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Welkom, Fuckers

This about to be the greatest story never told. 

– Young M. A

Welkom in de wereld, Fuckers. Die briljante beerput vol 

onecht en onrecht. Vol onbewuste ongelijkheid. Ongeëve-

naarde onzin. Onvermoede, onvermogende, onverkwik-

kelijke ongelukken. Die frisse hel, zoals Dorothy Parker zou 

zeggen. Die sappige lap uitgestrekte horror en hoop, waar-

op we lopen, waarin we ons graven, waaronder we slapen 

en dromen van meer morgen. Waar niemand gelijk is en 

iedereen gebukt gaat. Behalve wij. Wij gaan staan. De toe-

komst in. Het heden oprekken. De dagen verderop vormen. 

Met grote halen, lange vegen, dikke klodders, vette vlekken, 

gouden krullen. Met vaart, rustig, hard en zacht. Dwingend 

als doodgaan. Met alles wat we hebben. Er zijn in het er-zijn. 

Zij-spreidend, kutafdrukkend, verrijkend, verreikend baren 

we ons bestaan. Eigenzinnig spreken en preken we onze ei-

gen zinnen. We laten ons niet tegenhouden door norse nor-

men en hooggehakte hoepels. Er is altijd een wil om te knak-

ken. Kleed ons niet, train ons niet, beschaam, belieg, belaag 

en kleineer ons niet. Het moment is aangebroken. Het is 

tijd. Voor schijt. Het is tijd voor Nouveau Fuck. 
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Nouveau Filosofie

Nouveau Fuck is een verse manier van kijken. Een houding. 

Invalshoek en uitgangspunt tegelijk. Open en geïnteres-

seerd, niet beklemmend, belerend, bedompt of bedekt. Het 

is lak met lust. Kak met kusjes aan alles wat ons beperkt, be-

knot, bewerkt of bedot. Fuck het juk van het stramme den-

ken. Er is ruimte, liefde en leven genoeg voor ons allemaal 

in die briljante beerput, dat zoete zinkgat. Nouveau Fuck is 

een kritisch-artistieke attitude, een sexy stroming die mis-

standen ontleedt, maar ook mirakels bemerkt. Als dat klinkt 

als veel, dan komt dat doordat het alles is. Alles en zijn anto-

niem. En als dat tegenstrijdig klinkt, dan komt dat doordat 

het dat is. Omarm contradictie, ongemak en frictie. Eenvoud 

is voor mensen zonder fantasie. En fantasie is wat we nodig 

hebben om die lekke roofschuit waarop we ronddobberen 

op koers te houden. Artistiek en logisch denken is het enige 

wat ons kan redden. Rede met een goede reden.

 Nouveau Fuck is een manier om het moderne leven aan 

te kunnen en ervoor te zorgen dat iedereen volledig en vrij 

kan bestaan. Maar eerst de pure pijlers. De stellingen van 

Stella. De zeven regels van Nouveau Fuck. Als je die zeven 

dwarsregels in acht neemt, dan word je vanzelf een Nouveau 

Fucker, of kort gezegd, een Fucker. 
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De zeven stellingen 

1 Nouveau Fuck klaagt niet, maar constateert

Dingen gebeuren in de wereld, oneerlijke dingen, onheuse, 

onprettige, onrechtvaardige dingen. Dingen zijn gebeurd. 

Enorm gebeurd. Drek is gebeurd, vuil voltrok zich, gorig-

heid geschiedde en zal vermoedelijk blijven geschieden. In 

tegenstelling tot wat het internet je dag in dag uit probeert 

te vertellen, klaag je niet als je dat opmerkt of hardop be-

noemt. Neen, je constateert. En constateren is goed. Je kunt 

pas dingen veranderen als je ze hebt aangewezen. Sterker 

nog, dingen bestaan pas als je ze hebt aangewezen. Nouveau 

Fuck wijst aan, signaleert wat er gebeurt en zeikt niet, maar 

spreekt. 

2 Nouveau Fuck let op taal

Taal is een categorie waarmee we onze werkelijkheid inde-

len. Het neemt alles in zich op wat wij denken en geloven. 

Het is de spons van ons. Als je erin knijpt komen onze voor-

oordelen, onze aannames eruit druipen. Dat heeft invloed, 

Fuckers. Let op taal! 

3 Nouveau Fuck !leert zonder vingerwijzen

Die hervorming van de toekomst is nuttiger dan het aanwij-

zen van een schuldige. Schuldigen zitten hun straf uit en al-

les draait door. De wereld wordt er niet beter op als sommige 

mensen hangen. Hitler is dood, maar zijn ‘heil’ leeft voort. 

Het is te simplistisch om te denken dat je een paar foute per-

sonen kunt elimineren om een heel systeem te veranderen. 

