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Van boekje tot ballet, van ets tot neon: vooral de kunst  
wil en kan onze verlangens verbeelden.  
Negen haltes op een wild slingerende route.
TEKST: MAARTJE DEN BREEJEN | BEELD: HOLLANDSE HOOGTE, GETTY IMAGES
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Je houdt de ezel een wortel voor en hij loopt. Je houdt 

de mens een geheim voor en zijn verlangen naar de 

onthulling zet hem in beweging. Zodra de ezel de 

 wortel krijgt, staat hij stil. Zodra het geheim bekend  

is, staakt het verlangen – één bevrediging lang.  

Dan begint hetzelfde liedje opnieuw. Een vreemd 

mechanisme is het: dat van het verlangen dat ondanks 

zichzelf niet vervuld wil worden.

Reclamemakers weten er wel weg mee en beloven 

 gouden bergen bij de aanschaf van hun product. 

 Strip tease  dan sers verheffen het tot spel: wees onvoor-

spelbaar en laat zo lang mogelijk iets te raden over. 

Dichters, denkers en kunstenaars willen het verlangen 

zelf ontrafelen. Uiteindelijk. Ze scheppen er liefdes-

koppels voor als Romeo en Julia, dolende personages 

als Don Quichote, of ze zingen zelf – zoals Bob Dylan 

– het lied van verlangen. I want you. So bad. u
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DE AVONTURIER (1921) - J.C. BLOEM   

Net als voor veel andere dichters van  
zijn generatie, was verlangen  
de drijfveer van J.C. Bloems poëzie. 

Wij staren uren lang in ’t lover van de bomen 
En menen, dat voor ons ook eindlijk is gekomen 
De zoete vrede van te zijn als elk aards ding. 
Ach, één windvleug brengt de onafwendbare 
erinnering, 
Wij voelen, dat wij anders kunnen niet  
dan zwerven, 
En zwerven is verlangen en verlangen derven. 

begeerteTramlijn  

A STREETCAR NAMED DESIRE  
REGISSEUR ELIA KAZAN

Ergens in het begin van deze film uit 
1951 met Marlon Brando in de 
hoofdrol legt Blanche (Vivien Leigh) 
haar zus uit hoe ze de weg naar het 
appartement heeft gevonden. ‘Ze 
vertelden me om Tramlijn Begeerte 
te nemen, over te stappen op de lijn 

Begraaf plaat sen en na zes haltes 
uit te stappen bij Elysian Fields.’ 
Blanche vat met deze zin de film 
krachtig samen, als we bedenken 
dat Elysian Fields ook de naam is 
van het land van de doden in de 
Griekse mythologie. Vrij vertaald 
zegt ze: ‘Mijn seksuele verlangens 
hebben mij een route gewezen die 
me zal leiden naar de dood.’
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BEGEERTE HEEFT ONS AANGERAAKT - BERT NATTER
DE INTERNATIONALE - EUGÈNE POTTIER

‘Begeerte heeft ons aangeraakt’ is een zin uit de Internationale, het strijdlied 
van het internationaal verbond van socialisten dat in 1892 voor het eerst  
officieel werd geproclameerd. De arbeiders die het zongen, uitten hun  
verlangen naar een rechtvaardiger wereld, waarin ook naar de armen en  
de ‘verworpenen der aarde’ wordt omgezien.
In 2008 gebruikt Bert Natter dezelfde zin voor de titel van zijn debuutroman. 
Hoofdpersoon Lucas concludeert: ‘Verzamelen, beschermen en verzorgen,  
ik wist dat het diepgewortelde instincten waren van ons allemaal en Zwier  
en ik hadden vaak als we ’s ochtends vroeg terug uit de kroeg kwamen en 
mensen zagen die op weg naar hun werk waren uit volle borst de Inter
nationale gezongen: “De wereld steunt op nieuwe gronden, begeerte heeft 
ons aan geraakt, retteketet!”’
Door de toevoeging van ‘retteketet’ veegt hij in één gebaar de vloer aan met  
de socialistische droom. Begeerte heeft ons aangeraakt, ja dûh: begeerte 
naar bezit zal je bedoelen. 
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DE MENS AANGEVALLEN DOOR 
VERLANGEN, LUST EN ZONDE - 
HARMEN JANSZ MULLER

De mens wordt aangevallen door  
personificaties van verlangen, lust 
en zonde. Cupido is geblinddoekt en 
hakt met zijn zwaard op de man in. 
Niet de liefde, maar verlangen maakt 
blind, waarschuwde Jansz Muller  
in 1565 op niet zachtzinnige wijze.

