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H et viel vroegdit jaar,#rokjesgate.De lente-
zonschijnt aldagenverleidelijk, debedoe-
lingwasdatuzichopwondover rokjes.Dat

kwamdooreenbrief diebaliepersoneel vanstads-
deelAmsterdam-Westhadontvangen,dievrouwe-
lijkemedewerkers zouverbiedenkorte rokjes en
knielaarzen tedragen.
De#ophef verliepwoensdagvolgensdewetten

dervoorspelbaarheid: typischzo’nvoorjaars-
brandjedat evenoplaaitopTwitter, aangewakkerd
doordeangst voor ‘islamisering’.

Zulkebrandjes zijnerdagelijks, binneneenpaar
uurklinkthet sein ‘brandmeester’.Meteenbeetje
pech leestuervandaagdrie (inclusief deze) co-
lumnsover, inhet treurigstegevalgaat een talk-
showernogevenserieusop in,waarnadenieuws-
consumentenkel verschroeideaarde resteert.
Wiedeaanstichter vandeAmsterdamserokjes-

gate is,waswoensdagnogonbekend–maarnietbij
mij. Ikkendebriefschrijver.Het is P. Brand, eenoude
jeugdvriend.

Achteraf bezienwas
hetbehoorlijk ziek,
maar iederheeft zijn
jeugdzondes.Nude
mijne (nou ja:de
meeste) juridischzijn
verjaard, kan ikereen
uitdeoudedoos trek-
ken.Het isdebrief van
het ‘Bureauvoordeop-
lossingvanstructurele
vraagstukken’.Onder
klasgenotenopmijn
middelbare schoolging
die rond,bedoeldomte
versturenaanboze
buurmannen,dege-
vreesde leraarDuitsof
eenanderenaarling
naarkeuze.Hoewijd-
verspreiddebrief was,
weet ikniet,maarvast-
staatdat inelkgeval in
mijnomgevingmin-
stens tientallenooitdit
schrijven inhunbrie-
venbushebbenontvan-
gen.
Hetepistel, voorei-

gengebruikover te
schrijvenopeenklassieke typemachine,waseenpa-
ginalangeoproepaandeontvangerzichaan-
staandevrijdagom15.00uur tevervoegenbijhet
crematorium, ‘daarvanuwvoortbestaangeensoci-
aal enuitkapitalistischoogpuntgeen financieel
voordeelmeer teverwachten is’.
Scholierenlol, endanooknog inde jarenzeven-

tig.Moestkunnen.

Mijnvergeeldeexemplaar vandebrandbrief leest
als eenragfijneobductie vanhetpuberbrein: ‘U
wordtverzocht teverschijnenmet frisgewassen
oren,hals engoedgewassenvoeten,daarde stank
vanhetverbrandenvanuwlichaamtochalgeenge-
not zal zijn.Gelievemet ingangvanvandaaggeenal-
coholmeer tedrinken,omexplosie te voorkomen.’
‘Hethoofdwordtvoorverbrandengeledigd,daar

water zoalsbekendhetvuurdooft.Mochtenernog
enigevastebestanddelen inwordenaangetroffen,
indevormvanhersenenwelkeduidenopenige
vormvan intelligentie, danzullenwijdezeopsturen
naardeVrijeUniversiteit teAmsterdam.’
Wasgetekend: ‘P. Brand,directeur.’
Ikwasde lolbroekuitmijnpuberteituithetoog

verloren,maar ikkeneengoedcrematoriuminAm-
sterdam-Westwaarhij zichkanmelden.

Hetwaswoensdagnog onbekendwie
deAmsterdamse ‘rokjesbrief’ schreef.

Ik kenhemwel.

Rokjes

JEAN-PIERRE GEELEN

JP kijkt verder

De dagelijkse dosis dwarsverbanden, tendensen
en andere hedendaagse fenomenen.

Goed te zien
datmijn
jeugdvriend
eenbetrekking
heeft gevonden in
Amsterdam-West

Fotografie

JeroenKramer (1967) fotografeerde
jarenlangde verwoestende oorlogen in
hetMidden-Oosten en raakte erdoor

beschadigd.Numaakt hij autonoomwerk,
over zijnmysterieuze alter ego inBeiroet.

DoorArno Haijtema Foto’s Jeroen Robert Kramer

Khiarvs.
Kramer

RECENSIE JEROEN KRAMER IN HUIS MARSEILLE

Decennia oude plantenbakken met moeizaam standhoudende planten.

Winkelinterieur in Libanon.

