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Overeenkomsten Turks Fruit en Komt een vrouw bij de 
dokter: seks, Amsterdam en dood
Kluun was 5 toen ‘Turks fruit’ verscheen. Alle ophef rond het boek (en de film) ging dus aan hem 
voorbij. Evengoed heeft hij er vijftig jaar na publicatie bijzondere herinneringen aan. Kort voor 
Kluun zelf debuteerde met ‘Komt een vrouw bij de dokter’, vroeg hij Jan Wolkers of die zijn roman 
wilde lezen. Er waren overeenkomsten: seks, Amsterdam, dood.

Raymond van de Klundert – AD Magazine 02-11-19

Ik kom uit Tilburg, een stad die niet bekendstaat als de bakermat van de seksuele revolutie en 
evenmin als het epicentrum van de hippiecultuur. We woonden in de Graaf Arnoldstraat, een straat 
met jaren 60-koopwoningen bevolkt met keurige middenklassengezinnen. Op zaterdagochtend 
wasten we de auto, in de middag deden we de boodschappen voor die week. Op zaterdagavond 
keken we Een van de acht of de Wiekentkwis en op zondag gingen we naar oma. Op de terugweg 
haalden we nasi speciaal (speciaal = ei + ham + twee stokjes saté) bij Chin. Ind. Spec. Rest. De 
Chinese Muur op de Wandelboslaan. We aten op zondag niet in de keuken zoals op doordeweekse 
dagen, maar in de woonkamer, met operamuziek op de achtergrond. Nog altijd staat klassieke 
muziek voor mij synoniem aan nasi. Opera is nasimuziek.

In die tijd verscheen Turks fruit. In 1969 de roman, vier jaar later de film.

https://www.ad.nl/show/overeenkomsten-turks-fruit-en-komt-een-vrouw-bij-de-dokter-seks-amsterdam-en-dood~a9427316/158234047/


‘Literaire X-factor’

Literatuurcriticus Pieter Steinz noemde het ooit een boek met de ‘literaire X-factor’: ‘Zelden heeft 
een roman zo mooi de tijdsgeest weerspiegeld als Turks fruit van Jan Wolkers. De roman over de 
gedoemde liefde van een kunstenaarsbeest en een burgermansdochter verscheen in 1969, toen het 
verzet van progressief Nederland tegen het ‘‘klootjesvolk’’ op zijn hoogtepunt was.’

Wij waren dat klootjesvolk. Mijn oma verstopte de Panorama als wij op zondag langskwamen. ‘Dè 
blaojke is veuls te vies vur die kèènder’. (Voor het geval u het Tilburgs niet machtig bent: een 
blaojke is een blad en kèènder staat voor kinderen.)

Niks geen hippiecultuur, niks geen progressief Nederland in het Tilburg van die tijd. Vrije liefde, 
bh-verbrandingen, Dolle Mina’s, sleutelfeestjes: aan mijn familie was het allemaal voorbijgegaan.

Poedelnaakt

Toch hadden de jaren 60 in de Graaf
Arnoldstraat wel degelijk hun werk gedaan. Bij
mijn ouders in de slaapkamer hing een grote
ingelijste foto van een naakt gezin. Man,
vrouw, twee kinderen, allen poedelnaakt. Het
was niet erotisch, het was een statement dat
bloot niet gek was. Mijn vader en moeder
liepen in hun nakie rond van slaapkamer naar
badkamer. Pa stond in zijn blote piemel in de
badkamer, de badkamerdeur stond altijd open.
Ik vond mijn vader oprecht de knapste man die
ik kende en vond het logisch dat ma verliefd op
hem was geworden. Pa was slank, gebruind, hij
had een cool baardje, bakkebaarden en haar tot ver over zijn oren. En dan had hij ook nog eens een 
piemel om u tegen te zeggen. Ik kon me niet voorstellen dat die van mij ook ooit een dergelijk 
formaat zou aannemen, net zoals ik me niet kon voorstellen dat ik ook ooit, net als mijn vader, 
schaamhaar en baardgroei zou ontwikkelen. Ik vond mijn vader lijken op Rutger Hauer, niet zozeer 
vanwege diens piemel (die er ook mag wezen, zoals iedereen weet die Turks fruit heeft gezien), 
maar omdat Hauer als Floris in die ene aflevering dat hij een stoppelbaard heeft, sprekend op mijn 
vader leek. Het enige verschil was wellicht dat Floris paard reed en mijn vader Mitsubishi Colt. 
Mijn vriendjes zagen nog meer verschillen, zij vonden mijn vader niet op Hauer, maar op Catweazle
lijken.

