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PUNK

‘Hier is dan eindelijk het eerste nummer, doch tevens 
ook het laatste nummer.’ Zo introduceerden de makers 
het Rotterdamse punkfanzine Knock Out, een losbladig 
gefotokopieerd tijdschriftje op 10” formaat. Het verscheen 
rond 1979 en berichtte over (en vanuit) de lokale 
punkscene met artikelen, songteksten, collages, interviews 
en gedichten. 
 Vanaf de late jaren zeventig verschenen talloze fanzines 
als deze, naar het voorbeeld van het Britse Sniffin’ Glue: 
tijdschriftjes met klinkende namen als KoeCrandt 
(van dichters Diana Ozon en Kristian Kanstadt, 
stencilkunstenaar Hugo Kaagman, muzikant Ludwig 
Wisch en graffitipionier Ivar ‘Dr. Rat’ Vičs), Gifkikker, 
Enigma en Braak Maar Raak. 
 De fanzinecultuur belichaamt de do it yourself gedachte 
van punk: omdat mainstream muziektijdschriften niet (of 
in elk geval niet op de juiste manier) over punk schreven, 
begonnen punks hun eigen tijdschriftjes, net zoals bands 
werden opgericht door jongens en meisjes die (nog) 
geen noot konden spelen. Punks maakten hun eigen 
kleren, openden winkels en concertzaaltjes en begonnen 
platenlabels. Mode en vormgeving veranderden radicaal. 
 Ook op de literatuur heeft punk zijn weerslag gehad. 
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Jonge dichters als Diana Ozon en Bart Chabot stapten 
geïnspireerd door punk en beïnvloed door outsiders als John 
Cooper Clarke en Patrik Fitzgerald het podium op, terwijl 
Jules Deelder landelijk bekend werd door zijn optredens in het 
punkprogramma Neon van de Rotterdamse filmmaker Bob 
Visser. 
 De Knock Out opent zelfs met een gedicht van Rotterdamse 
cultheld Cor Vaandrager, punk avant la lettre. Over zijn 
ontmoeting met Gaye Advert en TV Smith, bassiste en zanger 
van Britse punkband The Adverts (bekend van punkklassieker 
‘One Chord Wonders’): ‘G. is in het restaurant/ van hotel C. is 
in kennelijke staat./ En is moeilijk te volgen.’
 Overigens heet Vaandrager in de Knock Out gewoon Cor, 
want enige vorm van pretentie was punk vreemd. Vandaar dat 
in deze aflevering van TMDFS de traditionele biografietjes 
ontbreken. Aan dit boekje werkten mee:
Arie
Peter
Egbert
Hermen
Mark
Ine
Joanne
Anneke
Ellie
Monique
Els
John 
…En met dank aan Erik B., Mark R. en Leen S.

Deze bundel staat (hoewel behoorlijk do it yourself tot stand 

gekomen) haaks op het voor-en-door-de-scene karakter van 
de vroegere fanzines: het zijn verhalen over of geïnspireerd 
door punk, geschreven door relatieve buitenstaanders. Clichés 
worden daarbij ongegeneerd in de strijd gegooid: verwacht 
hedonisme, antireligie, verwarring en anarchie. 

Een ode van TMDFS aan het punktijdperk.

Enjoy.
Leonor
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Postprovopunk
Egbert van de Gronden

‘Ik weet zeker dat ik je ergens van ken, van wat langer geleden, 
maar ik ben je naam vergeten,’ zeg ik tegen de man aan de 
bar waarvan ik bijna zeker weet dat hij gelijk met mij in de 
collegebankjes zat. Ik herinner me hem van de koffieautomaat 
waar we regelmatig een sigaretje rookten. En van de 
gesprekken die we voerden waarvan ik nu ook niet meer 
weet waarover. Het waren de jaren zeventig, de sociologie 
stond in het teken van ‘verbeeldingskracht’, maatschappelijke 
verschijnselen duiden en tot leven brengen, verbaliseren met 
veel fantasie. Opeens herinner ik me een kreet uit die tijd, 
‘conspicuous consumption’, dat bekte lekker, je onderscheiden 
met opvallend consumptief gedrag, een mooiere auto dan je 
buurman. Statusverhogend! Hij was daar ook wel een beetje 
van, niet van mooie auto’s maar wel van opvallende interesses 
en dito denkbeelden. Hij was wat uitzonderlijk en sprak een 
taal die niet de mijne was en dat maakte hem wel boeiend, 
geen doorsneestudent. ‘Wim,’ zegt hij, ‘Wim van de Post, en jij, 
ja ik herinner me jou ook vaag.’ 
 Nu weet ik het weer, Wim had een passie, hij zag in ieder 
stripverhaal sociologische dimensies, hij plaatste de strips 
in het leven van alledag, zag er altijd de diepere, serieuzere 
betekenis van. Striptekeningen bestonden in zijn ogen altijd 
uit mensen van vlees en bloed. Ik noem mijn naam en 
Wim begint te lachen, ‘Ja natuurlijk ken ik je nog, jij rookte 
halfzware Drum en ik Zware Van Nelle, maar ik rook al lang 
niet meer.’ We bestellen een koffie en proberen weer wat 
draden te spannen. Wim is nog steeds praktiserend socioloog 
en werkt regelmatig voor het Sociaal Cultureel Leefstijlbureau, 
een merkwaardig instituut dat periodiek verslag doet van tal 
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van leefstijlprofielen. Zo noemen ze dat daar, sinds het failliet 
van de sociaaleconomische statusindelingen van arbeiders en 
middenstanders.

