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Gijs van de Weste-
laken, de eerste 
hoofdredacteur 
van de Nederlandse 
Esquire en nu film-
producent, neemt 

ons mee terug naar de plek van geboorte, 
een schitterende villa, te zien vanaf de Rijks-
straatweg A44 bij Wassenaar, aan het einde 
van een enorm gazon. Het historische Huis 
met het Blauwe Dak, waar Arthur Seyss-
Inquart nog heeft gewoond en Joseph Luns, 
viel die zomer onder het beheer van ene  
Erik J. Peute, ondernemer met contacten  
in de fashion en gadgets en partner van  
Patty Brard.

Peute was de man die advertenties voor 
Esquire en voor de vrouwenglossy Avant-
garde ging verkopen. Zijn stijl: zonder blik-
ken of blozen het gratis Cartier- horloge 
van een vorige horlogedeal als inzet weer 
naar voren schuiven bij de eerstvolgende 
parfumdeal. Regelmatig moest Peute in 
de villa deurwaarders te woord staan. Op 
het moment dat hij en Van de Weste laken 
proostten op het eerste nummer, belde 
opnieuw een gerechtsbode aan, die zich 
met stuurs-ambtelijke blik een weg baande 
richting Peute. Waarop een andere adver-
tentieverkoper zich bij het gezelschap 
meldde: ‘Wat hoor ik nou, Erik? Heb je weer 
beslag? Je ken wel een pannenkoekenhuis 
beginnen!’

De aantasting, in de wieg al. De voortdu-
rende dreiging van het einde, in de vorm van 
verliescijfers, gemarchandeer met de for-
mule en luchtblazers met bv’tjes; het heeft 
altijd rond Esquire gehangen als vliegen rond 
een mooi, zwak prinsje. In die begindagen, 
tijdens de wandelingen over het landgoed 
rond de villa en de moeizame gesprekken 
met collega-hoofdredacteur Peter Meijering, 
zag Van de Westelaken zijn droom vervlie-
gen. Hij had een Esquire willen maken zoals 
Esquire bedoeld was, met hetzelfde streven 
als het Amerikaanse origineel: ‘To become the 
common denominator of masculine interests, 
to be all things to all men’, een uniek blad van 
pioniers, dat in de VS al floreerde tijdens de 
Great Depression, in de veertiger jaren grote 
bekendheid verwierf met de Varga Girls en 
in de zestiger jaren het vlaggenschip was 
voor het New Journalism van Tom Wolfe en 
Norman Mailer, maar toen al in oplagecij-
fers overvleugeld werd door Playboy, van de 
hand van ex-Esquire-redacteur Hugh Hef-
ner – en tegen de tijd dat ook Nederland 
in het begin van de jaren negentig einde-
lijk klaar leek voor een allesomvattend blad 
voor de man, en daarmee nog eerder was dan 

de Engelse editie en zo 
een beetje schrikach-
tig voorop liep in stijlvol 
Europa, was Esquire in 
de VS de rol als voorlo-
per al kwijtgeraakt aan 

Esquire:  
Weledelgeboren Heer 
(achter den naam op 
adressen)*

De wind die toen woei, alles was mogelijk. Of: hoe het Amerikaanse Esquire naar 
Nederland kwam. De eerste – moeizame – jaren van een zwak prinsje. 

een blad als Rolling Stone. De superieure iro-
nie van Esquire in zijn hoogtijdagen, de cool, 
de onthechting; Van de Westelaken, afkom-
stig van weekblad Haagse Post (fervent 
navolger van de journalistieke school van de 
oude Esquire en de titel waar ook de huidige 
hoofdredacteur, Arno Kantelberg, zijn loop-
baan begon), had die dingen de Nederlandse 
man ook willen voorschotelen. De interes-
sante man, die literatuur leest en de politiek 
volgt en van vrouwen en drank en zo houdt, 
zo op zijn tijd. Een elegant blad, noch voor 
de rukkers van Playboy, noch voor de nich-
ten van Man, vol lange, mooie verhalen, van 
het type dat bij HP niet meer werd gepubli-
ceerd. Maar terwijl de deadline voor het eer-
ste nummer naderde, moest hij met lede 
ogen aanzien hoe collega Meijering, afkom-
stig van Playboy, een soort sponsored maga-
zine in elkaar aan het fröbelen was, met bloe-
deloze stukjes van broodschrijvers. Vergeefs 
probeerde hij die kopij nog wat te verfraaien. 
Hij had de literaire top gewild, maar kon 
dat Meijering niet in zijn gezicht zeggen. Na 
twee proefmaanden bood hij zijn ontslag aan 
bij uitgever Peter Schouten.

‘Jij blijft’, zei Schouten, ‘Peter gaat.’

Van de Westelaken had geen tijd te verliezen, 
trommelde de oude HP-kliek op en maakte 
in no time een eerste nummer met een strak 
gestylde bondscoach Leo Beenhakker op het 
omslag, met binnenin bijdragen van usual 

 *  Amy Groskamp ten 
Have, Hoe hoort het 

eigenlijk, uitgeverij 
H.J.W. Becht,  
Amsterdam 1940
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25 jaar Esquire

door jeroen siebelink

Gijs van de Weste-
laken, de founding 
editor van de Neder-
landse Esquire, op 
de redactie, 1992.
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suspects als John Jansen van Galen, Ron 
Kaal, Martin Bril, Ronald Hoeben, Jan Sie-
belink en Henk Hofland. In zijn hoffelijke 
voorwoord Nader Tot U nam Van de Weste-
laken als een kasteelheer de lezer mee door 
de gangen van zijn paleis, aandacht vragend 
voor elke parel, waaronder gerust stukken 
van maar liefst negenduizend woorden, die 
hij koninklijk honoreerde met een gulden 
per woord, want het budget dat directeur 
Jacques de Leeuw van uitgeverij De Vrij-
buiter (nu Audax geheten) ter beschikking 
stelde, was niet kinderachtig. Hier moest hij 
toch dertigduizend stuks van kunnen verko-
pen. Dat was hem met HP ook gelukt, 
althans de specials van HP, met 
Kerst, Pasen, het Zomernummer. 
Hij verkocht er krap tienduizend. 
Esquire? Nooit van geheurd. 
Nadat hij zijn ouders in Geldrop 
had verteld over zijn blad, 
hadden zij eens geïnfor-
meerd bij de lokale kiosk. 
‘Wat is dat voor iets?’ De 
man had het niet liggen, 
maar kende wel de repu-
tatie. Van de Varga Girls, 
de bevrijding, de Ameri-
kanen hadden toen die 
magazines bij zich. Blote 
meiskes. Zijn moeder aan 
de telefoon. ‘Gaan we nu 
doen, jongen?’

Het blad verdiende een 
grootse campagne en De 
Leeuw trok wederom de 
portefeuille. Zo was er 
een spetterend feest in 
de Amsterdamse Koepel-
kerk, waar bezoekers na 
afloop goodiebags uitge-
reikt kregen, volgepropt 
met enorme gesealde zal-
men, afkomstig van een 
of andere schimmige 

Van de Westelaken stopte tienduizend gulden  
in een geitenwollen sok en 

overhandigde het aan Henk Hofland in 
intellectuelenclub Arti et Amicitiae

advertentiedeal, die je na afloop her en der in 
de stad aantrof, in vuilnisbakken en achter-
gelaten op terrasjes. De T-shirts met Esquire-
logo en daaronder de tekst Geef mij maar een 
literair stuk alsmede een kort verhaal van 
J.M.A. Biesheuvel vonden gretiger aftrek. De 
wind die toen woei, alles was mogelijk.

‘Gijs’, zei uitgever Schouten toen bleek 
dat het eerste nummer maar moeilijk ver-
kocht, ‘weet je wat we doen? De Esquire Prijs 
voor de Journalistiek. Komen we in alle kran-
ten. Ik heb tienduizend gulden, jij mag zeg-
gen wie wint.’