Une Femme
Fotografie
JJJJJ

Door Jeroen
Robert Kramer.
In Huis Marseille,
museum voor
fotografie,
Amsterdam,
t/m 5/6.



Devoormaligeoorlogs-
fotograaf zit inzijn
appartement inBei-
roet.Hijheeftde troe-
bele, gepijnigdeuit-
drukkingvan iemand

diezichheeftbedronkenomteverge-
ten.HijpraatoverMonsieurKhiar,
eenoudereLibaneesdiehij zo teho-
renmateloosbewondert. Eengedis-
tingeerdeman, verdedigervan tijd-
lozewaardenennormen, iemand
meteerbiedvoorvrouwen. Eenman
dieverlangtnaarhet tijdperkvan
voordeallesverwoestendeburger-
oorlog, toenBeiroetgoldalshetParijs
vandeLevant, eenmondaine, ja, fri-
vole stad.Gesteldopzijnprivacy is
meneerKhiarook – zoweigerthijper-
tinentvoordecamera tekomenvan
devoormalige frontfotograaf.
Huilendverteltdedronken foto-

graaf dathij tijdensdeoorlogeenge-
wondemanzag,bloedendachterhet
stuurvanzijnauto,devoorruitmet
kogelsdoorboord.Hijhad foto’s van
het tafereelgemaakt,hij klikte terwijl
demandoodbloedde. Sindsdienach-
tervolgthemschuldgevoel:hijhadde
manmoeten troosten,bijdehand
moetenpakken, steunen inzijn laat-
ste lijden.Maarnee,hijmoestnieuws
scorenvoordekrant.
De levensloopvanoorlogsfoto-

graaf JeroenKramer (hijwerkteon-
dermeervoordeVolkskranten The
NewYork Times) vertoont sterkeover-
eenkomstenmetdie indegedramati-

seerdedocumentaireDewereld van
MonsieurKhiarvanSjors Swierstra, vo-
rigeweekuitgezonden inHetuur van
dewolfbijdeNTR,nu tezienopzijn
tentoonstellingUneFemme inHuis
Marseille inAmsterdam.
Kramervestigdezichbeginvande

eeuwinhetMidden-Oostenen
woonde lang inDamascus.Hijwas
ooggetuigevande talrijke conflicten
daar,wonprijzenendeedenkele ja-
rengeledennogvanzichspreken
toenhij voorDer Spiegeldeverguisde
SyrischedictatorAssadportretteerde.
Toenhadhijde rauweoorlogs- ende
documentairefotografie al jarende
rug toegekeerd.Gefrustreerdoverhet
onvermogenvande fotografie als
communicatiemiddel enbeschadigd
doordegruwel voorzijn lensende
tergendemorelevragendiehemuit
zijn slaaphouden.

Sindshij afknapteopde frontjour-
nalistiekheeftKramerzichontpopt
als autonoomfotograaf, die zichnu
inHuisMarseillemeteen fictievever-
telling in foto’s, ondersteunende tek-
stenen installatiesonderdompelt in
hetprivélevenvandeenigmatische
MonsieurKhiar.Demandienetals
hijzelf eennauwelijksbenoemdver-
lies (erwordtverwezennaareenge-
liefde)heeftgeleden tijdensdeLiba-
neseburgeroorlog (1975-1990).
Hij zouKramersalter egokunnen

zijn – eenbeschadigdeen tochgeïdea-
liseerdeversie, die zichnooitgekzou

latenmaken.Zoalsdiegetraumati-
seerdeoorlogsfotograaf inhetdocu-
dramadenauwelijksgedramati-
seerdeversie zoukunnenzijnvan
Kramer.Die indedocumentaire in-
eenkrimptalshij inzijnappartement
hoorthoe – Levantijnsvreugdevuur –
feestgangers verderophunmitrail-
leurs inde lucht leegschieten.Woest
maakthet ritueelhem,wantwhat
goesup,must comedown, endus raken
onschuldigeburgersgeregeldnode-
loosgewonddoorvallendekogels.

Zozichtbaaralsdebijkomende
schadevandeburgeroorlog is inscè-
nesalsdeze, zoverholen ishijopde
expositie.Kramerheeft zichopbijna
obsessievewijzeverdiept inhetperso-
nagevandemysterieuzeMonsieur
Khiarendiens leefomgeving.Zoon-
doorgrondelijkalszijnverledenis, zo
aanschouwelijkzijndestratenende
binnenplaatsen inzijnstad,dewin-
keltjesencafés, alsookdepersoon-
lijkespulletjeswaarmeeKhiarzich
omringt.De fotograaf heefteen fijn
oogvoordepoëziediedaarinschuilt.

