komt voort uit een droom. De 
droom dat het naakte lichaam van de mens onschuldig en zuiver is en niet 
zondig. Dat het niet geeft en geen kwaad doet. Dat dat niet zo is, weet ik 
ook wel, maar die droom komt uit een behoefte voort om te ontsnappen 
aan die schaamte en die zondigheid, om te genieten van het blote lichaam 
van de ander zonder de belading van de zonde te ervaren.
 Toen ik veertien, vijftien was, spanden mijn moeder en mijn vriendin‑
netje samen om mij naar het strand te krijgen. Ik wilde niet, maar wilde of 
kon ook niet uitleggen waarom. (Ik wilde me niet uitkleden.) Ze kochten 
een zwembroek voor me (Schotsgeruit broekje met wijde pijpjes) en be‑
dachten als tussenstadium: ‘alleen maar op de rotsen, aan de zee, niet op 
het strand, met alleen je schoenen uit’. De volgende fase was het strand 
en de zwembroek en toen het moment van verkleden daar was (Valentine 
en ik, ieder op een afstandje, worstelend met de kleren) was het niets en 
helemaal niet zo eng en onoverkomelijk. Toen ik eenmaal aan het toneel 
was, bij het Werkteater, werd ik van de weeromstuit exhibitionist en wierp 
bij het minste geringste al mijn kleren van me. Als kind deed ik dat ook 
– ik herinner me dat mijn moeder een doorzichtig broekje had gekocht 
of gekregen, een beetje een poffend model van zwart nylon en dat had ik 
aangetrokken en ik danste, brooddronken en uitzinnig, mijn piemeltje 
wippend achter het zwarte gaas, tussen de fauteuils. De reactie van de vol‑
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wassenen was iets tussen tot tranen toe lachen en ten slotte iets van ‘nou is 
het wel genoeg’.
 Als cadeau voor de verpleging gaf ik Jaap en Ger een amateuristisch 
schilderijtje van een Indisch vrouwtje met een bord rijsttafel en kroepoek 
voor zich en dat werd nog het enige item waarover ze ruzie kregen bij de 
verdeling van de spullen toen ze uit elkaar gingen. Ik besliste: ‘Ger heeft 
me verzorgd en voor me gekookt, dus is het voor Ger.’ Dat was dus na de 
eerste geelzucht. Een paar maanden daarvoor had Jaap, tot mijn verwon‑
dering en fascinatie gezegd: ‘Nou ja, ik weet dat ik mijn hele leven dit werk 
blijf doen en dat ik mijn hele leven in dit huis blijf wonen, met Ger.’ Ik 
dacht: hoe durf je dat zo te zeggen, hoe kun je dat zeggen en hoe wil je dat 
zeggen? Achteraf begreep ik dat zo’n uitspraak vooral een bezwering is. 
Kort daarna gingen ze uit elkaar.

Hier werd veel gegeten met Jaap en Ger. ‘Bij het hert,’ zei Jaap. Het werd 
gedreven door twee Franse nichten, van wie een, met van dat grauwblonde 
haar (dat ik vroeger ‘duinkleurig’ of ‘konijnenstaartkleurig’ noemde) en 
een bleke huid, bijzonder mooie ogen had, wat hem die bijnaam waardig 
deed zijn. Ze hadden een soort ruwhouten ruif, met verschillende vakken, 

Bistro Bonjour, Keizersgracht 770
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met crudité’s waaruit je zelf een bord mocht samenstellen. Jaap en Ger 
hadden een tijd lang bij elke maaltijd crudité’s, voedsel waaraan ik een 
geweldige hekel heb. Natte, koude derrie. Ik ben geen konijn (ook geen 
hert).

In een van deze panden was een hotel waar mijn ouders hun huwelijks‑
reis hebben doorgebracht, in het begin van de oorlog. De bommen wa‑
ren gevallen op het trouwdiner, in het Badhotel in Huisduinen, en mijn 
moeder had haar kanten jurk al tot knielengte afgeknipt, haar broer Wim 
was tewerkgesteld in Duitsland en haar lol was eraf, en ze moesten so‑
wieso lopen naar het stadhuis want taxi’s waren er niet meer. Daarna was 
de jurk donkerrood geverfd, ‘om als cocktailjurk te kunnen gebruiken’, 
maar nooit gedragen. Het leven van de jurk eindigde in mijn verkleed‑
kist op zolder. Op de zolder van het McDonald’s‑pand was schmink‑ en 
kleedruimte, toen ik voor Het seizoen opnamen maakte in de steeg tussen 
Singel en Kalverstraat bij de v&d. Ik dacht: wie weet hebben mijn vader en 
moeder hier toen geslapen. Ik denk dat het hotel De Munt heette.

Muntplein/Vijzelstraat
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Hier kocht ik veel kostuums voor het Werkteater – jurken, hoeden, tassen 
en schoenen. Voor mezelf stoelen en tafels, kopjes en bordjes en bijvoor‑
beeld twee plastic olifantjes met knikkende koppen, één geel, één blauw. 
Ze hebben er niets wat onder enige modieuze, esthetische of nostalgische 
maatstaf valt en alles is spotgoedkoop. Ik kocht er ook een erg mooie ijs‑
kast, voor ƒ 75,‑, waar ik jaren plezier aan heb beleefd en die voor me ver‑
voerd werd door Shireen in haar autootje, waarna ze me ook nog hielp 
hem de steile trappen op te sjouwen met haar tengere lijf, waarvoor eeu‑
wige dankbaarheid en waaraan de leukste herinneringen.

Warenhuis van het verleden, Rozengracht
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Op de plaats waar nu nieuwbouw is, stond een bouwvallig huisje waar 
gedurende enige jaren Viek en Wabien woonden. Ze kwamen eraan door 
Joop Meyer, een dik jaargenootje van ons bij de usa, wiens vader in hui‑
zen deed en bij wie we een gedeelte van de nacht naar de Open het Dorp‑
actie keken. Toen ik voor het eerst bij Viek op bezoek kwam was ze er aan 
het opknappen, waarbij mijn enige bijdrage bestond uit het met een vies 
gezicht in poreuze muren prikken. Viek woonde vóór – er was geen hal‑
letje of gang, en als je op de vensterbank ging staan en door het bovenlicht 
keek, kon je haar in bed zien liggen. Wabien woonde achter, in een kamer 
die uitzag op een klein binnenplaatsje. De rotzooi bij Viek, die zich, be‑

Laurierstraat 240 (?)  gezien van de Lijnbaansgracht naar de Tweede Laurierdwarsstraat

Huizen en herinneringen.indd   261Huizen en herinneringen.indd   261 12-6-2020   14:35:3912-6-2020   14:35:39



262

vrijd van het dwangsysteem van haar ouders, wat dat betreft vrij volledig 
liet gaan, was legendarisch – verdroogde koffiefilters‑met‑inhoud, gebro‑
ken grammofoonplaten en wat dies meer zij. De buurvrouwen hadden 
een keer een briefje in de bus gestopt: ‘Dames Studentes! Wil u gordijnen 
eens wassen. Dit is geen gezicht!’ Als je aanbelde, hingen de damesbuur‑
vrouwen uit het raam en wisten feilloos te melden of de meisjes al uit bed 
waren of niet. Als Wabien de deur opendeed, omdat Viek er niet was, was 
er het dilemma of je dan uit beleefdheid bij Wabien op de thee moest. Viek 
had er logé’s, een Fransman die Henri heette en een Engelsman die Arthur 
heette. Er waren feestjes. Dat ene waarop ik met Mara Teitler danste en dat 
andere waar ik niet was en waar Jaap Ger ontmoette die er was omdat hij 
het met Wabien had gedaan. Hier zag ik voor de eerste en laatste keer Viek 
haar vader, een kleine driftige man. ‘Was hij boos?’ vroeg ik later. ‘Dat is 
zijn gewone doen,’ zei Viek. Ondanks, of gedeeltelijk dankzij de rommel 
was het er uiterst gezellig.