DE MENS AANGEVALLEN DOOR VERLANGEN,  
LUST EN ZONDE, HARMEN JANSZ MULLER.  
PRENT, 1565. COLLECTIE RIJKSMUSEUM, 
AMSTERDAM

Dichters, denkers en kunstenaars willen 
altijd het verlangen zelf ontrafelen
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BOUQUETREEKS

De kurk waarop bouquetreeks-uitgeverij Harlequin drijft, is het 
verlan gen van de vrouw speciaal te zijn. Zo speciaal dat de ruwe 
bolster pas in haar armen zijn blanke pit ontdekt en koestert.  
Kijk maar naar de titels uit de catalogus: Bedrog en verlangen, 
Wilde begeerte, Trots en verlangen, Onafwendbaar verlangen,  
Door verlan gen gevangen, Verlangen naar de prins, Verlangen  
naar de sjeik en ga zo maar door.
De verhaallijn verloopt altijd volgens dezelfde clichés: een vrouw 
ontmoet een woest aantrekkelijke, puissant rijke, arrogante,  
botte man. De man wijst de vrouw af. Hij kust haar toch. Het  
romantisch vuur wakkert aan. De man valt als een blok voor  
de vrouw, heeft geen oog meer voor anderen en wil zich settelen.  
En ze leefden nog lang en gepassioneerd. Niet alle clichés zijn  
waar, zullen we maar zeggen. u

BRUCE NAUMAN  
HUMAN/NEED/DESIRE

Mens, verlangen, droom, 
hoop, behoefte. In dit 
kunstwerk uit 1983 lichten 
de woorden op in neon-
reclame voor… Ja, voor  
wat eigenlijk?

DETAIL UIT NEONLICHT INSTALLATIE 
HUMAN/NEED/DESIRE,  
BRUCE NAUMAN, 1983

5

be
el

d:
 R

ijk
sm

us
eu

m



44 4544 45

BOVENKOP

7
HET RAADSEL DER BEGEERTE -  
MIJN MOEDER, MIJN MOEDER,  
MIJN MOEDER - SALVADOR DALÍ

Surrealist Salvador Dalí schrijft in zijn 
auto biografische notities dat vrouwen 
hem angst hebben ingeboezemd sinds 
zijn moeder toen hij klein was zijn penis 
in de mond had genomen. Voeg daarbij 
Dalí’s interesse in het gedachtegoed  
van Freud en het onderbewuste.  
Kijk dan naar het schilderij uit 1929 van 
het verwrongen lichaam dat is omringd 
door symbolen – de vader, een vis,  
een sprink haan, een dolk en een 
leeuwen kop – en je bent nog wel wat 
uurtjes zoet met psychologiseren.

HET RAADSEL DER BEGEERTE,  
SALVADOR DALÍ, 1929. COLLECTIE NEUE 
PINAKOTHEK, MÜNCHEN

DESIRE - U2

Met Desire parodieerde U2 in 1988 
de hebzucht van politici en religi-
euze prekers. Paradoxaal genoeg 
legde het nummer de band zelf 
ook geen windeieren. Het werd de 
allereerste nummer 1-hit voor U2 
in Engeland. Inderdaad: verlangen 
kan een krachtige motor zijn. ■
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ROMEO & JULIA - SHAKESPEARE

Een en al smachten, met alle vervelende emoties (jaloezie, ongeduld,  
agressie) die dat kan oproepen. Vervuld verlangen ook, want de originele 
Romeo en Julia trouwen al na één balkon scène en zien ook nog kans daarop 
de Veronese bedstede te delen. Daarna gaat het mis. ‘These violent delights 
have violent ends and in their triumph die, like fire and powder, which as  
they kiss consume.’ Shakespeare wist Prokofjev hiermee te bewegen tot  
het beroemde ballet, Bernstein tot een West side story en Baz Luhrmann  
tot een zinderend puberverhaal (met Leonardo DiCaprio en Claire Danes).  
Want dat wist de oude bard ook al: pubers, díe kunnen pas verlangen.

HET RUSSIAN NATIONAL BALLET THEATRE DANST ROMEO & JULIA IN  SYDNEY (2005) 
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