Daarom fileert Nouveau Fuck altijd zonder vingerwijzen. 
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4 Nouveau Fuck is scherp op de inhoud, niet op de persoon

Om te kunnen fileren moet je scherp zijn. Samurai-scherp 

op alles. Wantoestanden én wonderen. Het is belangrijk om 

snedig te zijn met het dodelijkste zwaard dat je maar kunt 

vinden. Het liefst een handgemaakte, zoals die voor Beatrix 

Kiddo in Kill Bill. Eentje die precies in jouw grip valt, zodat 

je kunt uithalen met de slagkracht die bij je past en carpac-

cio kunt maken van de werkelijkheid. Nouveau Fuck staat 

voor strijd met open vizier en koele klasse. Ad hominems 

en feminams zijn voor lege geesten. En mensen monddood 

maken is laffe woordmoord. Als je andermans waarheid niet 

aankunt, dan is vrijheid niet aan je besteed. Nouveau Fuck 

leert je weelderig weerbaar te zijn, acrobatisch assertief. Het 

bestrijdt ideeën in plaats van mensen en stelt er nieuwe 

voor in de plaats. Nouveau Fuck houdt van verbaal de trekker 

overhalen, niet van op de persoon schieten.

5 Nouveau Fuck is kritisch, creatief en geestelijk lenig

Voor elegante strijd is naast een scherpe ook een lenige geest 

nodig. Een geest die zich iets en het tegenovergestelde ervan 

kan voorstellen. Die kan figuur-denken. Die radslagen kan 

maken om andermans rechtlijnigheid. Een stel hersenen 

dat de hoek om gaat. Want daar liggen de oplossingen. Voor 

Nouveau Fuck is redeneren een esthetisch proces. Een goed 

potje peinzen kan van een enorme schoonheid zijn. Nou-

veau Fuck verheft denken tot kunst. 

6 Nouveau Fuck heeft luchtig lak en schijt met stijl

Het leven is te zwaar om niet licht te nemen. Het heeft stijl 

nodig om het te kunnen verdragen. Waarom dingen lomp 

met voeten treden, als het op spitzen kan? En als je wel 

stampt, doe het dan expres. 
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7 Nouveau Fuck leeft en spreekt altijd haar waarheid

Er is geen absolute waarheid en in deze postpostmoderne 

tijden lijkt de waarheid ook niet meer van belang. Maar wij 

mensen zijn een verhaal en ons verhaal is wél waar. Daar-

over liegen is zonde van de tijd en de tijd doodt ons in plaats 

van andersom. Als je je anders voordoet laat je kostbaar le-

ven lekken. Huichelen is het saaiste wat er is. De waarheid 

die je gelooft is belangrijk genoeg om uit te spreken, te 

toetsen aan anderen, om bij te stellen en nooit te verhullen. 

Nouveau Fuck leeft en spreekt altijd haar waarheid. In nou-

veaufucksnaam, leef wie je bent. Wacht niet. 
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Fuck het!

Ik kan hier een politieke uiteenzetting geven, Fuckers, kri-

tiek van de Nouveau Fucking rede. Op onrecht en ongelijk-

heid, op macht die niet eerlijk verdeeld is en dat nooit is ge-

weest, op hoe vrouwen lijden, armen lijden, homo’s lijden, 

mensen van kleur lijden, transgender personen waarschijn-

lijk het meest lijden. Iedereen die niet de norm is, loopt ge-

vaar en niemand is de norm. De norm is liftmuziek, het is 

de valse gemene deler waar niemand zich in herkent. Het 

gemiddelde waar al het sap uit is geperst, de mens zonder 

ingewanden. Hoe verder je van de norm af bent, hoe meer 

gevaar je loopt.

 Zelfs al ben je de heersende macht, dan nog ben je in ge-

vaar. Zeker in tijden van revolutie. En dit zijn tijden van revo-

lutie, Fuckers. Door het internet kunnen we elkaar allemaal 

zien. Ook de andere anderen: mensen die niet de norm zijn. 

Iedereen met toegang tot een computer heeft nu inspraak. 

Het gepeupel heeft een platform.

 Mensen die aan de norm voldoen, krijgen daardoor het 

idee dat de wereld intoleranter is geworden, maar het is juist 

hun intolerante wereld die steeds minder wordt getolereerd. 

We horen meer stemmen, houden meer rekening. Dat is re-

volutie, Fuckers. Maar Nouveau Fuck is geen activisme. De 

Totale Revolutie moet je wantrouwen. Dat is niet meer dan 

de omwenteling naar de volgende lichting klootzakken. Het 

onder luid gejuich omverwerpen van de macht voor nieuwe 

macht en daarmee nieuw misbruik. Nieuw onrecht. Telkens 

alles willen afbreken en opnieuw opbouwen is zinloos. De 

wereld als bouwpakket voor kortzichtige kleuters. Het is 

net zo simplistisch als het aanwijzen van de schuldige. Boze 
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mensen weg, goede mensen terug. De geschiedenis leert 

ons dat dat niet werkt.