In de L. L. kwam ik niet veel omdat ik een gewoontemens ben. Ik had im‑
mers het dok al. Bovendien komt het mij dwaas voor uit te gaan zo dicht 
bij je eigen huis, en ik moest niets hebben van het lederdragende type. Het 
was modern en strak vormgegeven, met veel zwart en chroom. Achter de 

Voormalige L. L. Bar, Elandsgracht 29
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bar, bij de flessen, was een geschikt bloemstuk en een fruitschaal met een 
spotje erop gericht. Boven de bar hing een motorlaars met een spotje erop 
en ergens stond, geloof ik, nog een hele of halve motorfiets in een spot. Op 
de bar stond een glazen pot met shag en vloeitjes. Ik zat er een keer met Jaap 
te lijden in een ‘Ik stop met roken’‑periode en de pot lonkte me toe, maar 
Jaap – streng – verbood me zelfs de gedachte. Toen Jaap weg was, kwam 
Harry van Oss naast me zitten en die riep blijmoedig dat je jezelf nooit 
iets moest verbieden. En ik was weer gevallen. Cor Hezemans kwam veel 
in de L. L. en die begon me daar iemand aan te prijzen met wie hij flirterig 
omging en die Engels was en Philip Benenson heette. Ik zou zelf nooit op 
het idee gekomen zijn om hem te begeren. Hij was vrij klein en compact, 
met een lederjack en kort, zwart, vettig haar. Onze vrijage was een ecla‑
tant succes. Philip had later tegen Cor gezegd dat van alle vrijages die hij 
in Nederland had gehad die met mij bij de topvijf behoorden, hetgeen 
Cor me met lichte be‑ en ook verwondering vertelde. Het was inderdaad 
van een beestachtige, ongebreidelde, naakte geilheid, waarbij geen inval 
geschuwd werd, zoals het gieten van de koffie over onze lullen, terwijl we 
elkaar afzogen. Ook hier weet ik weer niet wat er misging. Het feit dat hij 
niet echt een stralend bestaan leidde (hij was portier in een hotel, denk ik), 
deprimeerde me en de tweede nacht dat hij bij me sliep stond hij ’s nachts 
of tegen de morgen op om thuis te gaan slapen omdat hij de slaap niet 
kon vatten (15 september en 1 oktober 1976). Ik heb hem daarna nog maar 
eenmaal gezien, op straat, en hij herkende me niet? Hij ging terug op een 
oertype, uit een droom waarin ik vertoefde in een door terreur geregeerd 
idealistisch staatje. Hij en ik schoten op elkaar met stenguns om de hoek 
van de ijzeren stapelbedden op de slaapzaal en lagen daarna hand in hand 
op een weids slagveld in de openlucht, terwijl uit de hemel een metalen 
harpij op ons afsuisde die riep: ‘Ik haat Engelsen.’ Philip Benenson kende 
ik toen nog lang niet, maar hij had hetzelfde compacte blanke vlees en 
hetzelfde nattige donkere haar als de jongen uit mijn droom in zijn witte 
onderbroek en met de stengun. Toen ik dat pas gedroomd had, associeerde 
ik deze jongen met een jongen uit marinekringen, die bij me in de eerste 
klas van de middelbare school zat, Wim van Heuven, en die me op het 
sportveld het kogelstoten probeerde bij te brengen. ‘Je zou het heel goed 
kunnen... Je hebt eigenlijk een heel goed lichaam...’, en die in de kleedka‑
mer bij gymnastiek veel te lang en nadrukkelijk ronddolde en stoer deed 
in een onderbroek die voornamelijk uit slijtgaten bestond. Weer later, op 
een schoolfeest, waar ik voor de eerste keer de blazer met dubbelknoopse 
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sluiting droeg die ik met mijn moeder bij Piet de Haan had gekocht, riep 
hij me bij zich en onderhield me over het feit dat de knopen van mijn bla‑
zer niet van koper waren, zoals de zijne.

Ergens achter de ramen rechts in de zijkant stond ik te douchen en keek 
uit over het Leidseplein. Voordat we het Kattengat hadden gevonden, oe‑
fenden we hier op zolder met een klein groepje aanstaande Werkteater‑
leden. Die eerste dag meldde Joris dat hij naar een congres of festival in 
Venetië ging. Marja maakte onmiddellijk een scène: ‘Als we zo beginnen...’ 
en Joris ging niet. Onder het hoofdstuk ‘praktische training’ (we zouden 
ons dat eerste jaar niet naar buiten toe manifesteren, maar slechts ‘onder‑
zoek’ doen), traden we op verzoek van Gert‑Jan Dröge wekelijks of twee‑
wekelijks op in Paradiso, in het tumult van de grote zaal, met zijn muziek 