‘Henk Hofland.’
Persbericht eruit, en inderdaad, alle 

kranten tikten het nieuws blind over. 
Toen belde Hofland. Het lukt hem 

niet zijn cheque bij het postkan-
toor te innen.

‘Dan krijg je het cash van me.’
Van de Westelaken 

stopte het bedrag in een 
geitenwollen sok en over-
handigde het hem in intel-
lectuelenclub Arti et 
Amicitiae. 

De literatuur en de 
journalistiek, dat zat al 
snel gebeiteld in Esquire. 
Nu de fashion nog, een 
wereld waar Van de 
Westelaken minder in 
thuis was. Hij bedacht De 
Potloodventers, een foto-
reportage waarin gere-
nommeerde journalisten 
als Haye Thomas (NOS), 
Henk Hofland (NRC) en 
Joop van Tijn (Vrij Neder-
land) ietwat onwennig de 
nieuwste collecties regen-
jassen showden. Na de 
fotoshoot vertrok Hofland 
weer snel, met zijn jas van 
399 gulden nog aan. ‘En 

bedankt!’ De welwillende Van de Westela-
ken, die het absolute vertrouwen genoot van 
De Leeuw vanwege hun gezamenlijke wor-
tels in Brabant en bij Haagse Post, begreep 
dat dit soort uitvreterij nu eenmaal bij zo’n 
blad hoorde, en liet Hofland begaan. Joop 
van Tijn echter was minder blij met Esquire, 
hij vond dat misbruik was gemaakt van zijn 
onafhankelijke naam. Kort erop zat Van de 
Westelaken met Cees Nooteboom te  praten 
over een lang stuk dat de auteur zou gaan 
leveren, opnieuw in Arti, waarvan Esquire 
inmiddels lid was geworden – op instiga-
tie van Martin Bril, want vanuit Wassenaar 
warm contact houden met de grachtengor-
del, dat ging natuurlijk niet. Stond verderop 
Van Tijn op van zijn tafeltje, wandelde naar 
de kapstok, trok zijn regenjas aan, liep langs 
het tafeltje van de heren, zei ‘goedenavond’ 
tegen Nooteboom, daarna ‘goedenavond’ 
tegen de rest van de tafel, keek toen nog eens 
goed en zei: ‘Die laatste goedenavond neem 
ik terug.’

Zei Nooteboom: ‘Je hebt er anders wel een 
aan!’

Van dit soort relletjes ging de oplage niet 
sneller stijgen. In feite daalde de oplage. Van 
het tweede nummer verkocht De Vrijbuiter/
Audax er zesduizend, van het derde vijfdui-
zend, van het vierde drieduizend. Wel wer-
den alle twintigduizend exemplaren van het 
zomernummer van 1991 verkocht, een num-
mer met de cover ‘Slappe Tekst’, dankzij een 
meegeseald boekje met foute openingszin-
nen van mannen, gemaakt door blondines 
Mabel van den Dungen en Noëlle Beyne van 
Avantgarde. Die dunne ader van vulgariteit, 
begreep Van de Westelaken, alleen iets ordi-
nairs, iets met vrouwen, brengt blijkbaar die 
twee onbeweeglijke blokken van literatuur 
aan de ene kant en mode en auto’s aan de 
andere kant een beetje in beweging. Je moet 
de lezer een stap voor zijn, maar niet twee. Je 
moet hem verrassen, maar hij moet het nog 
wel kunnen begrijpen.

Gijs van de Westelaken
Hoofdredacteur Esquire, 
1990-1995 

Wat ik heb geleerd: ‘Ik zoek 
zeker met iets meer aandacht 
mijn kleding uit dan voorheen. En 
ik gebruik nog altijd dezelfde eau 
de toilette die ik ooit van Mabel 
en Noëlle van Avantgarde kreeg: 
Lagerfeld Classic, die slanke fles 
met de ring bovenop.’
favoriete cover: ‘Wim T. Schip-
pers met zijn das in de tomaten-
soep, het tweede nummer van 
de eerste jaargang. De chic, de 
ironie; de essentie van Esquire in 
mijn ogen, zo moest het. Jammer 
alleen dat-ie niet verkocht. G.J. 
Dröge op de cover, beroemd 
door Glamourland, deed ’t beter.’

'Hoe dan ook, in elk 
nummer één geile 
fotoreportage' – Isa 
Hoes, november 1996.

Wilfried de Jong, 
Best Geklede 
Man van 2003.

September 1998: 
Pim Fortuyn, de 
allereerste Best 
Geklede Man.

November 1993: 
Henk Hofland ver-
trok snel, met zijn jas 
van 399 gulden nog 
aan. 'En bedankt.'

De redactie uit 1991, in 2006 opnieuw 
gefotografeerd. Van linksaf: Pieter 
Schol, Ingrid Buijnsters, Mabel van den 
Dungen, Ally van der Pauw, Jan Kuiten-
brouwer, Gijs van de Westelaken.

Het eerste  nummer, 
met een strak 
gestylde bondscoach 
Leo Beenhakker.

Erik Peute, man 
van Patty Brard, 
was de eerste 
advertentieverkoper.
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maakten, en Bril zijn eerste glas wodka van 
de dag bestelde.

‘Brr. Wat is sterke drank toch vies.’

H
et was januari 1996, zes jaar na de 
start, en de redactie in de Kerkstraat 
bestond inmiddels uit maar liefst acht 
mensen in vaste dienst. Ook was bla-
dengoeroe en ex-HP’er Ron Kaal als 

adviseur binnengehaald, om te voorkomen 
dat het blad na het vertrek van Van de Weste-
laken verder zou afglijden naar het niveau 
van Man. De kosten stegen de pan uit. Enter 
een nieuwe prince of darkness, Frank Klop-
pert. Een echte advertentieman, met vooral 
goede contacten in de automotive-sector. 
Hij had fortuin gemaakt met woonblad Rési-
dence, runde met zijn  uitgeverij Wereld op 
Wielen het autoblad Carros en zag ook in 
Esquire wel een interessante business case. 
De Nederlandse man is moeilijk te bereiken, 
dat wist ook Kloppert al wel, maar hij dacht 
zowel de lezersdoelgroep ‘autoliefheb-
bers’ als wat hij noemde ‘welstandige men-
sen’ te kunnen bedienen met een combinatie 
die vooral zijn állerbelangrijkste doelgroep, 
de adverteerders in de automotive, blij zou 
maken. Doorplaatsingen van autoadver-
tenties in het ene blad, doorplaatsingen van 
modeadvertenties in het andere. Die syner-
gie. Jammer dus dat Jan Weduwer niet wilde 
praten over een overname – totdat op een 
middag de telefoon ging.

‘Ben je nog geïnteresseerd?’
‘Ik wil best praten, maar heb je cijfers?’
‘Nou nee, maar ik wil op korte termijn 

praten.’
‘Zeg het maar, wanneer?’
‘Eh, vandaag. Nu eigenlijk. Hier, op het 

kantoor van mijn advocaat.’
Kloppert zat net, en Weduwer noemde 

een bedrag.
‘Tweeënhalve ton.’
‘Heb je ook cijfers? Anders weet ik niet of 

Esquire dat waard is.’
Zegt de advocaat: ‘Jan, zeg nou gewoon dat 

onvermijdelijke vertrek van  Weduwer deed 
Kloppert de hoofdredactie een tijdje zelf, 
bijgestaan door onder anderen art director 
Mick Peet. Kloppert had wel bepaalde 
ideeën hoe hij het blad anders wilde hebben, 
maar elk voorstel werd door Peet en Kaal 

beantwoord met een diepe zucht.
‘Hebben we al geprobeerd.’