Ik verleid Wim om een glas rode wijn te drinken, want Wim 
is mijn man, hij kan me helpen om iets zinnigs te zeggen over 
de punkcultuur, want ik heb het gevoel dat ik daar niets van af 
weet. ‘Punk, punk, punk,’ mompelt Wim, ‘punk is ook maar 
een kreet!’ ‘Ja, dat snap ik, maar ik wil juist iets weten van die 
cultuur, is het eigenlijk wel een cultuur, of zijn het opzichtig 
geklede types die elkaar opzoeken en een bak herrie maken?’ 
‘Nou, je weet er al meer van dan je dacht,’ grapt Wim. Dan 
kijkt hij serieus en doceert: ‘De begrippen die we in onze 
studententijd leerden kennen, gebruiken we niet meer, zelfs 
zoiets als sociale orde is een lastig begrip geworden, er is geen 
dominante sociale orde meer, evenmin een ideologie of een 
sociale beweging. Ja, Kok schudde de ideologische veren van 
zich af maar kon dat ook doen, ze vielen toch al uit…’ Wim 
raakt in de ban van zijn eigen betoog dat ik met moeite volg. 
Wat ik meen te begrijpen is dat punk inderdaad geen sociale 
beweging is, ook geen ideologie uitbeeldt, niet gedreven wordt 
door veranderdrift, tamelijk tandeloos is. Wim ziet in het 
gedrag wel wat anarchistische trekjes, maar vindt punkers 
eigenlijk apolitiek, meer een stroming in mode en muziek, in 
dolgedraaide rock & roll, ja, Elvis is echt dood. ‘Als je het toch 
in een traditie wilt plaatsen,’ zegt Wim in de afronding van zijn 
betoog, ‘noem het dan maar postprovopunk, of ‘conspicuous 
customization,’ veel meer is het niet geweest!’ 

Het afscheid is hartelijk maar ik blijf in verwarring achter. Ben 
ik wat wijzer geworden? Nee, niet echt, ik kan er nog steeds 
geen chocola van maken. En als Wim dat al niet kan, kan ik 
het helemaal niet. Dus toch de smakeloze jaren tachtig?

Controle
Hermen Hoek

Ze is controle kwijt
Al jaren
Wie denkt dat dit haar spijt
Als haren 
Op haar schrale schuwe hoofd
Heeft het goed geraden

De herinnering aan jaren
Van zoet geluk en zomerwei 
Heeft ze moeten laten varen
Want ze kan er niet meer bij

Voorzichtig drinkt ze nu een biertje
-  Het is de eerste van de dag -
Als een koud beweeglijk diertje
Zwemt het vocht nu in haar maag

Mocht u haar zien, stel dan beleefd
Een vraag – maar niet over ’t voorbije zingen
Want wat de vrouw verloren heeft
Is de beheersbaarheid der dingen

Ze is controle kwijt
Al jaren
Wie denkt dat dit haar spijt
Als haren 
Op haar schrale schuwe hoofd
Heeft het goed geraden
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Illustratie 1. 
‘Meubeltjes’

Meubeltjes
Peter Goedhart

Toen ik het laatje opende om de strik van mijn smoking bij de 
stropdassen te leggen zag ik het: de motten hadden het kastje 
veroverd. Nog nooit in de tientallen jaren dat ik het meubeltje 
bezit hadden ze er naar omgekeken. En nu, nu ik kennelijk 
niets anders te eten had aangeboden in de vorm van tapijten 
en kleding, hadden de goudgepoederde etterbakken een 
succesvolle invasie in de kleine commode uitgevoerd en zich 
tegoed gedaan aan mijn verleden. Overal in het kastje zaten ze. 
Enkele brooddronken fladderaars klommen dizzy naar buiten 
en met de frustratie van de verliezer veegde ik ze tot moes. 
Hoezo verleden? 
 In het kastje zitten behoudens een aantal zaken van mijzelf 
vooral parafernalia die mij herinneren aan mijn vader. Sjaals, 
waarvan een aantal door moeder gemaakt; stropdassen, 
sokophouders, zilveren manchetknopen, vadermoordenaars, 
zijden zakdoeken. Alles wat mij terugvoert naar lang voorbije 
dagen. Naar een periode tussen grofweg 1930 en 1970. 
 Vader was een beetje een dandy; lid van de elegante 
gemeente. Hij hield van mooie dingen; van dasspelden, 
van mooie ringen; van gekleed gaan à la mode. Ik heb alles 
bewaard. Elk artikel vertegenwoordigt een verhaal. Een van de 
mooiste dingen die dat kastje bevolken is een kleine zilveren 
ring met een saffiertje. Hij droeg hem altijd aan zijn pink. 
Er staat iets in gegraveerd: ‘6-10-1937’ en daarna in prachtig 
koordschrift: ‘Jantje’. Ik denk dat het zijn verlovingsring was, 
die mijn moeder hem gaf. Als ik naar die ring kijk, zie ik zijn 
kleine, sierlijke handen met goed gemanicuurde nagels. In veel 
uiterlijkheden lijk ik zijn tegendeel, maar schijn bedriegt, dat 
weet eenieder. 