Paradiso, Weteringschans 6-8
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en druppelprojecties. Acts zonder tekst dus, met baby’s als leidraad (baby‑
maskers uit de feestwinkel). Baby’s vermoorden Oppas, Baby’s vermoorden Sint en 
Piet, Baby’s vermoorden de Christus en De boksring. Daarna deden we er een aan‑
tal die geïnspireerd waren op Little Nemo. We waren daar erg populair: ‘De 
Baby’s komen’ – niemand wist wie we waren, dat wil zeggen hoe we heet‑
ten. Er deed zich veel drama voor bij deze kleine toneelstukken, die steeds 
onder verantwoordelijkheid van een ander groepje tot stand kwamen. De 
verjaarsvisite moest opgevoerd worden op de dag dat Gerard ineenstortte. 
Hij zat gehuld in een deken in een hoekje van het lokaal te wachten tot 
hij naar de inrichting vervoerd zou worden terwijl alle mannen, als dames 
verkleed en aangevuld met Gooike van Slooten en met de liefdesvriend 
van Gerard, Hans van Efferen, dansjes deden en in taarten gingen zitten. 
In een door Joris ontworpen act tegen het apartheidsregime in Zuid‑
Afrika was Helmert, op stelten, een grote blanke vrouw en wij negers. De 
stelten, cothurnen eigenlijk, braken en Helmert – the show must go on – werd 
verder op de rug gedragen door Gerard. De boksring werd geregisseerd door 
Helmert en zijn manier van werken leidde tot een irritatie die er, denk ik, 
de reden van was dat ook hij zich nooit tot een door iedereen aanvaarde 
leider heeft ontwikkeld. De opstand tegen Peter die de Jungle Act had ver‑
zonnen en regisseerde, waarin ik Tarzan was en Daria Jane, culmineerde in 
drama in de kleedkamer, in de kelder onder het toneel van Paradiso. Ter‑
wijl we ophuppelden in onze lendenschorten en oerwoudschmink bleef 
Helmert in een fauteuil in de kleedkamer zitten. ‘Hij schaamde zich om 
aan zoiets mee te doen.’ We deden in Paradiso ook nog eens een experi‑
ment in ‘kleine interacties tussen het publiek’, wat bij niemand van ons, 
en ook bij het publiek niet, in de smaak viel. Bij evaluaties in de staf van 
Paradiso werd vastgesteld dat onze acts vaak te gewelddadig waren voor de 
zwakke zenuwen van het gedrogeerde publiek. Er werd op aangedrongen 
dat we daar rekening mee hielden. In Baby’s vermoorden de Christus bijvoor‑
beeld was Daria de Moeder Gods met kerstboomslingers om zich heen 
en Peter kwam uit de zaal op, met enorme vleugels (ontwerp J. J. Lamers), 
bevruchtte haar en daarna ontrolde zich tussen haar benen een plastic tube 
(ontwerp J. J. Lamers die achter het gordijn zat te pompen), die ten slotte 
Rense voor het voetlicht wierp, als Christus, naakt en geheel gepoederd, in 
een wit satijnen lendendoek, waarbij we ook emmers bloed van het toneel 
af de zaal in wierpen. ‘Die emmers bloed waren sommige stonede types 
iets te veel geweest.’ Het was er hels – overal mensen, ook op de grond, 
donker, stampende muziek, diaprojecties, stalletjes met hasj‑ en wietver‑
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koop, pannekoeken, plastic bekers met bier. Ik hoorde Marja een keer op 
het Kattengat, de dag na zo’n optreden, verontwaardigd spreken over zo’n 
stonede moeder daar, met zo’n baby in haar armen. Op dat lichtelijk pa‑
thetisch volkssentiment baseerde ik de scène in Hallo medemens, waar Her‑
ma van Dijk Linda Lis herkent als zodanig: ‘Zo met een baby omgaan. En 
niet denken aan mensen die er geen kunnen krijgen.’ (Herma, travestiet 
zijnde) ‘Als je hem eens kwijt wilt, kun je hem rustig bij me in de winkel 
brengen, ik heb nog een oude box staan.’

Ik doe zelden of nooit goede daden. Ik doe er alles aan om niet in onaange‑
name situaties te raken en om ontmoetingen met armoede en andere na‑
righeid te vermijden. Toen ik echter, ’s nachts thuiskomend, een oude, vrij 

Prinsengracht 312
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dikke vrouw in een winterjas op haar kont ineengezegen op straat zag zit‑
ten, meende ik dat ik hier toch wat goeds moest doen (ongetwijfeld omdat 
het een vróuw was). Ik probeerde haar op te sjorren onder haar warme, we‑
ke oksels. Er was niets met haar te beginnen. Ze wou niet zeggen waar ze 
woonde. Ze wilde absoluut niet bij mij slapen. Uiteindelijk bleek ze vlak 
voor haar eigen deur te zitten. Ik belde aan en een jongere man in pyjama, 
haar zoon denkelijk, kwam vloekend en scheldend de trap af. De vrouw 
liet zich steeds weer ineenzakken op een traptrede. De man hielp haar niet 
en ik liet ze over aan hun wederzijds getier. Niemand was blij.

Hier moest volgens Ferd Sterneberg een bar zijn waar jongens kwamen 
‘die op oud vielen’. Een wereld ging voor me open. Ik had nooit kunnen 
dromen dat zoiets onbestaanbaars bestond.

Paardenstraat, gezien van de Amstelstraat naar de Amstel
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Hier zat ik op 16 oktober 1968 ’s middags voor het filmwerk Spartacus en 
voor me schoof Pieter Wartena de rij in. Ik keek naar zijn dik, stug, steil 
haar met de pijn van hem te willen bezitten, van hem te willen zijn – zo’n 
echte manjongen, met zulk prachtig, weergaloos mooi, dik haar. Gisteren 
(8 september 1989) op de verjaardag van Din zat hij naast me en ik tuurde 
naar het nu op beboplengte gesneden kapsel, zwart met grijs doorspik‑
keld, met daaronder zeer grijze bakkebaarden en de absurde pikzwarte 
dotjes haar die zijn wenkbrauwen zijn en die door een slechte toneelkap‑
per lijken te zijn aangeplakt. Zijn stralende, jongensachtig‑onschuldige 
blauwe ogen daaronder zijn dezelfde. Ik zag daar ook Les Demoiselles de 
Rochefort, Het oudste beroep ter wereld, Thoroughly Modern Millie, Samourai Pirate, 
Rond het Oudekerksplein en Star! Later werd het een Disney‑bioscoop, aan‑
doenlijk versierd met kartonnen transen.

Flora-bioscoop, Amstelstraat
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Hier liet ik een keer pasfoto’s maken, maar de ervaring was zo onaange‑
naam dat ik me daarna weer tot de automatieken beperkte. Je moet er 
in een wachtkamer. Als je opgeroepen bent volgt een sessie met een fo‑
tograaf, die regisseert (‘een beetje vrolijker!’) en met harde hand aan je 
hoofd duwt en kneedt. Daarna weer in de wachtkamer tot ze klaar zijn. 
De resultaten waren evengoed depressieverwekkend. Hun etalage, met 
vergrote pasfoto’s van bekende Nederlanders, is altijd wel een bron van 
amusement.

Fotostudio Heno, Muntplein 6
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Ik werd uit mijn bed gebeld door Jan Beutener. Hij moest bij de smederij 
in de Elandsstraat zijn en dacht: kom, ik ga eens even poolshoogte nemen. 
Wat was dat voor gedrag? Na een nacht als de onze? En dan niets meer van 
me laten horen? Dat strookte toch niet met mijn gedrag ’s nachts in bed? 
Ik stond vrij sprakeloos, huiverend, met hem rond het door mij in allerijl 
aangestoken Aladinnetje. Het was een misverstand. Ik was met iedereen 
enthousiast in bed omdat ik enthousiast was over de liefde, maar ik be‑
doelde daar verder niks mee. ‘Door naar de volgende.’ Ik kon dat toen nog 
niet zo helder overzien en kon daar ook niet te duidelijk over zijn, om 
hem niet te kwetsen, en zweeg vaag en schuldbewust. Het was een koude 
winterdag in november of december 1968. Jan Beutener moest naar de 
smederij voor het kostuum van Herman Vinck in Little Murders van Feiffer, 
die daarin een dominee speelde die door Jan als Frank Zappa was aange‑
kleed, in zwart leer met veel ketens en schouderlang haar. Natuurlijk ging 
ik naar de voorstelling kijken in de Kleine Komedie om dat kostuum te 
aanschouwen waarmee ik zo’n band had en dat gedragen werd door Her‑
man Vinck, die mij op foto’s nogal geil toegeschenen had. Ik moest erg 
lachen om Wiesje Bouwmeester, die de moeder speelde en de bloemen die 
ze kreeg in een als harig poefje vermomd trapemmertje deponeerde.