Het verhaal achter Turks fruit ging vooralsnog aan mij voorbij. Het was 1969, ik was vijf. Maar 
soms kun je een boek wel degelijk beoordelen op zijn cover. Dat fenomenale lettertype! Die 
hondsbrutale groen-oranje hoofdletters schreeuwden me tegemoet vanuit de slaapkamer van mijn 
ouders. (Het klootjesvolk heeft geen boekenkast in de woonkamer, maar slechts een donkerbruine 
rieten mand waar Het Nieuwblad van het Zuiden, de Tilburgse Koerier en de leesmap in lagen. De 
leesmap, mét de Panorama, mét de Aktueel en vooral: mét de Hoho, een - hoe zal ik het 
omschrijven - blotetietenblad vol cartoons en moppen van het genre ‘Komt een vrouw bij de dokter’
en ‘Dat zei mijn vrouw vannacht ook’.)

Over Kluun
Raymond van de Klundert (55), beter 
bekend als Kluun, schreef in 2003 Komt een
vrouw bij de dokter, een roman over een 
jong stel waarvan de vrouw borstkanker 
krijgt en overlijdt. Het werd de best 
verkochte Nederlandse debuutroman aller 
tijden en ook de verfilming ervan in 2009, 
met Carice van Houten, werd een groot 
succes. Net als in Wolkers’ Turks fruit, 
spelen liefde en dood een grote rol en bevat 
het boek expliciete seksscènes. Kluun las 
Turks fruit voor zijn literatuurlijst en herlas 
het vele malen.



Kolkende, geile seks

Mijn ouders waren niet te flauw. Seks en bloot
waren niet afschrikwekkend. Ik mocht
opblijven om De stille kracht te zien en
daarmee de borsten van Pleuni Touw onder de douche. Ik zag de boezem van actrice Michelle 
Mercier in de speelfim-serie Angélique en ik mocht met pa en ma mee naar de bioscoop om de 
tieten van Willeke van Ammelrooy te bewonderen in de verfilming van Help! De dokter verzuipt. 
Allemaal zo halverwege jaren 70. Ik was tien, twaalf jaar oud.

Ik las Turks fruit enkele jaren later, rond mijn veertiende. De literaire kracht van het boek zou me 
worst wezen, het was de belofte van kolkende, geile seks die me deed besluiten voor Turks fruit van
Wolkers te gaan als een van de eerste boeken op mijn literatuurlijst, en niet voor Het bittere kruid 
van Marga Minco, Oorlogswinter van Jan Terlouw of De donkere kamer van Damokles van W.F. 
Hermans.

Literaire porno

Ik had intussen al aardig wat ervaring
opgedaan met seks, althans op papier. Bij
toeval vond ik in de linnenkast van mijn ouders
het grootste cadeau dat mijn vader en moeder
me ooit ongewild hebben gegeven: een
paarsblauw gestreepte koeltas (vraag me niet waarom een koeltas) vol met pornomagazines, 
allemaal uit begin jaren 70, de jaren tussen het uitkomen van de roman en de verfilming van Turks 
fruit. Nog steeds ken ik sommige verhaallijnen, zinnen en woorden uit bladen als Chick, Candy, 
Tuk, Seventeen (dat kon toen nog) en Rosie uit mijn hoofd, op een wijze waarop collega-schrijvers 
gedichten van Slauerhoff kunnen declameren. Wel moet ik erbij zeggen dat het vooral de foto’s uit 
de magazines waren die zich voorgoed in mijn geheugen hebben genesteld. De term ‘fotografisch 
geheugen’ kan in mijn geval letterlijk worden genomen. Het beeld dat ik al sinds mijn veertiende 
niet meer uit mijn hoofd krijg is dat van een Sinterklaas die zijn tabberd optilt, met de ene hand 
steunt op zijn staf en met de andere de kont van een vrouw vastpakt en haar flink van jetje geeft. Ik 
heb nimmer meer naar Sinterklaas kunnen kijken zonder aan dat beeld te denken.

Turks fruit was literaire porno. Ik las het voor mijn literatuurlijst, maar heb er mezelf daarna nog 
vele malen mee teruggetrokken op mijn kamer, het is de roman die ik het meest herlezen heb, dat 
wil zeggen, de fragmenten die ik er het meest toe vond doen.

Opportunisme

Pas toen ik begon te werken aan Komt een
vrouw bij de dokter, ontdekte ik hoe
verschrikkelijk goed Turks fruit was geschreven. Ik herlas het dit keer in zijn geheel, nu met een 
speciale interesse naar hoe Jan Wolkers het ziekteproces, de vernedering van de lichamelijke 
aftakeling, de liefde van Erik voor de zieke Olga en haar angst voor de dood omschreef. Mijn 
uitgever en ik waren niet vies van enig opportunisme: 

Het beeld dat ik al sinds mijn veertiende 
niet meer uit mijn hoofd krijg is dat van 
een Sinterklaas die zijn tabberd optilt, met 
de ene hand steunt op zijn staf en met de 
andere de kont van een vrouw vastpakt en 
haar flink van jetje geeft.