Het is lastig je stempel te druk-
ken op iets wat de signatuur van 
je voorganger draagt. Zo was de 

cover van het eerstvol-
gende nummer er nog 
een uit de erfenis van 
Weduwer. Deze cover 
was geheel gewijd aan 
de opmars van de rod-
delpers, en daarmee de 
teloorgang van de jour-
nalistiek. ‘Actuele Story 
voor het Partyweekend’ 
was de omineuze kop. Een 
typisch HP-verhaal; elk 
goed journalistiek verhaal 
gaat tenslotte over journa-
listiek. De cover, gemaakt 
door Peet, bestond uit een 
zwart schutblad met een 
sleutelgat. Erachter leek 
een vrouwelijke schaam-

streek schuil te gaan, en sloeg je het zwart 
om, dan zag je een geschrokken dame, die 
zich ternauwernood wist te bedekken met 
roddelbladen. Kloppert vond het maar vul-
gair. Hij nam Peet apart, troonde hem mee 
naar een duur restaurant in Voorburg en 
legde hem haarfijn uit dat adverteerders hier 
dus aanstoot aan namen. Een alternatief zag 
Peet even niet voor de cover. Er was verder 
alleen nog een verhaal over CDA-politicus 
Enneüs Heerma.

‘Wat wil je dan op de cover? Enneüs? Dat 
is wel heel erg Elsevier.’

‘Dat moet dan maar’, zei Frank, en van de 
weeromstuit deed Peet het ook.

Of de adverteerders geen aanstoot hebben 

Na twee jaar Esquire in de schappen zagen 
nog maar weinig Nederlandse mannen het 
belang in van de inrichting van hun bestaan, 
laat staan dat ze geld wilden uitgeven aan 
zoiets weekhartigs als uiterlijk en inhoud. 
De invloed van zo’n blad, dat viel toch tegen. 
Dat had HP ooit wel gehad. Van de Weste-
laken begon te restylen, maakte de stukken 

met Jane, de ex van Jan Cremer, reed in een 
Morgan, droeg Zegna en Brioni en bakte in 
zijn gehuurde orangerie van een kasteel aan 
de Vecht in zijn zijden kamerjas een eitje. 
De gedroomde Esquire-lezer, La Grande Bel-
lezza avant la lettre. Met Weduwer kon je 
vreselijk lachen – alleen niet zo goed samen-
werken. Hij was per definitie tegen elk voor-
stel dat Van de Westelaken deed, en na twee 
weken verscheen hij ter redactie met een 
voorstel.

Het was nog geen elf uur.
‘Gijs, stoppen met zwoegen, laat de boel de 

boel. Zet wat mannen op dit honk, gaan jij en 
ik golfen.’

Ging net de telefoon. Adverteerder Jeep 
aan de lijn.

‘Wát zeg je?’ Hij luisterde nog even en zei: 
‘Maar ik wil jouw kutauto helemaal 

niet in mijn blad. Kom, lunchen. De 
Oesterbar is vast al open.’

Het was schrapen die jaren, in 
het koude lokaaltje in de Kerk-

straat, vlak onder het 
kamertje waar freelance 
redacteur Martin Bril zich 
elke dag terugtrok om aan 
zijn krantencolumn te 
werken. Van ’s ochtends 
zeven tot negen, dan was 
de column af, en kwam hij 
de trap af, want eigenlijk 
moest hij nu aan zijn grote 
roman beginnen, maar dat 
was van een andere orde, 
zodat hij Van de Weste-
laken maar van zijn werk 
ging houden. Dan knikte 
hij naar de overkant, naar 
café Les Debutantes. ‘Het 
Debutantje helt net zo 
ver over als wij,’ huiverde 
hij, waarna ze dat laat-
ste jaar, totdat Weduwer 
alle aandelen overnam, 
maar weer de oversteek 

korter, bedacht meer rubriekjes, kreeg het 
gevoel van nummer tot nummer te leven, 
want elke maand moest De Leeuw, volgens 
Schouten, een bedrag van twintigduizend 
gulden toeleggen op het blad. Desondanks 
moest Van de Westelaken met anderhalve 
man en een paardenkop doen wat ze in New 
York met tachtig man deden, zo ontdekte 
hij, en hij zag een vroeg einde naderen. De 
Leeuw echter was niet van plan nu al te stop-
pen. Hij toonde zich ook in de derde jaar-
gang het geduld zelve, een ware mecenas. 
Esquire was zijn pet project, managers die er 
iets van durfden te zeggen, vlogen eruit. Hij 
had zelfs zijn paard Esquire genoemd en hij 
had zijn dochter als office manager gepos-
teerd op de redactie – maar na drie jaar leek 
de koek toch echt op. Van de Westelaken 
vroeg zijn baas voorzichtig of hij het 
blad mocht overnemen.

‘Doe jij dat maar, jongen.’
Hij kreeg het gratis mee, plus 

een centje als startkapitaal.
Hij betrok het sou-

terrain van een zeven-
tiende-eeuws koetshuis 
in de Amsterdamse Kerk-
straat en vond een zaken-
partner in de excentrieke 
Jan Weduwer, een kleur-
rijk figuur in medialand, 
de eigenaar van grote con-
current Man, iemand met 
naar het scheen een rolo-
dex vol uitstekende con-
tacten in de fashion. Die 
adverteerders waren 
hard nodig, want het was 
sappelen, elke maand 
opnieuw was het afwach-
ten of hij zijn legertje 
redacteuren, journalisten 
en fotografen nog wel kon 
betalen. Maar Weduwer 
had het druk met andere 
dingen. Hij was getrouwd 

Mick Peet
Artdirector van Esquire, 
1995-1998
Wat ik heb geleerd: ‘Met 
auto’s heb ik niets, ik heb geen 
rijbewijs. Maar ik heb wel goed 
gekeken naar de pakken in 
Esquire. Ik draag nog steeds 
maatjasjes, met mijn initialen 
binnenin.’
favoriete cover: ‘Die met Prins 
Bernard (1996), een verhaal 
met de laatste onthullingen over 
deze grote schavuit. We lieten 
hem schilderen als Koning der 
Nederlanden, magistraal met 
een hermelijnen mantel. Dat 
was voor mij Esquire.’

je failliet bent.’
Kloppert veranderde de naam van zijn uit-

geverij Wereld op Wielen in het meer inter-
nationaal klinkende Readers House, maakte 
een afspraak met George Green, de CEO 
van de Amerikaanse uitgever van Esquire, 
Hearst Magazines International, om 
hem te overtuigen dat hij dé partij 
was en de Nederlandse licentie en 
formule van Esquire als een leeuw 
zou gaan bewaken, al vond hij 
dat er wel erg veel mode 
in stond, bovendien stond 
hem het ‘geheven vinger-
tje’ in de toon en sfeer niet 
aan, ‘de semi-intellectu-
ele noot’ die Ron Kaal erin 
had gebracht. Green was 
toevallig net even in Lon-
den. De twee dineerden 
uitstekend in privéclub 
Annabel’s, Kloppert ver-
telde over branded con-
tent, over het doorplaat-
sen van advertenties en 
het terugbrengen naar 
slechts acht verschijnin-
gen per jaar – een strate-
gie die het blad in elk geval 
dikker zou maken. De 
plannen spraken Green erg aan.

De redactie mocht van Kloppert blijven, 
maar hij verhuisde ze wel de binnenstad 
uit, naar het pijnlijk lelijke gebouw Castel-
lum langs de A4 bij Voorburg. Ook uitge-
ver-hoofdredacteur Weduwer bleef in loon-
dienst, al was de samenwerking tussen hem 
en Kloppert niet je van het. Zo ging Wedu-
wer vrolijk door met wat hij altijd had 
gedaan, dat wil zeggen ruilhandeltjes drijven 
met de spullen van adverteerders. Kloppert 
kreeg al snel van Oger een betalingsherin-
nering van vijfduizend gulden aan niet gere-
tourneerde pakken, waarna bleek dat al die 
pakken inmiddels in de walk-in-closet van 
een orangerie aan de Vecht hingen. Na het 

Frank kloPPert
Eigenaar en uitgever van 
Esquire, 1996-2003
favoriete cover: ‘We maakten 
eens een mooie reeks kleuren-
nummers. Hier zien we Ronald 
Jan Heijn in het wit, in nummer 
acht van de achtste jaargang 
(1998). Een intellectueel, een 
eigenzinnig iemand die bezig 
was met de zin van het leven, en 
door ons gestyled en getransfor-
meerd tot iets iconisch.’