Voormalige smederij, Elandsstraat 125
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Ooit het theater van Wim Kan en Corry Vonk. Later een gerenommeerde 
artbioscoop, nu een disco. Het was toen supermodern met een scherm, 
een voordoek, dat harmonicagewijs openklapte, van wit formica, waarop 
een grote blow‑upfoto grafisch was afgedrukt. Er kwam veel volk. Ook de 
hal was populair omdat er een lijst hing van alle bioscopen, waarop men‑
sen naarstig iets nabijgelegens zochten dat nog niet uitverkocht was. In de 
jaren 1968, 1969 en 1970 daar gezien: De verloedering van de Swieps, La Collection-
neuse, Deux Ou Trois Choses Que Je Sais d’Elle, Le Scandale, Le Départ, La Cina è Vicina, 
The Secret Life of an American Housewife, Easy Rider en Medium Cool. Er waren ook 
vertoningen van films van de Filmacademie en viewings.

Leidsepleintheater Het vroeger aardige pleintje is veranderd in een zee van  
plastic stoelen met dagjesmensen en slechte bediening.
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Toen Jaap mededeelde dat hij voor het eerst in de sauna was geweest en 
aankondigde dat hij de volgende dag mij mee zou nemen, sliep ik de he‑
le nacht niet. Die dag maakte ik foto’s voor de Viva in het huis van Hans 
Koetsier in de P. C. Hooftstraat. Jaap zou me komen ophalen. Hij leidde 
me rond langs de verschillende ruimtes. Toen we samen in de stoom zaten 
beende hij ineens weg. Ik was in paniek. ‘Waarom zei je niet dat je weg‑
ging?’ ‘Omdat je in de stoom niet mag praten,’ zei Jaap. Ik hield aan dat 
eerste bezoek meteen een verloofde over, Will Klaassen (6 juni 1974). Een 
paar dagen later, de tekenen van verslaving werden zichtbaar, plande ik 
een bezoek in mijn eentje en was weer op van de zenuwen. De eigenaar, 
Benno, is een mollige man met grijs haar en een kindergezicht, die een har‑
telijke en opgewekte toon heeft en ook olijk ons‑kent‑ons doet. Hij is met 
een beschaafde Japanse vrouw getrouwd. Zijn vader, ook witharig en met 

Sauna Thermos, Raamstraat 33
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een vals gebit, is nu ter ziele en vereeuwigd in een borstbeeld dat boven het 
zwembad prijkt. Verder was er Piet, een magere volkse man met zijn haar 
nog naar achteren, die nu terugbevorderd is van de balie naar de karretjes 
met schone handdoeken. Ook was er een assortiment wél‑homosexuele 
handdoekenuitreikers die op toerbeurt werken en als ze even vrij zijn zich 
als klant in handdoek tussen de menigte werpen. Omgekeerd kan ook. 
‘Magere Efebe’, eerst klant en regelmatig in schermutseling met mij, is nu 
handdoekenuitreiker geworden. Om drie uur is het grote koffieritueel. De 
plastic bekertjes en de schaal met koekjes worden uitgestald, de bediende 
gaat over de bekertjes met een grote koffieketel, melk en suiker, alles er al 
in, terwijl de saunabevolking netjes in de rij staat te wachten. Je mag geen 
kopje koffie pakken vóór alle zijn ingeschonken, anders kun je een venij‑
nige tik op je vingers krijgen. Met Sinterklaas krijg je een chocoladeletter 
(de T van Thermos) en met kerst een Toblerone‑reep. Met kerst is alles feeë‑
riek versierd, de laatste keer in Assyrische stijl. Er valt wel eens een flesje Spa 
of zo in het zwembad en dan duiken de gasten om dat op te rapen voor het 
geval iemand zich daaraan zou verwonden. Natuurlijk wordt er wel eens 
een oude man onwel en je kan er ook aardig uitglibberen en dan een gat in 
je kop vallen. Er zijn mensen, vooral uit mediterrane of oosterse landen, 
die bij de kleedkastjes eerst hun handdoek omdoen om daarna hun onder‑
broek uit te trekken, zoals op het strand, en die rug zaal douchen. Er zijn 
ook mensen die de handdoek nooit om hebben en met zwengelende, al 
dan niet geschoren of in cockring gestoken piemel rondlopen. Er zijn men‑
sen die twee handdoeken gebruiken, één als schoudercape‑je en er zijn een 
of twee mensen die nog een derde gebruiken, op het hoofd als turban ge‑
knoopt – dat zijn hele ouderwetse nichten die nog met Carmen Miranda 
leven en met Maria Montez. Er zijn er velen, vooral uit de lagere kringen, 
die hun handdoek eerst in de lengte dubbelvouwen voor ze hem omkno‑
pen zodat hun eikel en van achter hun poepgaatje uit de handdoek piepen. 
Er zijn er ook die slipjes, zwembroeken of natte sportbroekjes dragen, of 
jockstraps. Vroeger waren er extra grote handdoeken voor de zwaardere of 
oudere medemens (Willem Oltmans), wat meer het kerstrokidee tot gevolg 
had. Hoe ordinairder, hoe meer áán natuurlijk: goud en zilver, tatoeages. 
Daarnaast wordt het moderne waterbestendige horloge gedragen en ook 
leren koordjes met een popperflesje eraan, leren halsbanden of polsban‑
den met ijzerbeslag. Een badmuts heb ik er nooit gezien. Wel Olympische 
sloffen, gedragen door mensen met angst voor baderseczeem. (Ook een 
keer Emar x, alleen in lange ketens gehuld, die achter hem aan rinkelden.)
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Al heel lang een automatenhal. De bioscoop lag gunstig voor het dagje‑
Amsterdam‑publiek, maar bleek toen ik het nakeek in mijn boeken, toch 
een programmering te hebben van betere kwaliteit dan ik me herinnerde: 
One Spy Too Many, Cosa Nostra: Arch Enemy of the fbi, Belle de Jour, Wait until Dark, 
Le Deuxième Souffle, Bonnie and Clyde, Cool Hand Luke, Firecreek, Peyton Place, Bullitt, 
Merrill’s Marauders, The Bastard, Obsessions: Het gat in de muur, House of Wax, The 
Damned, Machinegun McCain, Hell Is for Heroes. Er waren twee ingangen, ook 
één op de Nieuwendijk waar je binnenkwam en het publiek recht in het 
gelaat keek. Ik kwam daar op middagen wel Marjon Brandsma tegen en 
ook Machteld Schrameyer. Van die sympathieke meisjes die in hun eentje 
naar de bioscoop gingen.

Cineac, Damrak
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Nog steeds een oase in de voortschrijdende verloedering van het Damrak. 
Voordat de Athenaeum Boekhandel, die de grootste specialisatie heeft in 
film‑, kunst‑ en fotoboeken, er was, hadden zij een kelder waar ik veel 
kwam en, geloof ik, ook vrij verliefd was op een verkoper. Je kon er bij‑
voorbeeld de Cahiers du Cinéma kopen. Bovenal waren ze bekend om de bo‑
venverdieping waar een uitgebreide sortering van buitenlandse boeken 
en deskundig advies te krijgen waren. De boeken lagen nog ouderwets op 
tafels. Ik moest er eens een pakje afgeven of een bericht brengen van een 
buitenlands nichtencontact aan een daar werkende gelijkgestemde.
 De borstbeeldjes van Rembrandt (?) en Rubens (?) boven de deuren 
houden het nog steeds uit naast de Sexworld.