Voor de Amsterdamse bioscoop Tuschinski 
wachten bezoekers in de regen tot ze naar binnen
kunnen. In totaal zagen ruim 3 miljoen mensen 
de film.

Op 7 juli 1972 maakte Jan Wolkers bekend dat 
zijn boek zou worden verfilmd door Paul 
Verhoeven. 
De nog onbekende Monique van de Ven speelde 
Olga Stapels, Rutger Hauer Erik Vonk.



op de cover van mijn debuutroman (2003) plaatsten we een quote dat Komt een vrouw bij de dokter
de ‘Turks Fruit van de eenentwintigste eeuw’ was. Immers: kanker, seks, Amsterdam, dood.

In liefde en literatuur is alles geoorloofd.

Nederlandse kutlulbefpijptietenkont-literatuur

Drie maanden voor mijn debuutroman uitkwam, las Jan Wolkers voor in het Openluchttheater in het
Vondelpark. Ik zag mijn kans schoon. Met 320 geprinte pagina’s manuscript toog ik naar het 
Vondelpark, sloot aan in het rijtje vrouwelijke handtekeningenjagers, werd nerveuzer en nerveuzer 
toen ik dichterbij de éminence grise der Nederlandse kutlulbefpijptietenkont-literatuur kwam en 
bood hem mijn manuscript ter lezing aan. Jan schudde direct zijn hoofd en weigerde de stapel 
papier aan te nemen. Met zijn hese stem (als ik een vrouw was geweest, had er ter plekke een 
wolkbreuk tussen mijn dijen plaatsgevonden) zei hij dat hij nooit werk van collega’s las, want ‘dan 
moet ik er ook weer iets van vinden en daar komt alleen maar ellende van’. Met opgeheven vinger: 
‘En jij moet ook niet vragen wat collega’s van je werk vinden. Dat doet er niet toe. Het gaat er- om 
wat lezers van je boek vinden. Nooit meer doen dus.’ Ik schudde nederig het hoofd.

Mijn vrouw, die me vanaf de tribune in gesprek had gezien met De Man, vroeg me hoe het was 
gegaan. ‘Hij zei collega tegen me’, zei ik zacht.

Heftig liefdesverhaal
Deze maand is het vijftig jaar geleden dat schrijver Jan Wolkers grote ophef veroorzaakte met 
Turks fruit. Het boek, dat direct een bestseller werd, schokte veel mensen door de expliciete 
beschrijvingen van ziekte en seks. Later werd het boek bestempeld als een van de ontroerendste en 
heftigste liefdesverhalen uit de Nederlandse literatuur, al wordt het boek ook vrouwonvriendelijk 
genoemd.

Het verhaal in het kort: als kunstenaar Erik de roodharige liftster Olga oppikt, is dat het begin van 
een stormachtige liefde. Ondanks tegenwerking op allerlei gebied beleven ze een fantastische, 
romantische zomer. Hun passionele relatie krijgt een dramatische wending als Olga ernstig ziek 
wordt.

Militant anti-seksisme

Vijftig jaar na Turks fruit leven we in een tijd
waarin jongens op de sportclub douchen in hun
onderbroek. Een tijd waarin Facebook accounts blokkeert omdat er een tepel of ronding te zien is in
een geposte foto. Een tijd waarin de makers van de nieuwste toneelbewerking van Turks fruit zelf 
het boek censureerden, ‘omdat sommige teksten echt niet meer konden in deze tijd’. Een tijd van 
hernieuwde preutsheid, dogmatische seksuele correctheid en militant anti-seksisme.

‘Sommige teksten konden echt niet meer’, 
vonden de makers van de theaterbewerking die 
eerder dit jaar te zien was.



De Nieuwe Rotterdamse Courant schreef destijds, toen het boek uitkwam: ‘Ongetwijfeld zullen er 
ook nu weer critici zijn die vinden dat het boek “zeer ontsierd wordt door modieuze 
schunnigheden”. Zij leren het nooit, lezen bedoel ik, want ze zullen nooit begrijpen dat om bepaalde
gevoelens over te dragen alleen die woorden en gedachten functioneel zijn die hen met zoveel 
walging vervullen. In feite verraadt hun reactie niet anders dan hun eigen erotische armoede en 
onvrijheid.’

Hoezee Jan, beschermheer der grofgebekten.

Hoezee Turks fruit, de Bijbel der Literaire Onbeschaamdheid.

‘Schijt godverdomme schijt’, zou Jan Wolkers zeggen tegen de schijnheilige seksuele correctheid 
anno 2019.