Artdirector Mick Peet had eens mogen  
meerijden in de zilveren Porsche uit 1963 van 
hoofdredacteur Van der Burg en zich hardop 

afgevraagd wat dit in hemelsnaam  
‘voor bak’ was. Van der Burg trapte vol op  

de remmen. ‘Uitstappen!’

EssEx HotEl — 1990. 
De koop van  

esquire neDerlanD

— ‘Wat betekent De Vrijbuiter eigenlijk?’ 
vroegen de mensen van Hearst Internatio-
nal aan Peter Schouten van uitgeverij De 
Vrijbuiter, de voorloper van Audax, tijdens 
de onderhandelingen in New York over de 
licentie van de Nederlandse Esquire. ‘Ehm, 
The Filibuster?’ Ze schoten in de lach, 
hoewel dat een prima vertaling was. ‘The 
Bucccaneer?’ De Piraat inderdaad, dat 
kwam meer in de buurt, een vrije geest die 
risico’s nam zonder over de consequenties 
na te denken. In die geest zat Schouten 
daar ook.
Esquire was slechts bijvangst voor hem. 
Het ging hem eigenlijk om Cosmopolitan, 
dat hij wilde losweken bij de grote uitgever 
VNU, die het met succes in Nederland uit-
bracht. Niet lang ervoor had Schouten voor 
2,5 miljoen gulden Avantgarde van Eric J. 
Peute en Peter Barneveld gekocht en de 
basis van kwaliteitsredacteuren bij De Vrij-
buiter was niet breed genoeg om in dit seg-
ment van vrouwenbladen een toekomst op 
te bouwen. Nu was hem ter ore gekomen 
dat de licentie van Cosmopolitan voor het 
grijpen lag, omdat VNU van zijn relatie met 
Hearst een rommeltje had gemaakt. De 
Amerikanen trots, eindelijk wilde iemand 
in die woestenij voor mannenbladen in 
Nederland hun titel uitgeven, terwijl dat 
voor Schouten slechts een vishaakje was 
om met ze in gesprek te raken. Hij kon zijn 
geluk niet op toen ze hapten. Wel eisten ze 
250.000 dollar per jaar voor Cosmopolitan, 
maar directeur van De Vrijbuiter Jacques 
de Leeuw wilde dat niet op tafel leggen. 
‘Daar doen jullie de Esquire-licentie dan 
wel voor niks bij, zeker?’ Dat vonden ze 
geen goed idee. Voor Esquire wilden ze 
nog eens 50.000 dollar.
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jan WeduWer, uitgever (1994-1995) en hoofdre-

dacteur (1995-1996) van Esquire, was een kleurrijke 
figuur in bladenland, waar hij zijn piketpaaltjes 
had gezet met Man. Dit tijjdschrift voor modebe-
wuste mannen had hij in de jaren tachtig bedacht. 
Het was, en daar was hij open over, in de eerste 
plaats een advertentiefuik voor adverteerders 
die met hun handen in het haar zaten, omdat ze niet 
wisten waar ze hun reclame-uitingen kwijt konden, 
omdat de gemiddelde Nederlandse man de grijze 
terlenka-broek tot stijlicoon had uitgeroepen en mode 
vooral wenste te beschouwen als iets exotisch.
Het beeld van de charmante sjacheraar dat aan 
Weduwer kleefde — zij het een goedgeklede: 
zijn wasmachine sleet weinig omdat hij al zijn broeken 
en overhemden consequent naar de stomerij bracht 
en ook omdat hij zelden sokken in zijn klassieke 
loafers droeg — is niet geheel ongegrond. Het was 
de aard van het beestje. Hoewel de computer inmid-
dels zijn intrede had gedaan op de redactie — waar 
sommige andere uitgevers nog worstelden met DOS, 
had hij de superieure kwaliteiten van Apple direct 
onderkend — waren schrijfmachine, vulpen en stift 
zijn favoriete werktuigen. Want Weduwer was een 
romanticus. Hoe anders moet je een man noemen 
die zijn blad het liefst had gemaakt met lijm en 
linotype en die, omwille van de liefde, op zijn 42ste 
was begonnen met het roken van sigaretten en die 
het ooit iconische tijdschrift Avenue uit de dood wilde 
laten herrijzen?
Het liefst, vertrouwde hij me ooit toe, had hij zijn 
laatste dagen gesleten met ‘het verkopen van boe-
kies op de markt’. Wat hem bijna nog gelukt was 
ook. Met zijn Maison des Editeurs, waarvan het logo 
opvallend veel overeenkomsten vertoonde met dat 
van modeketen WE, kocht hij vooral Engelstalige 
boeken op die hij bij Franse boekhandels in de nabij-
heid van toeristische hotspots aan de man bracht 
— hij woonde na zijn pensionering eerst aan de 
Côte d’Azur, later in het zuidwesten van Frankrijk met 
zijn anker en levenspartner Jane Greenwood. Tot het 
laatst bleef de onverbeterlijke romanticus geloven in 
de kracht van drukinkt op papier. Ook wat dat betreft 
zou hij het vijfentwintigjarig jubileum van Esquire 
graag hebben meegevierd.

hopeloze oplagecijfers op te krikken, om zo 
nog meer auto-advertenties binnen te halen 
en hogere paginatarieven te kunnen bereke-
nen. Hij bedacht The Esquire Fashion Club, 
een rubriek achter in het blad waar de adres-
sen van herenmodewinkels werden opge-
somd en die daarvoor in ruil het blad in hun 
winkel neerlegden. De oplage steeg ‘meteen 
met vijftienduizend stuks per maand’, een 
gratis feestje dat enige jaren heeft geduurd, 
totdat het oplage-instituut HOI gratis exem-
plaren niet meer meetelde in de officiële cij-
fers. Ook Esquire’s Beste Geklede Man van het 
Jaar is Klopperts commerciële vondst, want 
ook een reden voor een feestje en daarmee 
een lokkertje voor adverteerders.

Maar het was allemaal niet genoeg, zag 
hij aan de cijferuitdraaien. Er zijn te weinig 
lezers in Nederland, en erger, er zijn te wei-
nig interessante mannen in Nederland om 
over te lezen. Kijk, een Quote gíng tenminste 
nog ergens over, maar Esquire? Over mode? 
Mannen willen er nog altijd niet voor uitko-
men dat ze iets met mode hebben. Te opper-
vlakkig, zo niet te nichterig. En auto’s, daar 
koop je het blad ook niet voor. Esquire is geen 
special interest, het is general interest, maar 
dan zonder de general. Hij had er zes, zeven 
jaar ‘serieus geld aan verdiend’ en nu ging 
hij het verkopen. Aan de Weekbladpers-
groep (WPG), waaronder literaire uitgeve-
rijen als De Bezige Bij en De Arbeiderspers 
vielen. Het idee was dat al die literaire schrij-
vers in Esquire een mooie etalage konden 
vinden voor hun werk, en directeur Pieter 
de Jong van WPG zag dat wel zitten. Klop-
pert was al met hem in New York bij Hearst 
op bezoek geweest om de licentie over te 
dragen, maar één dag voor ze naar de notaris 
gingen, besloot het management van WPG 
op te staan tegen De Jong en het plan te tor-
pederen. In dat wankele Esquire-blaadje wil-
den ze niet investeren. Wel in Men’s Health.