Boekhandel Allert de Lange, Damrak 62
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Waar nu Pizzeria Pinoccio is, waarmee ze vast Pinocchio bedoelen, want 
hij staat er ook afgebeeld, (In Rome zag ik met Joop Una Giornata Particolare 
en na afloop zei Joop: ‘Grappig dat een nicht hier een pinocchio heet.’ Er 
was een scène in de film waar Mastroianni wanhopig tegen Sophia Loren 
schreeuwt: ‘Io sono un’ finocchio’ en Joop had Pi‑nocchio verstaan.) daar 
was vroeger een galerij die met veel bombarie werd geopend maar al heel 
snel verloederde en paginagrote artikelen in Het Parool opleverde: een 
probleemgebied. Ik kwam er veel. Er was een pancakerestaurant, een 
stal met internationale tijdschriften, een bioscoop, een juwelierswinkel 
(met de eigenaar of bediende had Jaap het gedaan bij zijn eerste bezoek 
aan de sauna), achterin een fotoautomatiek en een kopieerapparaat. Dat 
laatste was toen een nieuwtje. Ik maakte veel gebruik van het fotoappa‑

Voormalige Galerij Rembrandtplein
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raat, dat was toen een hobby. Was er ook een hakkenbar? Je zag er altijd in‑
teressante types. Veel verslaafden en hoeren van beiderlei kunne. Was hier 
vroeger Heck’s cafetaria? Daar ben ik nog wel eens geweest, een ouderwets 
burgermansuitje met een strijkje.

Ook dit theater werd met vrij veel bombarie geopend. We zagen er: Caprice, 
Two for the Road (met Sarabande en haar moeder, mevrouw C. van Blaade‑
ren‑Stok), Indomptable Angélique, The Incident, To Grab the Ring, Planet of the Apes, 
Poor Cow, Bandolero, The Detective, Great Catherine (in een lege bioscoop samen 
met mijn broer op Sinterklaasavond), The Boston Strangler, Pretty Poison, 100 
Rifles, The Pendulum, Eye of the Cat, Hello Dolly, Bob and Carol and Ted and Alice, The 
Only Game in Town, Justine, The Looking Glass War en The Arrangement. Er circu‑

Voormalig Rembrandtpleintheater
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leerde toen een nichtenblaadje dat de adressen gaf van bioscopen ‘waar 
wat gebeurde’. Het balkon van het Rembrandtpleintheater. De film die er 
draaide, The Staircase, ging er ook over, maar nee, er gebeurde niets, hoezeer 
ik ook tuurde. De lijst met titels zegt het al: niet echte klasse en algauw zag 
ik er films als Mad Max. Daarna was het schluss.

Hier aten Jaap en ik bijna altijd na saunabezoek. Het was iets minder po‑
pulair dan de andere Italiaanse gelegenheden in deze buurt en je zat er 
prettig aan een tafel voor het raam. De eigenaar, slank, in een keurig heren‑
kostuum, had iets heel beschaafds, en ook zijn jonge vrouw was ladylike 
en erg mooi. De tafel was zo groot dat je er soms met onbekenden aan zat 

Los Argentinos, Leidsekruisstraat 7. Het linkergedeelte van dit pand  
herbergde vroeger Porto Ercole. Links is de Prinsengracht.
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en zo heb ik daar, nadat Jaap weg was, tot diens grote jaloezie ene Clemente 
de mijne gemaakt. Hij was een muisblonde Italiaan met een snor en een, 
of de, vriend van Ferdinandino Scarfiotti, ontwerper voor Chéreau en ook 
voor films als 1900 van Bertolucci en American Gigolo van Schrader. Clemente 
deed iets bij de publiciteit voor 1900 en vergastte me op verhalen over Alida 
Valli, mijn vroegere idool, die een beetje eigenaardig was en zich langdurig 
in haar kleedkamer opsloot. Laura Betti trommelde op de deur; ‘Lida! Lida! 
Apri! Sono io, Laura! Apri!’ Toen Lida eindelijk opendeed bleek haar kleed‑
kamer een en al poster van Robert Redford, daar was zij verliefd op. Terwijl 
ik dit schrijf, komt voor het eerst de gedachte in me op dat Robert De Niro 
veel waarschijnlijker is omdat hij immers in die film speelde. Vertelde Cle‑
mente het mij verkeerd of heb ik het verkeerd verstaan of onthouden?

Abraham Kef, Marnixstraat 192
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Op de Toneelschool, gevestigd aan de Marnixstraat 150, was het traditie 
dat een nieuwe eerste klas onthaald werd op een lunch met Franse kaas 
van Abraham Kef. Zo leerde ik Jaap Wieringa, Rikje Koek, Erik Schuttelaar, 
Jeanneke Stam en Cançi Geraedts kennen boven de Franse kaas. Een jaar 
of twee jaar later zat ik op zo’n lunch naast Ansje Beentjes die uit Alkmaar 
kwam en nog nooit Franse kaas had gezien.
 Over Franse kaas gesproken. Albert Blitz kreeg een keer een zenuwcri‑
sis toen hij een heel uitgebreid diner had gekookt voor heel veel gasten 
met zelfgemaakt ijs en eigengemaakte bonbons, en er onverwacht Franse 
kennissen kwamen mee‑eten die in hun autootje veel te veel Franse kaas 
hadden meegebracht (drie kratten).

Hier zat ik graag, zijparterre à ƒ 1,25. Er waren nog variétéacts op het po‑
dium, een keer iets met duiven die wegvlogen door de zaal. Later Bernard 

City, Kleine-Gartmanplantsoen
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Drukker, die rugzaal oprees uit de grond, gezeten voor het orgel. Toen ik 
nog in de Rhijnvis Feithstraat woonde kwam het hele gezin, als ik jarig 
was, met mijn vader in de auto. Natuurlijk had ik wat in huis, maar toch 
bracht mijn moeder broodjes mee. En dan gingen we naar de bioscoop. 
Ik geloof beide keren naar City, een keer voor La Belle Américaine van Robert 
Dhéry en een keer voor The Best of Enemies met David Niven en Alberto Sordi. 
Verder zag ik daar: Luv, St. Valentine’s Day’s Massacre, Don’t Make Waves, Guess 
Who’s Coming to Dinner?, Point Blank, Dr. Jekyll & Mr. Hyde, Never So Few, The Wrec-
king Crew, The Split, Castle Keep, Le Clan des Siciliens en Les Choses de la Vie. Ik mocht 
op een middag met Helmert mee, naar een viewing van De laatste trein van 
Erik van Zuylen en zag daar in de foyer voor het eerst en voor het laatst Han 
Bentz van den Berg in het echt.