 De enige manier om te veranderen, is schaven, hakken, 

slijpen, vijlen en polijsten. Een vooruitzicht bouwen, een 

beeld houwen. Kijken, leren, schrijven en soms schrappen. 

Soms aanvallen, soms terugtrekken. Al werken revolutio-

naire methodes, de Totale Revolutie werkt niet. Nouveau 

Fuck vertrouwt op kunst. Nouveau Fuck gelooft in stijl.
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Stijl

Stijl is het antwoord op alles

Een frisse manier om iets saais of gevaarlijks te benaderen

Iets saais doen met stijl, is beter dan iets gevaarlijks doen zonder

Iets gevaarlijks doen met stijl is wat ik kunst noem

Stierenvechten kan een kunst zijn

Boksen kan een kunst zijn

Liefhebben kan een kunst zijn

Een blikje sardientjes openmaken kan een kunst zijn

Niet veel hebben stijl

Niet veel kunnen stijl houden

Ik heb honden gezien met meer stijl dan mensen,

hoewel niet veel honden stijl hebben

Katten hebben het in overvloed

Toen Hemingway met een geweer zijn brein op de muur 

achterliet,

dat was stijl

Of soms geven mensen jou stijl

Jeanne d’Arc had stijl

Johannes de Doper

Christus

Socrates

Caesar

García Lorca
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Ik heb mannen in de gevangenis ontmoet met stijl

Ik heb meer mannen in de gevangenis ontmoet met stijl dan 

erbuiten

Stijl is het verschil, een manier van doen, een manier van 

gedaan worden

Zes reigers stilstaand in een plas water,

of jij, naakt, uit de badkamer komend, zonder me te zien

Die dichtregels zijn van Charles Bukowski, een van mijn hel-

den. De vertaling maakte ik zelf en de zin die voor mij het 

toonbeeld van stijl was, bezorgde me de grootste problemen. 

Toen Hemingway met een geweer zijn brein op de muur achterliet,/ 

dat was stijl. In het Engels stond er: When Hemingway put his 

brains to the wall with a shotgun,/ that was style. Een lastige zin 

omdat het woord put niet een-op-een te vertalen is, terwijl 

dat juist het woord is dat de zin zo goed maakt. Het achteloze 

van het woord ‘put’ in combinatie met de gruwelijke daad 

is waardoor de woorden zo’n kracht krijgen. Je kunt niet 

zeggen: toen Hemingway zijn hersenen op de muur stopte 

met een geweer. Het woord dat er het dichtst bij in de buurt 

komt, is deponeerde. En dat is te plechtstatig. Woorden ma-

ken uit. Taal maakt uit. Stijl maakt uit.

 Het grappige is, ik weet niet eens of het stijl was dat He-

mingway zijn hersenen over de muur uitsmeerde. Waar-

schijnlijk niet. Voor mij is de observatie van Bukowski en de 

manier waarop hij die opschrijft het stijlvolle. Het ritme en 

de luchtigheid van de woorden. Het feit dat hij iets heftigs 

zo gemakkelijk brengt, alsof het niets is, om dan opeens te 

zeggen dat het iets te betekenen heeft. Je gaat anders naar de 

daad kijken. Hemingway’s hersenen op de muur worden de 

handtekening onder zijn leven. Dat is wat stijl is, de handte-

kening onder je leven. 
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 Gerard Reve zei van zichzelf dat hij tragisch was, maar er 

muziek bij maakte. Stijl is de muziek die je maakt bij je kut-

leven. De verf waarmee je je verdriet aanlengt. Het nat dat je 

over je saaiheid spat. Ons leven is vrij kort en waarschijnlijk 

betekenisloos. Het minste wat we kunnen doen is iets van 

onszelf achterlaten. Iets bewegen, bepalen, beroeren. Onze 

persoonlijkheid toevoegen aan wat we doen. Stijl is dat beet-

je extra, de schwung. Bukowski zou zeggen: het sap.

 En dat, Fuckers, wens ik jullie: sap, room, spek, swing, 

slagkracht. De top en pop, pop, pop. De klap in je stap. Die 

iets vertraagde achtste noot, of een net wat vreemd gemeng-

de kleur. Die hoek van waaruit je iets ziet of hoort. Maak 

kunst van je leven en zet je handtekening eronder. Voeg wie 

je bent toe aan wat je doet.
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Stellabecq

Ik ben Stella Bergsma, Stellary Solanas, Stella B, Stellabee, 

Godstella, Stella de Bergsvoir, Adolf Clitler, Stellabecq met 

mijn grote Stellabek. Feminist fatale, sekssubject, vrouw, 

schrijver, letterhouwer, woordbouwer. Ik voeg mijn tekst 

toe aan wie ik ben. Ik lees wat ik tik hardop tot het klopt. 