En toen belde de Telegraaf Tijdschrif-
ten Groep (TTG), de tijdschriftentak van De 
Telegraaf, die titels als Résidence, Elegance, 

genomen aan Enneüs Heerma is nooit 
onderzocht, maar Kloppert krabde zich ach-
ter de oren. Hij had Weduwer geen goede 
hoofdredacteur gevonden, maar hij zag nu in 
dat redactie een vak apart was. Na vier num-
mers vroeg hij Bob van der Burg, de man met 
wie hij Résidence groot had gemaakt. En hij 
verhuisde de redactie andermaal, dit keer 
naar een nauwelijks minder geestdodend 
kantorenpark in Amsterdam-West. Intussen 
verdiepte zich het innerlijke conflict waar-
aan de titel al van nature leed, en waar nie-
mand ooit wat aan zou kunnen doen. Ennui. 
Superieure verveling, voor hardwerkende 
Hollanders in auto’s? Zo was de oude redac-
tie nog altijd op de hand van Ron Kaal, die 
ze volgens Van der Burg ‘als een god 
aanbaden’, terwijl hij eerlijk gezegd 
een ‘ingestorte affaire’ aantrof. 
Esquire was in zijn ogen veel te 
veel op ‘dat ene been van 
het Amsterdamse pseudo-
intellect’ gaan hinken en 
moest weer op twee benen 
gaan staan. De man mocht 
toch ook gewoon plezier 
hebben, genieten? Van 
af en toe een goed boek, 
maar ook van een goed 
pak, een auto, een vrouw.

De macho-appeal deed 
voorzichtig zijn intrede. 
Van der Burg nam daar-
bij een voorbeeld aan 
het motto van het Ame-
rikaanse tijdschrift GQ: 
‘Where style meets sub-
stance’ – low brow en high 
brow verweven, tongue 
in cheek met zowel een 
rubriek als De Stijlmees-
ter (wat wanneer en hoe 
te dragen) als het dubi-
euze Voorkennis (onge-
checkte nieuwtjes van 
Peter Muller, hij van de 

BoB van der BurG
Hoofdredacteur van Esquire, 
1996-1998
Wat ik heb geleerd: ‘Résidence 
maakte ik voor mijn schoonzus 
in Laren, Esquire was voor mij. Ik 
ben geïnteresseerd in literatuur, 
in schoonheid, de aangename 
dingen in het leven. Ik stak er 
soms ook iets van op, hoe je een 
dubbele Windsor moest knopen 
en zo.’
favoriete cover: ‘De cover die 
we maakten bij een verhaal over 
Nederlandse spindoctors, man-
nen als Dig Istha en Charles 
Huijskens (1997). Een prince of 
darkness, een lange man in een 
fout pak met pochet. Deze man 
is goudeerlijk.’

Candy en de Chick), met elk nummer een 
geëngageerd Document (het stuk ‘Melk. Het 
Vloeibare Vlees’, over antibiotica in de melk-
industrie leverde Kloppert nog een rechts-
zaak op met de Melkunie), maar hoe dan 
ook in elk nummer één geile fotoreportage 
(Isa Hoes wijdbeens, een fles wodka bunge-
lend voor haar kruis). Martin Bril belde, ten 
teken dat deze Esquire ook de medewerkers 
van het allereerste uur kon bekoren. Hij had 
dus laatst eens staan bladeren en hij vond het 
‘wel weer een leuk blaadje aan het worden’. 
Hij wilde ’ns wat gaan maken. Het kwam 
nog tot een uitstekende lunch met Van der 
Burg, maar tot een stuk van Bril kwam het 
niet meer. 

Peet, die vond dat Van der Burg het 
‘raffinement’ miste en de boel ‘plat’ 

en ‘krom’ maakte – ‘echt jaren 
negentig, een intellectueel blad 

voor autoliefhebbers’ – en 
het gevoel had tekstjes te 
verfraaien die dat niet ver-
dienden, had toen al zijn 
biezen gepakt, nadat hij 
eens had mogen meerij-
den in de zilveren Porsche 
uit 1963 van Van der Burg, 
en zich hardop had afge-
vraagd wat dit in hemels-
naam ‘voor bak’ was.

‘Ik wist niet dat mijn 
nieren hier zaten.’

Van der Burg trapte vol 
op de remmen.

‘Uitstappen!’
Terwijl het schijnge-

vecht om de lezer voort-
duurde, het gevecht om 
wie de lezer nu eigenlijk 
was en of hij wel bestond 
en of die vraag er eigen-
lijk wel toe deed, hield 
Kloppert zich bezig met 
de adverteerder. Hij vlaste 
op mogelijkheden om de 

Hein van daM
Hoofdredacteur van Esquire, 
2001-2003
Wat ik heb geleerd: ‘Met 
mode had ik niet veel, daar 
moest ik in groeien. Maar ik 
was ook zeker geen macho, het 
type man voor wie ik een blad 
maakte. Ik was een feminiene 
man, een die bij zijn gevoelens 
kon en erover durfde te praten. 
Het type waar Arno nu een blad 
voor maakt. Als ik langer hoofd-
redacteur had mogen zijn, had 
ik ook zoiets willen maken.’
favoriete cover: ‘Die met 
Rutger Hauer (2002). We zaten 
een jaar in Hollywood achter 
hem aan. Toen we hem hadden, 
móest hij op de cover.’

FHM en Man in portfolio had. 
Het was 2003. TTG aasde op CosmoGIRL!, 

een titel die het Amerikaanse Hearst succes-
vol had gelanceerd in Amerika. Of Kloppert 
misschien een goed woordje voor ze kon 
doen.

‘Regel ik, als jullie Esquire van me 
overnemen.’

B
ij Readers House had Hein van Dam, 
vanaf 2001 hoofdredacteur, naast 
Esquire ook een aantal autobladen 
van Kloppert moeten runnen. Hij had 
daar strijd moeten leveren met ‘een 

artdirector die de intellectualistische kant 
op wilde’, maar bij de Telegraaf Tijdschrif-
ten Groep kreeg hij de ruimte om zijn 
eigen redactie op te tuigen en een 
nieuwe  artdirector aan te nemen. 
Er moest, kortom, geld bij. Hij 
vond het blad ‘te gedragen, te 
literair’, hij miste ‘het 
belhamel karakter’. Voort-
aan moest het stouter, 
dwarser. Ook stonden er 
veel te weinig vrouwen in 
het blad. ‘Man op zijn best’ 
stond op elke cover. Oké 
dacht hij, maar wanneer 
is een man op zijn best? 
Waar wil hij over lezen? 
Seks, en bier. Maar daar 
zat concurrent FHM al. 
De Esquire-man wil lezen 
over succesvolle mannen, 
was zijn conclusie, én over 
de vrouwen die met die 
mannen omgaan. Want 
kijk, niets  gemakkelijker 
dan een vrouwenblad 
maken. Vrouwen, die wil-
len een probleem. Niet: 
de zomer komt eraan! 
Maar: help, de zomer 
komt eraan, wat moet ik 
aan? Niet: mijn man is gek 

op me. Maar: help, mijn man is gek op 
me, hoe moet ik hem behouden? Man-
nen daaren tegen willen niet lezen over 
problemen, ze  willen oplossingen. 
Voor Esquire betekende dat: niet te 
veel praten over gevoelens en zo. Wel 
over geld. En auto’s. Over vierentwin-
tig uur per dag met de zaak en je status 
bezig zijn. Mode tot slot was niet om 
te tutten, maar om machtig te lijken. 
Esquire begon steeds meer op Quote 
te lijken, al bleef er ook ruimte voor 
het artistieke, conceptmatige, met bij-
zondere stukken, zoals dat waarin het 
blad met een beroemde parfummier 
uit Frankrijk op stap gaat: Hoe ruikt 

Nederland?
Er moest, tot slot, meer geld 

bij. En nadat van de toezicht-
houders de gratis exem-
plaren van Esquire niet 

langer mochten 
worden meegeteld 
in de opgepompte 
oplage cijfers, 
daalde de oplage 
abrupt van boven de 
dertigduizend naar 
nog maar negendui-
zend stuks. 