De Uitkijk, Prinsengracht 452
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De Uitkijk was modern vormgegeven, met op een klein podium een vleu‑
gel voor stomme films met pianobegeleiding. Op die vleugel stond een 
vers boeket bloemen. Toen dat boeket niet vers meer was maar uit kunst‑
bloemen bestond, was dat een teken dat het ook met de Uitkijk zo goed 
niet meer ging. De piano kwam vooral van pas in de pauze. Dan werd de 
koek‑en‑zopie daar verricht, waarbij iedereen in de rij stond zodat je de 
jongens en hun verloofdes goed kon bekijken. Ik heb me in nette biosco‑
pen altijd meer geërgerd dan in de volkse en wel eens achterom gegrauwd 
als het beschaafde gekwaak achter me doorging tijdens de film. Wat zijn 
voor‑ en nadelen heeft. Er is wat gegiechel, het gekwaak houdt op, maar 
zelf zit je nog lang te sidderen van de schrik. Hier gezien, steeds weer in 
de jaren 1968, 1969 en 1970: Made in usa, Elvira Madigan, Shakespeare Wallah, 
A Funny Thing Happened on the Way to the Forum, Il Demonio, Le Weekend, Au Hasard, 
Balthasar, Edipo Re, Un Homme et Une Femme, Scarface, Notorious, The Paradine Case, 
Spellbound, The Night They Raided Minsky’s, Captain Blood, Jumping Jacks, Money 
from Home, en Foreign Correspondent.

Febo, Leidsestraat 94
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Rechts op de foto Parfumerie Guillaumette, ook verdwenen, waar ik tubes 
gezichtsmasker kocht voor Joan Crawford die in één keer afneembaar wa‑
ren. De eigenaresse was een Française.

Eens in de paar jaar vind ik het een aangename luxe om door de Leidsestraat 
te lopen met een zakje warme patates frites, bijvoorbeeld bij zachte mot‑
regen. Toen ik in Amsterdam kwam wonen, was de Leidsestraat nog niet 
verboden voor verkeer en nog een straat van standing waar je voor je ple‑
zier op en neer liep. Op warme zomeravonden liepen de mensen er met 
een ijsje van Gamba. Het was bij uitstek de promenade van de homosexu‑
ele medemens, vooral tegen dok‑tijd en daarna, zodat het er altijd span‑
nend was. Er werd veel gelonkt en er werd veel tegengekomen. Nu is de 
straat het terrein van dagjesmensen en scholieren van binnen en buiten 
de stad. De croissanterie heeft het gewonnen van de parapluwinkel en de 
witte boekenhal van Pegasus.

Firma A. Niesink & Zn., Runstraat 9
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De elektrawinkel wordt gedreven door een bijzonder aardig echtpaar. 
Vooral zij is erg aantrekkelijk, altijd vriendelijk en opgeruimd. Ze zijn een 
vraagbaak voor alle idioten in de buurt die nog niet aan het elektrische 
tijdperk toe zijn – oude weduwen en ik. De man was een tijd weg. Kan‑
ker, begreep ik uit een zorgelijke conversatie die zij met een klant voerde. 
Hij kwam weer terug, magerder, maar hij houdt het nog steeds uit. Zij is 
een beetje het type van tante Thees, onze buurvrouw in Den Helder toen 
ik klein was, een donkere, sterke vrouw. Behalve duizenden peertjes en 
armaturen voor lampjes kocht ik er verscheidene bureaulampen met uit‑
treksysteem, een broodrooster en glazen koffiepotten voor het Braun‑
apparaat.

Ook hier heb ik films gezien.

Voormalige bioscoop Odeon, Zeeburgerstraat 12
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Deze mij door het ziekenfonds toegewezen apotheek had weinig charme, 
behalve een fraai fin‑de‑sièclekasregister. Toen ik te veel ging verdienen 
en uit het ziekenfonds was, mocht ik ineens alle apotheken binnen. Ik 
ben een van die gevaarlijke mensen die geen medicijnen weggooien maar 
ik  vergeet er op te schrijven waarvoor het diende zodat ze voor nop mijn 
medicijnkastje vullen.

Apotheek Het Witte Kruis, Rozengracht 67
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Hier deed ik mijn eerste belangrijke meubelaanschaf voor de Rhijnvis 
Feithstraat: een hoge rieten stoel, enigszins model strandstoel. Ondanks 
het feit dat ik hem wel eens in de regen zette, kraakte hij enorm. Later 
ging mijn hart heel erg snel kloppen van verrukking toen ze de Friese 
rieten stoelen verkochten waarvan rugleuning en zitting een soort matje 
zijn, in meerdere kleuren gevlochten zoals je ze ook op de plaatjes van 
Ot en Sien al ziet bij de grootouders thuis. De eerste die ik kocht ein‑
digde zijn leven op de achterveranda van Viek haar huis in de Daniël 
Stalpertstraat, de tweede heb ik nog. In dat soort riet bestonden er ook 
erg mooie matjes die ik wel eens kocht in een woninginrichtingwinkel 

Het Rotanhuis, Rozengracht 218-220
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(matjes, kleden en kussens) tegenover het Rotanhuis. In de etalage van 
het Rotanhuis om het hoekje, op de Lijnbaansgracht, stonden altijd 
poppenwagens van riet met houten wielen, die ik ook erg aantrekke‑
lijk vond. ‘Hé, kom je buiten buitenspelen met je poppenwagen zonder 
wielen’ was een geliefde kreet toen ik klein was en ik herinner me de 
meisjes in de Oranjeoptocht, met versierde poppenwagens, bloemen van 
crêpepapier en oranje strikken.

Het doe‑het‑zelfidee werd enorm gepropageerd in de vijftiger jaren en 
had vast te maken met het steeds duurder worden van arbeidskrachten 
en het verdwijnen van vele beroepen op dit gebied. De doe‑het‑zelfwin‑

Vroegere doe-het-zelfzaak, Lijnbaansgracht 128-129
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kel had hout, dat op maat voorgezaagd werd, verf en bouwpakketten. De 
meneer was bijzonder aardig, had een baard zonder snor, wat zowel met 
idea lisme als met ambacht te maken heeft, en droeg zo’n beige stofjas. 
Ik leerde sommige dingen door trial and error en heb zelfs een keer een 
hele boekenkast getimmerd, in wat nu de slaapkamer is, naar ontwerp van 
Gooike van Slooten en met behulp van diens fraaie en sympathieke hand‑
boor. Voor de elektrische boor ben ik veel te bang.