Tot het je blad af beukt. Ramt als een preek, klinkt als een 

compositie, geen zin te veel, geen punt uit positie. Wat ik 

schrijf is vaak bedoeld voor vrouwen en meisjes, omdat ik 

er zelf een ben en daar dus het meest van weet, maar ook 

voor andere anderen. De afwijkers, de echte muziek naast de 

liftmuziek.
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Jullie

Dit manifest is bedoeld voor iedereen die geen zin heeft in 

de performance van een persoonlijkheid, het suffe script wil 

herschrijven. Voor iedereen die mens wil zijn in plaats van 

beeld. Iedereen die haar handtekening wil achterlaten. Kort-

om, dit manifest is bedoeld voor iedereen.

 Het leven is lastiger als je afwijkt van de norm. En de 

norm is nou eenmaal nog altijd wit en man. (Ik zeur niet, ik 

constateer.) Ik voeg daar nog ‘welgesteld’ aan toe, want waar 

je bent geboren, wat de kansen zijn die je hebt gekregen en 

of je rijk bent of niet, speelt een rol. Ook als je wit bent. Een 

witte provinciaal met een lage opleiding kan het lastiger 

hebben dan een zwarte, hoogopgeleide intellectueel. On-

gelijkheid is hogere wiskunde met deelverzamelingen en 

onbewuste variabelen. Soms zo ingewikkeld dat het bijna 

niet is uit te rekenen wie het zieligst is. Daarom stel ik voor 

om daar niet te lang bij stil te staan en ons te richten op de 

toekomst. Als een systeem defect is, zijn we allemaal verant-

woordelijk. Je zou zelfs kunnen zeggen dat het niet stuk is, 

maar gewoon nog optimaler kan functioneren.

 Er verandert veel en het verandert snel. Gendernormen 

vervagen, vrouwen worden steeds gelijker aan mannen (of 

gelijkwaardiger, wat je wilt, zal mij een kutzorg zijn, als ze 

maar net zoveel inspraak hebben en net zoveel kunnen ver-

dienen). Discriminatie en racisme worden steeds serieuzer 

genomen. Dit zorgt voor een tegenbeweging. Nieuw fris-

rechts afwaswatergewauwel van antifeministas die abortus-

wetten willen terugdraaien. In-celligen die vrouwen mond- 

of helemaal dood willen. En openlijk racisme is het nieuwe 

zwart geworden. Zoals de quote van Victor Hugo al sugge-
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reert: ideeën die er eenmaal zijn kun je niet meer on-den-

ken, daar zijn ze te sterk voor. 

 En ik Stellatus, Stellabee, Stellabecq met mijn grote Stel-

labek, roep jullie op om te leven met grote halen, Fuckers. 

Zoveel als je wilt, zonder dat je een ander schaadt. Zoveel als 

je de mensen om je heen ziet doen. Vooral de mensen die jou 

vertellen dat je rustig moet blijven. Dat je lief moet zijn, of 

beleefd. Dat je terug moet naar je eigen land, of je juist alleen 

moet bezighouden met onrecht in een ander land. Ik roep 

jullie op om lak te hebben aan die mensen en hun gelul te 

likken als een lolly. Om je omgeving op te rekken tot ze past 

bij alles wat je bent.
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Dwarsleven 

Hoe je dat doet? Ik heb het antwoord. In dit magnifiek en 

magistraal manifest. Dit perfecte pennevod. Deze Tractatus 

Illogico Stellatus. De oplossing schuilt in de vijf opdrachten 

die ik voor jullie heb opgesteld. Te weten: Wees Slecht, Wees 

Woedend, Wees Onbeschaamd, Wees Onbescheiden en 

Wees Gevaarlijk.

 Ik ga jullie vijf krachtige Wezen geven voor dwarsleven, 

dwarsweten, dwarsdenken en dwarsdoen. Voor orgastisch 

obstinate opstandigheid, weldadige weerbarstigheid en ro-

yale rebellie. Vijf wetten die hier van de pagina’s zullen pop-

pen, via je ogen je brein zullen penetreren.

 Aan jullie om te bepalen of het een literaire aanranding 

was, een manifest#MeTootje. Schrijven is sowieso seks. Zijn 

jullie er klaar voor? Dan begin ik te strelen met mijn letters, 

zuig aanminnig via mijn zinnen. En als jullie dan openstaan, 

bereid om te ontvangen, dan pomp ik mijn meningen recht 

in jullie weke, raadvragende hersentjes. Ik Nouveaufuck jul-

lie zo hard dat je schreeuwt van leesgenot. Maar met stijl, 

Fuckers. Altijd met stijl. 