De uitgeverij 
vond het tijd voor 
een frisse wind en 
ging op zoek naar 
een vervanger 
voor Van Dam. Op 
1 december 2003 
trad Arno Kantel-
berg aan als hoofd-
redacteur van deze 
bijzondere per-
soonlijkheid onder 
de mannenbladen. 
Hij vervult die func-
tie tot op de dag van 
vandaag.

Jan Weduwer was getrouwd met Jane, 
de ex van Jan Cremer, reed in een Morgan,  

droeg Zegna en Brioni en  
bakte in zijn gehuurde orangerie 

aan de Vecht in zijn zijden kamerjas een eitje

— Jan WeduWer —
(1943-2015)
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—In 1972 schreef Nora Ephron een nogal 
persoonlijk verhaal in de Amerikaanse 
Esquire onder de titel A Few Words About 
Breasts. Ephron (New York, 1941) was een 
schrijfster die succes zou vinden met de 
roman Heartburn, over haar verbroken rela-
tie met Carl Bernstein, de Washington Post-
journalist die samen met Bob Woodward 
het Watergate-schandaal onthulde. Ephron 
schreef vervolgens ook nog filmscenario’s 
(van onder andere Silkwood en When Harry 
Met Sally) en ze nam enkele keren zelfs de 
regie ter hand van een bioscoopfilm, ook met 
behoorlijk succes (Sleepless in Seattle). Nora 
Ephron werd kortom een gelauwerd auteur. 
Maar nooit kwam ze los van de onzekerheid 
die ze beschreef in die bijdrage voor Esquire 
in 1972. 

door arno kantelberg

 een paar WOOrden  
over billen

In A Few Words About Breasts verhaalt 
ze op even hilarische als ontroerende wijze 
over de invloed die haar borsten, of eigenlijk 
het gebrek daaraan, hadden op haar mentale 
toestand, ja, zelfs op haar plaats in de samen-
leving. Hoe ze als klein meisje opgroeide tot 
volwassen vrouw, maar hoe haar lijf wei-
gerde mee te groeien in de jaren vijftig (de 
jaren van Jane Russell in kasjmier truien) 
en zestig. Tot op latere leeftijd was het haar 
tot last, omdat borsten zo prominent een rol 
speelden in het maatschappelijk verkeer 
(online is A Few Words About Breasts terug te 
vinden – lees het, het is de moeite waard).

En toen kwam in 1998 de film Out of Sight 
uit, met George Clooney in de rol van gent-
leman-bankrover. Zijn tegenspeelster was 
een actrice die eigenlijk van huisuit danse-
res en zangeres was: Jennifer Lopez. Over 
haar werd gezegd dat ze groot was gewor-
den door rond te blijven, een  kwalificatie 
die niet referereerde aan haar boezem, maar 
aan haar indrukwekkende achterwerk. 
Waarna, zou je kunnen zeggen, het hek van 
de dam was. Na de jaren zeventig (Vanessa), 
tachtig (Tatjana, Samantha Fox) en negen-
tig (Pamela Anderson, Anna Nicole Smith), 
zijn we beland in de eeuw waarin de bil heeft 
gezegevierd over de borst (kom er maar in, 
Kim Kardashian). Voor Nora Ephron kwam 
dat allemaal als een late troost; ze overleed 
in 2012.

Georgina Verbaan, 
door Anne Timmer gefo-
tografeerd voor de cover 
van Esquire, juni 2015.

Katja Schuurman, door 
Paul Berends gefotogra-
feerd voor de cover van 
Esquire, september 2005.
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door rens lieman

v
roeger werd Het Internet met hoofd-
letters geschreven. Nog verder terug 
en het blijft onbenoemd; internet is 
dan nog maar een stip aan de horizon. 
In de vroege jaren negentig, de eer-

ste levens jaren van de Nederlandse Esquire, 
bekommert de Esquire-redactie zich slechts 
om het verdwijnen van de secretaresse: 
de ‘10,5 ons draagbare intelligentie, in een 
kunststof  korsetje geperst ter grootte van 
een A-vijfje’ kan met de ingebouwde recor-
der tenslotte prima dienst doen voor het dic-
teren van brieven ( juli, 1992). De Quaderno-
laptop van het Italiaanse Olivetti, bouwjaar 
1992, is ‘een krachtige MS-DOS compatible 
PC met een 20 megabyte hard disk’.

Esquire’s berichtgeving over technologie 
heeft aanvankelijk de toon van verwonde-
ring. Over een Sony organizer met radio: 
‘Het gehele omroepbestel op zak en toch niet 
groter dan een zeepdoosje’ (zomer 1997). 
Over Esquire’s homepage op ‘Het Internet’: 
‘Helemaal vanuit New York, in seconden bij 
u thuis’ (april 1995). Maar er is ook kritiek, 
vooral wanneer fabrikanten in die vroege 
jaren negentig elektronica in  ultracompacte 
behuizingen proppen. Dat doet onze tech-
nologieredactie klagen over de werkbaar-
heid. Over het dan favoriete gadget, de 
memo-recorder: ‘De knopjes zijn zo klein 
dat ze alleen door kindervingers bediend 
kunnen worden. Het lijkt wel een sport 
om alles zo klein mogelijk te maken, en het 
lijkt wel speelgoed’, wordt er gemopperd in 
 september 1992.

De jaren negentig zijn verwarrende tij-
den. Met regelmaat komt er iets voorbij waar 
men zich geen raad mee weet. In mei 1993 

Een Nieuwe Wereld  
diende zich aan;  

hoe Esquire 25 jaar  
technologische  

ontwikkeling probeerde  
te duiden.

bericht Esquire over de Personal Communi-
cator van EO: ‘Een elektronisch kladblok dat 
krabbels en stemgeluiden overzet in com-
putertaal, die vervolgens is af te lezen op een 
modem of een fax. Wanneer het op de Euro-
pese markt komt, is nog duister. En waar je 
’m nu precies voor gaat gebruiken ook.’ (Met 
de wetenschap van nu zou je het, vanwege 
de vorm, grootte en belfunctie, een phablet 
kunnen noemen.) 

Niettemin wordt er een dappere – en 
goede – poging gedaan de microprocessor-
oorlog tussen de Pentium-chip van Intel en 
de Power PC-chip van Apple, IBM en Moto-
rola te duiden (september 1992). Daar zit 
zelfs een ‘uitknippen-en-meenemen-confi-
guratiekaart’ bij, met daarin ‘de minimum-
eisen voor een machine die nu lekker zoeft 
en nog een tijdlang respectabel zal blijven’.

De spannendste en meest verwarrende tech-
nologische ontwikkeling moet dan nog 
komen. Terwijl laptops langzaamaan kleu-
renschermen krijgen en niet meer op DOS-
commando’s, maar met een muis  werken, 
doemt ineens het World Wide Web op, 
in Esquire’s april-editie van 1995 treffend 
omschreven als ‘de flitsende multi media-
afdeling van het Internet’. Behalve een over-
zicht van wat je allemaal nodig hebt om 
de verbinding te maken met het internet, 
geeft de auteur, bij een collectieve confusie 
over wat je nu in hemelsnaam op dat inter-
net moet doen, ook een lijstje ‘te gekke links’ 
waar je naartoe zou kunnen surfen. De site 
van de CIA staat bovenaan. 

Esquire’s columnist Ton Maas wordt 
daarna belast met de taak ‘Het nut van het 
net’ te onderzoeken. Zijn eerste column 

— De moderne geschiedenis beschrijven we 
het liefst in decennia: in de jaren vijftig zat 
iedereen om half zes achter de piepers, in de 
jaren zestig kwamen we allemaal in opstand, 
in de jaren zeventig droegen vrouwen geen 
beha’s en in de jaren tachtig waren we alle-
maal bang dat de bom zou vallen. Maar 
hoe zouden we de jaren negentig kunnen 
karikaturaliseren? 