Eenbergkarmijnrodeaardeopstraat,
decenniaoudeplantenbakkenmet
moeizaamstandhoudende flora, een
dooreenstoplichtbeschenengroen-
oranje-roodkleurendestruik langsde
weg:manifestatiesvanpureschoon-
heid, voorwiehetkanonderscheiden.

InkleineruimtesvoertKramerde
bezoekermeenaarLibanon. Ineentje
staatzo’nplastickuipstoeltjewaarvan
deArabischewereld (ennietalleen
die) isvergeven,ondereen laagjestof
uitderegio.Wieeropgaatzitten,kijkt
uitopeenfotovaneenwinkelinteri-
eurmetarchaïschetelefooneneente-
levisiedie, zovalt tevermoeden,eeu-
wigaanstaat. Ineenanderzaaltjekun
jeplaatsnemenopeenbankjeende
(geïmiteerde)zonnestralenover je
heen latenglijdenwaarvanKhiar in
Beiroetzogeniet. Ineenverduisterde
kamerkomendegeluidenvaneenap-
partement (datvanKhiar?) tot leven:
hetaanstekenvaneensigaret,het in-
halerenenuitblazen,hetklokkendin-
schenkenvandrank inhetglas, straat-
geluiden indeverte –desuggestievan
eendoorwaaktenacht.

Ineenandere,benauwendkleine
ruimtehangenhonderden foto’s van
dehuisraadvanKhiar. Boeken,keu-
kengerei, scheerspulletjes, eenbril,
eengestrekenoverhemd,eenkoffie-
pot, eenplatenspeler, een flesjeolijf-
olie – eeneindelozeparadevanalles
waarmeedeoudereheer zichzoal
omringt.Hierkomtde fascinatie voor

MonsieurKhiar inalhaardwangma-
tigheid totuitdrukking, alsof jeon-
derKramershersenpankruipt. Een-
duidig isdeoorzaakvandeobsessie
niet,maarhet laat zichradendatde
oorlog, verlies,melancholie, poging
totordening inchaos,dehunkering
naargripophet levenentroost zoe-
kenermeevandoenhebben.
ZoweeftKramereenwebvanherin-

neringen,oriëntaalse sferenenme-
lancholiewaarindebezoekergevan-
genenbedwelmdraakt. Inenkele za-
lenwordtdieverrevanonaange-
namegesteldheidverstoord.Daar
hangenzwart-witfoto’suithetNatio-
naalArchief uitdebloeitijdvanLiba-
non–de jarenvijftigenzestigvande
vorigeeeuw. Straatbeeldenvanhet
moderneBeiroet,hetogenschijnlijk
harmonieuzegrotestadsgewoel,
nachtclubsmet sensueledanseres-
sen,weelderige restaurants. Prach-
tige foto’s,maarhundocumentaire
stijl detoneert – ze tonenglimpenvan
eenvoorbijewerkelijkheidwaaraan
Kramerspoëtischewerk juistont-
stijgt.

DewijzewaaropKramerzijnkijkop
hetschijnbaaralledaagse– schijnbaar,
want ineenoorlogssituatie isnietsge-
woon–metonsdeelt is indringend,
somsluchtig, somsaangrijpend.Blijk-
baarhadhijde langeomweglangsde
oorlogsfrontennodigommetnieuwe
ogeneneenpureblikdewereld te
aanschouwen.Dat iswrang, jezou
hemhet traumagraagbesparen.
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Kramer heeft een fijn oog voor de poëzie in straatbeelden, zoals een berg karmijnrode aarde.

Een bijschrift bij foto’s van katten in Beiroet toont
hoe Jeroen Kramer zijn werk in Huis Marseille pre-
senteert:
‘De enige wezens waarvoor Monsieur Khiar (het
Libanese alter ego van Kramer, red.) genegen-
heid voelt, zijn katten. Het zijn minimalisten: ze

eten, ze slapen, ze wandelen en ze spelen een
beetje. Ze doen alleen waar ze zin in hebben.
Een kat miauwt.
‘Ik hou te veel van die katten.’
Heel lange pauze.
‘Ik heb te veel gedronken.’

Lange pauze.
‘De katten is alles wat ik nog heb.’ Pauze.
‘Ik ben niet altijd alleen geweest.’ Pauze.
‘Ze hield van katten.’
Slokje wijn, verslikken, hoesten.
Zwijgen.’

Hij had foto’s gemaakt,
terwijl deman in de
auto doodbloedde.

Sindsdien achtervolgt
hem schuldgevoel

Katten inBeiroet