In dit pand, om de hoek van het Rembrandthuis en vlak bij het Waterloo‑
plein, was een van de eerste hippiewinkels gevestigd, met oosterse spul‑
len: hesjes met spiegeltjes versierd, sloffen, gordels van kralen, rookwaren 

Voormalige Headshop, Zwanenburgwal
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en reukwaren. Ik had in die tijd een klein doosje met kajal, waarvan je een 
streekje op het onderste ooglid smeerde. Vaak deed ik dat niet, want ik 
bleef erbij dat make‑up niks voor een man was. Van luchtjes houd ik ook 
niet (voor mezelf), maar Jaap vond patchouli wel een erg geile lucht. Ik 
schafte een flesje patchouli aan en dat zat in het borstzakje van een spij‑
kerjackje dat ik op het Waterlooplein gekocht had. (Waarom? Om snel wat 
op te kunnen doen als ik in een galant avontuur viel?) In ieder geval: dat 
flesje had gelekt en nog vijftien jaar na dato rook dat spijkerjasje naar pat‑
chouli. De trekkertjes van de ritsjes van de borstzakken van dat jasje waren 
kapot en ik had er zelf nieuwe aangemaakt, van een touwtje met kraaltjes, 
gedeeltelijk gekleurde, gedeeltelijk zwarte. Die kraaltjes waren afkomstig 
van graftakken uit een ruïne van een begraafplaats in de Provence, waar we 
met het Werkteater logeerden in het huis van Daria (zomer 1971). Verder 
had ik op het borstzakje de initialen C. E. in koper genaaid, lettertjes die 
ik ook op het Plein gevonden had en daarbij werden er nog van allerlei 
broches opgeprikt, uit v&d en hema, souvenirwinkel en van het Plein. Ik 
maakte ook armbandjes van touw en kraaltjes en droeg, ook aan een touw‑
tje, een koperen amulet met het Fatima‑handje, uit Marokko. Erg verguld 
was ik met broches die grote geëmailleerde vlinders waren, een vondst van 
Joris en Elsje uit een bazaar in de Spaarndammerstraat. Ik kocht hemden 
zonder boord op het Waterlooplein en bezat ook een Indiaas hemd, wit 
met wit borduursel, dat ik aan Cees Berkhout gegeven heb, geloof ik, en 
een Marokkaans hemd, ook wit, met wit boordsel en knoopjes van wit 
borduursel. Ik had wel eens sjaals door de lusjes van mijn Levi‑broeken 
in plaats van een riem en reeg ook wel grote kralenkettingen, meestal van 
kinderkralen. Het langste haar dat ik ooit heb gehad hoorde bij een kapsel 
dat ik op diezelfde vakantie in de Provence had laten aanmeten in Ma‑
nosque en dat Coupe Magique heette: van voren heel kort en in de nek heel 
lang, een stijl die nu, 1989, bij het volk weer heel populair is en die door 
Ger ‘brandweerhaar’ genoemd wordt. Met haar over mijn oren zag ik er 
namelijk niet uit en ik kaalde bovendien al teveel. Aan de lange bakke‑
baarden die in de mode waren deed ik van harte mee.
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‘Waarom je op iemand valt, dat is nou net het enige wat je niet weet en 
waar je geen redenen voor kunt aanvoeren’, beweerde ik een keer bij Al‑
bert en Otto in de Sint Nikolaasstraat. Tot mijn verbazing riepen ze in 
koor dat je dat natuurlijk wél wist. ‘Waarom vielen jullie dan op elkaar?’ 
Het antwoord van Otto is me bijgebleven: ‘Toen ik voor het eerst bij Al‑
bert kwam, op de Oude Waal, had hij in een nis een bloemstuk staan, 
met een touwtje ervoor gespannen, net als in een museum en dat vond 
ik zo chic!’ Iets ervan is natuurlijk wel waar – je valt op iemands uiterlijk, 
op zijn kleding of ook om wat hij in de maatschappij is, maar misschien 

Oude Waal 8
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is het met vriendschap anders. Jaap en ik werden vrienden om geen van 
deze redenen. Ik weet niet waarom. We maakten een praatje en het be‑
viel. Al mijn romances waren louter gestoeld op kwaliteit van uiterlijk, 
soms geholpen door mode waar ik voor viel of door het feit dat iemand 
in de krant stond of in de Viva, maar daarbij speelde toch ook dat ondefi‑
nieerbare een rol, de uitstraling, de persoonlijkheid (voor zover aanwe‑
zig, vaker viel ik op het plaatje en moest het gebrek aan sprankeling voor 
lief nemen).

Ik kwam nogal eens bij slager Heyenbrock omdat ik jarenlang mijn foto’s 
liet ontwikkelen bij Satina in de P. C. Hooftstraat. Het was er altijd onge‑
lofelijk stil, naar ik pas later vernam omdat ‘ze fout waren geweest in de 
oorlog’. De andere slager, schuin ertegenover, was enorm druk bezocht 
(daar zag ik Annie M. G. Schmidt voor het eerst in het echt), misschien 
ook omdat die zaak fris en modern was ingericht, met dito bediening en 
dat hebben de mensen blijkbaar liever. Heyenbrock had een schitterend 
interieur met veel houtwerk dat ongewijzigd was sinds 1915 of zo. De 
slager was een enigszins griezelige, dreigende, dikke man en zijn vrouw 
een te zwart geverfde lady, een voormalige beauty met opgetoefd haar 

Slager Heyenbrock P.C. Hooftstraat
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in een enveloppekapsel waarmee ze minstens elke dag naar de kapper 
moest, zou je zeggen. Ook haar uiterlijk bracht geen ontspanning. Ik 
kocht er in navolging van Olga allerlei soorten worstjes, die de slager 
zelf maakte. Olga fietste door weer en wind van de Jan Hanzenstraat naar 
de P. C., omdat de Amerikaanse kunstenaar Martin Maloney alleen met 
het beste vlees genoegen nam. Olga had altijd weinig geld en als we bij 
haar kwamen eten maakte ze er voor weinig geld toch wat van door kip‑
penpootjes en worstjes van slager Heyenbrock te grillen in een vuurtje 
waartoe ze een aantal bakstenen uit haar schoorsteen (?) had gesloopt. In 
die tijd begon iedere zin van Olga met ‘Ik woon in een arbeidersbuurt...’ 
Ze had het ook veel over de Haustfabrieken waarop zij uitkeek. Op het 
platte dak van haar huis speelde de beroemde scène zich af, mij door 
Elsje verteld, waarbij Olga vlees grilde en ineens, onder het uitroepen van 
‘Attention! Les voisins!’ haar armen beschermend om het grillapparaat 
uitbreidde, met haar kont naar de buurt. Ze dacht ineens dat ze gelyncht 
zou worden als de arbeiders zagen hoeveel en hoe goed vlees zij had. (PS 
Dit speelde zich af op het plat van Elsje. Olga keerde haar kont naar de 
Fagelstraat.)
 Slager Heyenbrock had een gedeelte van zijn pand omgebouwd tot een 
moderne broodjeszaak die wél liep en ineens, tot mijn grote schrik, was 
de hele slagerij omgebouwd tot modern en fris – het prachtige interieur 
zonder pardon vernield. Het lijkt alsof mensen dat inderdaad liever heb‑
ben, waardoor de zaak nu beter bezocht wordt.
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Toen ik repeteerde bij Centrum deden we dat in Felix Meritis, dat toen 
nog geen Shaffy‑theater was maar hoofdkwartier van De Waarheid, die er 
ruimtes verhuurde. We repeteerden in de Zuilenzaal en ook wel onder 
de koepel, waar nu – dacht ik – Joris zijn werkruimte heeft. In de gang 
was een portiersloge met een communist erin en in wat nu het café is, was 
een luikje met een communiste erachter van wie je koffie kreeg of, als je 
Jacques Commandeur was of Karin Haage, om elf uur ’s morgens je eerste 
pilsje of sherry.
 Gespeeld heb ik er maar één keer, Aus der Fremde, als gast bij het Onaf‑
hankelijk Toneel. Marja was door Joris gevraagd om de Zij te spelen en 