Het waren in elk geval jaren waarin doem-
denken was vervangen door optimisme – de 
Muur was gevallen, de nucleaire dreiging 
was gevaporiseerd. Dat zag je terug in de 
hiphopmode: wijde truien in vrolijke kleu-
ren, met duidelijk zichtbare merknamen 
(Tommy Hilfiger, Polo Ralph Lauren). The 
Fresh Prince of Bel Air werd het goed gehu-
meurde rolmodel waarnaar jongeren zich 
gingen kleden. Broeken waren baggy, het 

de 9Os 
man

jaren negentig niet aan bandana’s bezon-
digd. Aan baggy en wijd ontkwamen we ech-
ter niet, dat was de trend du jour. Aan kleu-
ren ontbrak het ook niet: brede stropdassen 
met sterren, stippen en strepen; wijde linnen 
broeken; driedelige wollen pakken met lange 
jasjes; schoudervullingen; bandplooibroe-
ken. Met terugwerkende blik lijkt het alsof 
alle kleding in de jaren negentig op de groei 
werd gekocht. Zo groot allemaal! 

De Amerikaanse econoom George Tay-
lor beweerde in 1926 dat als de rokken kor-
ter worden, het beter gaat met de econo-
mie. Misschien is er eenzelfde relatie met de 
maatvoering van de mannengarderobe. Na 
2000, naarmate de crisis steeds dichterbij 
kwam, werd het silhouet almaar slanker. Nu 
het economisch tij weer schijnt te keren, is 
het dus wachten op de wijd vallende truien.

petje stond achterstevoren op de bol en de 
voeten werden gestoken in sneakers.

Omdat een medaille altijd twee  kanten 
heeft, was er ook een smaldeel dat het 
tegenovergestelde nastreefde. Zij kopieer-
den hun grungehelden uit Seattle en droe-
gen de gestreepte truien van Nirvana’s Kurt 
Cobain, flanellen houthakkershemden van 
Pearl Jams Eddie Vedder (liefst unbuttoned 
met een vaal T-shirt eronder), afgescheurde 
cargopants en scheerwollen sokken in ste-
vige boots – alles het liefst in aardetinten. 
Hier geen petjes, wel – slik! – bandana’s.

Ik heb er de archieven nauwkeurig op 
nageslagen, maar Esquire heeft zich in de 
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opent hij met: ‘Het vervelende van nieuwe 
technologische ontwikkelingen is dat ze je 
confronteren met de vraag wat je er zelf mee 
moet’ (september 1995).

Ook romanschrijver Edzard Mik zag 
zich daarmee geconfronteerd. Hij wordt 
in november 1996 door Esquire op persreis 
gestuurd naar New York, alwaar Compaq 
een nieuwe lijn personal computers presen-
teert. In een romantisch verhaal beschrijft 
Mik, soms cynisch, soms oprecht angstig, 
zijn ervaringen. ‘Ik moet verslag uitbren-
gen over het ding. Hoe dat het leven zal ver-
anderen en vernieuwen en verjongen, hoe 
het leven fris zal worden en licht en door-
zichtig… Zo meteen, in het vliegtuig, halen 
ze [het technologiejournaille] natuurlijk met 
een achteloos gebaar zo’n notebook uit hun 
tas. Dan hebben ze toegang tot onuitputte-
lijke bestanden, dan kunnen ze alles met 
alles combineren, van alles grafieken maken, 
staafdiagrammen. Ze verrichten transacties, 
ze boeken reizen, ze communiceren met wie 
ze maar willen. […] Zit ik daar zo meteen als 
enige met een boek. Versteend en sprakeloos 
als een fossiel. […] Maar u weet heel goed 
waarom ik mee ben gegaan. […] Je moet de 
vijand leren kennen om hem te bestrijden.’

Nog geen decennium later is er nog zo’n 
disruptieve technologische verandering: 
mobiele telefoons krijgen camera’s. Die 
functionaliteit wordt in de losse gadget-
stukjes bejubeld, maar in januari 2004 publi-
ceert Esquire een betoog van David Rowan. 
Hij schrijft over een site genaamd Mobile-
Asses.com, waarop anonieme gebruikers 
met hun telefoon  stiekem gemaakte foto’s 
kunnen plaatsen. Niet per se pornografisch, 

telefoonprovider. Alsof dat een zegen is.’ 
Bijgekomen van al die maatschappelijke 

veranderingen, schrijven redacteuren vanaf 
2003 weer gewoon over gebruiksvriende-
lijkheid en functionaliteit van gadgets. Mp3-
spelers (‘soms zo klein dat je ze kunt inslik-
ken, oktober 2003), cd-branders (mei 2004) 
en steeds smartere smartphones (‘de iPhone 
is een übertelefoon, met breedbeeld touchs-
creen en ingebouwde iPod’, juni 2007) pas-
seren de revue. 

Zo af en toe verschijnt er ook elektro-
nica in Esquire die we pas jaren later in het 
straatbeeld zouden gaan zien. In juni 2007  
wordt uitgebreid stilgestaan bij tablets (‘een 
apparaat zonder identiteit, zonder ziel’) 
en in maart 2000 wordt al geschreven over 
een voorloper van Google Glass, ‘de beeld-
schermbril’ van InfoCharms: ‘Een scherm 
dat wordt geprojecteerd aan de binnen-
kant van een brillenglas.’ Want ‘niet portable, 
maar wearable [heeft] de toekomst’.

Technologie krijgt vanaf 2007 steeds 
meer aandacht in Esquire. Er wordt zorg-
vuldig geselecteerd op werkelijk goede tech, 
maar bij gebrek aan baanbrekende innova-
ties komt het accent te liggen op design en 
materiaalgebruik. Paginagrote foto’s van een 
Nokia 6500 met geborstelde  roestvrijstalen 
exterieur (september 2007) of van een 
 speaker met diamanten tweeter van Bower 
& Wilkins (november 2008). Met die blik 
bericht Esquire nog steeds over elektronica, 
al worden er ook nog altijd beschouwingen 
gepubliceerd in de rubriek Manifest. Over 
hoe nerds de nieuwe rocksterren worden 
(september 2013), bijvoorbeeld, of waarom 
we zoveel delen met elkaar op Facebook 
(september 2012).
 
Technologie staat bepaald niet stil, maar 
er wordt gebouwd op een bekende funde-
ring. De ontwikkelingen zitten ’m daardoor 
in een iets slankere behuizing, een iets beter 
scherm, iets betere materialen. Wie echter 
verder dan de zoveelste nieuwe iPhone kijkt, 
weet dat er wel degelijk spannende tijden 
aankomen. De kwantum computer. Robots. 
Virtuele Realiteit. Een nieuwe wereld dient 
zich mogelijk aan. We houden je op de 
hoogte.

Rens Lieman volgt voor Esquire al sinds jaar en dag de 
ontwikkelingen op het terrein van elektronica, sinds deze 
zomer vanuit zijn nieuwe standplaats New York.

maar, schrijft Rowan, toch zeker met een 
‘anatomische focus’. Het moraal van zijn ver-
haal: ‘Cameratelefoons worden gebruikt 
voor doelen die ver voorbij de originele 
bedoelingen van de fabrikanten liggen. Van 
seksueel voyeurisme tot nieuwsgaring; de 
telefoons hebben aanzienlijke sociale gevol-
gen.’ Profetische woorden, weten we nu. In 
het stuk wordt overigens ook een klagende 
Ruud van Nistelrooij geciteerd – ander-
maal een herinnering aan vervlogen tijden: 
‘Overal waar ik kom, trekt er een meute men-
sen mee. En je hebt  tegenwoordig van die 
cameratelefoons. Dus voor ik het weet, sta ik 
met Jan en alleman op de foto.’

