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Strijd der seksen in
boek én onderneming
Van onze verslaggever
Joost Ramaer
AMSTERDAM
Zijn vriend Theodoor van Boven,
mede-oprichter van voorbehoedwinkel de Condomerie in Amsterdam, en twee succesvolle
computerzakenmannen
investeerden 35 duizend euro. Op
voorwaarde dat hij zelf ook voor
vijftien mille zou participeren.
‘Zij redeneerden: “Wij lopen risico, dus jij ook”.’
De notaris die de CV oprichtte
kostte hem zevenduizend euro,
het ‘communicatieplan’ van reclamebureau For Sale nog eens
vier mille. De declaraties voor de
PR-strategie van Kay van de Linde, de man achter onder meer de
campagne van minister Rita Verdonk voor het VVD-lijsttrekkersschap, houdt hij liever geheim.
Man, de eerste roman van musicoloog en oud-Volkskrant-muziekrecensent Michael van Eekeren die op 7 november zal verschijnen, vergde flinke financiële
offers van de auteur, betaald uit
de winst op de verkoop van zijn
huis. Hij had die er graag voor
over: ‘Ik wilde er fris en onafhankelijk tegenaan.’
Van Eekeren debuteert in meer
dan een opzicht: Man is voor zover bekend het eerste Nederlandse literaire boek dat wordt gelanceerd via een CV (commanditaire
vennootschap), een financieringsvorm die in de kunsten alleen bekend is van filmproducties. Het boek gaat over de vader
van twee jonge kinderen die in
verwarring is geraakt door de gevolgen van het ouderschap voor
zijn relatie, over de ‘zoektocht
naar passie en intimiteit van een

man die 388 dagen zonder seks te
lang vindt’.
De hoofdpersoon heet Michael
van Eekeren, en dat is geen toeval. ‘Man is 50 procent fictie,
50 procent realiteit’, zegt de 45jarige vader van, inderdaad, twee
jonge kinderen. De CV heet Strijd
der Sexen. Beherend vennoot is de
BV Uitgeverij Maximus, waarvan
Van Eekeren zelf directeur is. Het
product van deze onderneming
moet zijn leeftijd- en seksegenoten een hart onder de riem steken: ‘De man wordt domweg bij
de kinderen ingedeeld.’
Van de begroting van 105 duizend euro – ‘Geen Nederlandse
uitgever investeert zo’n bedrag in
een debutant’ – zit pas vijftig mille in de CV. Er zijn nog elf participaties te koop à vijfduizend euro
per stuk. Gegadigden meldden
zich al per e-mail, nadat Business
Nieuws Radio Van Eekeren in de
uitzending haalde. Het boek
komt er, met of zonder hen: ‘Het
nu geïnvesteerde geld is genoeg
om te kunnen publiceren. En hoe
minder geld er in de CV zit, hoe
minder boeken ik hoef te verkopen om uit de kosten te komen.’
Rest de vraag of ook Van Eekerens relatie zijn debuut zal overleven. Een voorproefje uit de brochure: ‘Haar gekleurde armen en
benen zwierden rond de witte
zwangere buik en haar stevige,
bleke borsten deinden dromerig
mee. Haar verschijning bracht
hem in verwarring. Hij wilde haar
beminnen, maar hij durfde er niet
meer over te beginnen.’ De auteur: ‘Van Kay moet ik zeggen dat
zij helemaal niet blij is met mijn
boek, hahaha! Dat is ze eigenlijk
ook niet. Maar zij steunt me volledig in dit project.’