Gebouw Felix Meritis, Keizersgracht Shaffy-theater
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wilde dat alleen doen op voorwaarde dat ik de rol met haar zou delen, dus 
we speelden om de avond. Marja maakte van haar rol een kermisnummer, 
lekker ordinair, wat op een spannende manier contrasteerde met de smaak 
en virtuositeit van Joris en Titus. Ik als schrijfster was gehandicapt door 
mijn gegeneerde verhouding met Joris. Dat van travestie geen sprake kon 
zijn begreep ik zo wel, maar ik probeerde nog zwakjes ‘een bril?’ Joris zegt 
dan niet eens ‘nee’, maar je voelt: verkeerd idee. Ik keurde een vest af dat 
ze voor me gekocht hadden, een vest zonder knopen, zwart met motieven 
in vlammend rood, van Kenzo, als te vrouwelijk en opteerde voor een zeer 
wijde trui met vleermuismouwen en brandplekken die Joris droeg en die 
ooit van Matin geweest was (gebreid of gehaakt door haar moeder?) en dat 
mocht dan weer wel. Ook werd toegestaan dat ik tussen het publiek ging 
zitten als ik af was, wat meestentijds het geval was want het stuk was ei‑
genlijk bijna een solo van Joris. Marja en ik deden ook nog een poging om 
te bewerkstelligen dat we er gewoon al waren als de mensen binnenkwa‑
men, maar dat vonden de jongens niets. Nee, gewoon in de kleedkamer 
en dan ging de telefoon ‘Aanvang’ en dan liepen we op doende alsof het 
publiek er niet was, wat ik griezelig vond. Ik voelde me als een luis onder 
een microscoop. Bij het Werkteater gingen we altijd uit van het principe: 
de eerste klap is een daalder waard, wij namen het initiatief tot commu‑
nicatie met het publiek. We keken ze aan en begonnen meteen met ze te 
praten of op andere wijze contact te leggen. De gemiddelde zaalbezetting 
was tien. Een keer, in ’t Hoogt in Utrecht, zelfs vier, van wie twee de uit‑
bater en zijn vriendin. In Shaffy was het beter, dertig misschien of vijftig. 
Ik herinner me nog de dag van de première in Haarlem. We hadden de 
avond ervoor nog gerepeteerd en ik wist dat ik niet goed was. Titus had 
me nog moeten vertellen dat ik in mijn tekst niet gedachteovergangen 
en pauzes moest spelen, maar die losjesweg, helder en geconcentreerd, 
gewoon moest zeggen en meer niet, een kunst die hij beheerst met een 
virtuositeit die soms bijna weer een te gemakkelijk maniertje is. Ik dacht: 
morgen gaan we er natuurlijk nog aan werken. Niets van dat al. Joris deed 
de hele dag niets anders dan zo nu en dan een vaasje in het decor verzetten 
en weer terug zetten. Titus werkte aan de vertaling van weer een volgend 
stuk en toen de tijd daar was gingen we op. Achteraf zag ik de wijsheid 
van hun methode in. Ik was die avond heel goed, later vaak wel weer min‑
der. In Shaffy kwam Pats kijken met haar broer André. Ze waren beiden 
onder de indruk. Na afloop bij mij thuis zei Pats over mijn rol: ‘Je was tot 
in je vingertoppen een vrouw. Het ergste van een vrouw.’ Een twijfelach‑
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tig compliment. Viek zei later ook zoiets over mijn keizerin Ottavia in De 
kroning van Poppea. Een creatie waar Jaap en zij overigens vol bewondering 
voor waren. Als ik zo’n vrouw speel, kies ik inderdaad altijd voor het totale 
masochisme, zij het met trots en waardigheid gedragen. Van die week in 
de Zuilenzaal herinner ik me de ramen op de Keizersgracht die openston‑
den en het zoele, zachte zomeravondlicht dat binnenviel. Jammer genoeg 
moesten de ramen dicht bij aanvang vanwege het verkeerslawaai. Joris 
had ook eens een voorstelling in de Zuilenzaal (weet niet meer welk stuk. 
De storm? Jet Remmers de Vries en/of Arielle Brouwer deden mee) en daarin 
liet hij het binnenvallende zomeravondlicht langzaam overgaan en ver‑
glijden in het toneellicht, wat van een bovenaardse schoonheid was.
 Ik heb er veel gezien, altijd hevig lijdend met de kont op de smalle hou‑
ten tribunes, geen ruimte voor de voeten omdat daar de rug van de voor 
je zittende alweer opdoemde. Ook veel oude films, in een zeer slecht ge‑
ventileerd zaaltje, met ook onmogelijke stoelen, geërfd van een oude bio‑
scoop. Douglas Sirk, Visconti’s Senso, films van Katharine Hepburn (Alice 
Adams, Morning Glory) en Letters from Home van Chantal Akerman.

Het trouwe rijwiel dat me naar al die plaatsen bracht waar ik de foto’s voor 
deze boeken maakte. Het is naar schatting mijn twintigste, maar al lang 

De fiets
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het mijne, nu ik van een stalling gebruikmaak. Mijn eerste paar fietsen 
had ik ook lang in mijn bezit, maar daarna sloeg de rage van het stelen 
toe. De verbijstering, het verdriet, de woede en het ongemak brachten me 
ertoe om ook te gaan stelen (fietsen die niet op slot stonden, die waren er 
toen nog.) Ik werd hierover ernstig onderhouden door Viek die dat moreel 
onaanvaardbaar vond en dat maakte op den duur toch wel indruk. Temeer 
omdat ik intussen wel erg rijk was en best fietsen kon kopen. Van toen af 
aan kocht ik tweedehandsfietsen, eerst in de Staalstraat, later in de fietsen‑
stalling van de Beurs. Heel vaak kocht ik twee fietsen per week, omdat het 
net aangeschafte rijwiel, dat meestal ƒ 150,– à ƒ 175,– kostte, dezelfde dag 
gestolen werd.
 Het rijwiel op de foto is mijn eerste geheel nieuwe fiets die ik, in nood, 
kocht toen ik moest repeteren in de Sleep‑In in Oost en ’s morgens mijn 
fiets gestolen was en ook de tram die dag staakte. Vroeger moest ik zeker 
drie‑ of viermaal per week naar de fietsenmaker omdat ik een jeugdhuis 
naast me had. De jongens die er rondhingen staken de banden lek of gooi‑
den de ventielen weg. Het verdriet als iets technologisch het niet doet, 
daar mag de psychiater ook meer over vertellen.
 Als kind wou ik geen horloge en ook geen fiets, omdat ik techniek met 
mannen en met mijn vader in het bijzonder associeerde. Ik las vroeger een 
meisjesboek van omstreeks de eeuwwisseling, waarin het meisje een fiets 
had die Stella heette en die ze ook zo aansprak. Ik begreep dat wel. Ik hou 
ook van mijn fiets – je zorgt voor hem, brengt hem naar de fietsendokter, 
en hij brengt je overal. Al moet ik bekennen dat ik nog nooit een fiets heb 
schoongemaakt, laat staan gerepareerd.
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