Het is rond deze tijd dat Esquire consta-
teert dat nieuwe technologieën bepaalde 
maatschappelijke gevolgen kunnen hebben. 
Betogende stukken buiten de gadgetkolom-
men worden vanaf dat moment steeds vaker 
geplaatst. Erik Spaans schrijft bijvoorbeeld 
in september 2008 dat ‘mobiele telefonie het 
riool [is] van communicatie’. Ook verwon-
dert hij zich over het nu bekende tafereel 
dat jonge stellen in een restaurant hun tele-
foons op het tafeltje leggen. De weder-
zijdse boodschap, schrijft Spaans: ‘Er kan 
zich elk moment een gesprekspartner aan-
dienen wiens woorden ik hoger aansla dan 
de jouwe. […] “Altijd bereikbaar” luidt een 
wervend bedoelde slogan van een mobiele 

De auteur geeft ook een lijstje  
‘te gekke links’ waar je naartoe  
zou kunnen surfen; de site van 

 de CIA staat bovenaan  
  (april 1995)

Eind jaren 
negentig, toen de 
computer nog niet 
portable was.

— Vraag van Esquire in de mail: ‘Dit was jij 
toch?’ Op de bijgevoegde afbeelding een 
schilderij met twee meisjes. Onder een van 
de meisjes staat mijn voornaam geschil-
derd in kapitalen. Verhip. Dat is waar ook. 
Ik ben op een blauwe maandag nog eens 
naaktmodel geweest voor After Nature, een 
groepje jonge schilders dat rond 1990 hot en 
happening was in de Randstad. Bart Dom-
burg, die was een van hen. Zijn achternaam 
staat rechtsonder geschilderd in kleine let-
ters. Caroline, het andere model, ken ik ver-
der niet. Ze was een van de meisjes die rond-
hingen in het atelier in de Amsterdamse 
Spuistraat. 

Een lichte ruimte was het, op twee- of 

driehoog in een monumentaal pand, bar-
stensvol meuk. Er stonden talloze schil-
derijen op de grond, waaronder een aantal 
absurdistische zelfportretten van Jurri-
aan van Hall. Hij was met Peter Klashorst 
de oprichter van After Nature, dat verder 
bestond uit Aad, Gijs en Justus Donker en 
Ernst Vos, maar Vos herinner ik me niet. 
Klashorst des te beter. Hij had destijds geen 
voortanden in zijn bovenkaak en leefde op 
rauwe haring en seks. Met wat te drinken 
erbij. Zo beweerde hij, en naar verluidt werd 
de blauwe bank in het atelier geregeld door 
de kleine Klas gebruikt na een poseersessie 
met een naaktmodel. Die bank, daar zat ik 
dus kennelijk met mijn blote billen op.

Vorig jaar verscheen er nog 
een verhaal van haar hand  

in Esquire, maar  
Astrid Theunissen  

verscheen eigenlijk al veel 
eerder in dit blad.

door astrid theunissen fotografie jesaja hizkia

styling renske van de Ploeg

visagie fedde hoekstra

Het schilderij van 
Bart Domburg, 
zoals het in 
Esquire verscheen, 
maart 1992.
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Dat dit plaatje ooit in Esquire heeft 
gestaan, wist ik niet, of niet meer. Het moet 
in 1991 zijn geweest, die poseersessie. Vol-
gens mij waren de jongens net terug uit 
Amerika, want er gonsden verhalen over hoe 
ze het publiek daar imponeerden door het te 
ontvangen in een lege galerie, en hoe ze zich 
ter plekke van kleding ontdeden om daar 
piemeltjenaakt te gaan schilderen, elkaar 
of zichzelf. Bloot schilderen deden ze ove-
rigens ook in Amsterdam, op openingen en 
in clubs. Gekleed schilde-
ren deden ze ook. In de wei, 
op straat.

Een vriendin en ik trof-
fen het gezelschap op een 
brug over een van de grach-
ten in Amsterdam, naast elkaar op een rij, het 
doek op de ezel vastgrijpend bij elke wind-
vlaag. Ze schilderden wat ze zagen, dat was 
het adagium. Ze hadden het gehad met de 
–indertijd heersende – conceptuele kunst. 
Zij wilden de boel opfrissen, ze schilder-
den ‘naar de natuur’ en dat werden veelal 
wat woeste, snel neergezette werken van 
landschappen, koeien, maar vooral: meisjes. 
Blote meisjes. Modellen die uit het café wer-
den geplukt. Of van straat.

Het was Jurriaan van Hall die op de Amster-
damse brug vroeg of wij wilden poseren. 
Mijn vriendin wilde wel, want de sexy teddy-
beer had haar veelbetekenend aangekeken 
terwijl hij de vraag stelde, maar zij durfde 
niet, want ze had verkering en hangtieten, 

kon buigen. In gezelschap van die kunste-
naars kwamen we ’s nachts in Amsterdam 
op de juiste plekken, want waar After Nature 
was, daar gebeurde het indertijd.

Ergens rond 1993 viel de groep uiteen. 
De geuzennaam After Nature kwam in 1998 
opnieuw in het nieuws toen Aad, de jong-
ste van de Gebroeders Donker, zich in zijn 
 atelier van het leven beroofde – 31 jaar oud. 
Het artikel dat ik destijds voor mijn afstu-
deren schreef over After Nature kan ik niet 
meer terugvinden. Mogelijk heb ik het ver-
scheurd, want het werd door de examen-
commissie ‘te experimenteel’ bevonden. 
Ik was er niet lang rouwig om. Toen ik een 
politiek correct verhaaltje optikte over een 
zwarte school met ‘witte’ cijfers, was ik als-
nog geslaagd. En ik ben blij dat ik Esquire kon 
antwoorden met: ‘Inderdaad, dat was ik’, 
want met mijn vriendin heb ik een hoop lol 
beleefd, daar in de Spuistraat, en erbuiten. 
Zij is overigens nog steeds keurig getrouwd. 

Astrid Theunissen is journalist en schrijver. Vorig jaar 
verscheen in Esquire een voorpublicatie van de door haar 
geschreven biografie van Martin Bril, Esquire-redacteur 
van het eerste uur.

Klashorst had destijds  
geen voortanden in zijn  

bovenkaak en leefde  
op rauwe haring en seks.  
Met wat te drinken erbij

vond ze. Ik durfde wel, maar wilde niet, want 
ik kan moeilijk zinloos stilzitten. Maar je 
bent vriendinnen of niet, en ik bedacht dat ik 
een goed onderwerp in handen had voor een 
artikel. Ik was student Journalistiek, stond 
op het punt om af te studeren en moest daar-
voor een reeks artikelen inleveren. Een ver-
haal over deze spraakmakende schilders, 
opgetekend vanuit het perspectief van een 
naaktmodel, dat leek me een origineel idee. 

Het had iets ongemakkelijks, die eerste 
keer, met zes mannen tegen-
over me, en al die aanloop. 
Zelfbenoemde managers, 
kunstcritici en kennissen 
vielen te pas en onpas het 
atelier binnen en leken mij 

ongegeneerd (of stoned) aan te staren. Mijn 
vriendin was uiteraard ook aanwezig, voor 
de morele steun (waarom anders). Snelheid 
was het handelsmerk van After Nature, dus 
binnen het uur werd ik verlost van mijn taak 
en zag ik mezelf in diverse variaties terug 
op het linnen – bij Van Hall ingezakt als een 
oude taart, maar ieder zijn vak.

Na die eerste keer volgden nog een paar 
poseersessies, want mijn vriendin had Van 
Halls veelbetekenende blik beantwoord. 
Vooral ook vanwege die aanloop was het 
geregeld een dolle boel daarboven in de 
Spuistraat, waar ook Soviet Sex repeteerde, 
het newwavebandje van Klashorst, Dom-
burg, Maarten en Rogier van der Ploeg en 
Ellen ten Damme, die tijdens het zingen als 
een slangenvrouwtje helemaal achterover 
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