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klaarstaan voor energ!e tussendoor. Het !s 
een gelaagde lucht d!e me het hele tweedaag-
se, prov!sor!sch georgan!seerde worstelfest!jn 
n!euwsg!er!g snu!vend houdt. 
Ik heb z!n. 

DOMINEREN VOOR DE BÜHNE
Denn!s staat klaar om z!ch op de grond te laten 
werpen. H!j !s beg!n veert!g, draagt een vaal-
blauw sh!rt over z!jn ronde bu!k en een korte 
gymbroek slobbert om z!jn sp!llebenen. Straks 
zal !k ontdekken dat h!j geen boxer draagt, of 
!n elk geval geen strakke d!e om z!jn l!ezen 
slu!t. Wanneer !k een vraag stel, haalt h!j z!jn 
schouders op. Vanwege m!jn Engels, maar 

vooral omdat h!j n!et !s gekomen om te praten. 
Anna heeft ook een geboortenaam, E!leen 
nog-!ets, maar onl!ne staat ze bekend als 
Anna Konda. Ze plaatst v!deo’s van haar ge-
vechten onl!ne en poseert graag met opgebla-
zen monn!kskapsp!eren (dat vlak tussen 
schouders en nek). Haar bankdrukrecord 
zweeft rond de honderdv!jft!g k!lo. Z!jzelf 
weegt honderdtw!nt!g. ‘Sp!eren z!jn fantas-
t!sch. Je kunt dun of d!k z!jn, als je sp!eren 
hebt, ben je gezond.’ Ze !s wat ze !n de scene 
een powerhouse noemen: vrouwen met been-
brede armen en dubbelbeenbrede benen. Op 
Tw!tter noemt ze z!chzelf @Naturalborndom. 
Dom staat voor dom!natr!x.

Anna trekt haar legg!ng en T-sh!rt u!t. Daaron-
der draagt ze een zwartleren tu!gje. Haar bor-
sten bl!jven net aan !n hun cup l!ggen. Nog 
wel. Een str!ng snoert tussen haar benen 
door, het leer komt boven haar b!llen u!t, de 
ene kant een brede band, de andere kant ver-
sneden tot slanke stelen, alsof er een boeket 
u!t haar b!lspleet groe!t. 
Anna geeft m!j een camera, type handycam, 
met aan de l!nkerkant een u!tgeklapt scherm-
pje. Ze laat z!en op welke knop !k moet druk-
ken. Inzoomen of andere !nstruct!es kr!jg !k 
n!et, haar mater!aal !s doorgaans rauw – van 
porno weten we al dat een amateur!st!sche 
st!jl de k!jkers thu!s n!et afschr!kt. 

moet me w!jzen op deze bl!jkbaar onbewust 
aanwez!ge pervers!e. 
Wanneer Denn!s l!gt u!t te h!jgen, plaatst 
Anna Konda een voet op z!jn wang en balt 
haar b!ceps. ‘Dennis ist tot,’ concludeert ze. H!j 
beaamt d!t, en komt overe!nd. H!j plaatst een 
vu!st onder z!jn kaak, knakt hoorbaar z!jn 
nek, eerst l!nks, dan rechts. ‘Ik heb de boel 
even rechtgezet. Of krom,’ lacht Anna. 
Gereset trekt h!j z!jn sp!jkerbroek en schoe-
nen aan en vertrekt. 

FETISJ
‘E!genl!jk gaat het vooral om techn!ek,’ vertelt 
Amethyst Hammerf!st. Z!j !s u!t Londen geko-
men om Anna te ontmoeten. Ze kent haar van 
de onl!ne f!lmpjes. W!e zo’n v!deo w!l z!en, moet 
betalen, al verd!ent Anna er nauwel!jks mee.
Amethyst daarentegen worstelt n!et alleen als 
hobby. Ze kr!jgt betaald door mannen als Den-
n!s. Het z!jn submissives, een term u!t de SM, be-
doeld voor hen d!e ernaar verlangen om te wor-
den gedom!neerd. Ze w!llen !n de houdgreep 
worden gelegd, ademnood ervaren !n een 
choke, of ju!st n!et. Somm!gen hebben een voor-
keur voor veel voet- en beentechn!eken, ande-
ren proberen z!ch wel degel!jk te verded!gen. 
Somm!gen w!llen een powerhouse, anderen ver-
langen een l!chtgew!cht zoals Amethyst.
De mannen d!e b!j haar komen, worden zorg-
vuld!g u!tgekozen door haar baas (v). De klan-
ten moeten bekend z!jn !n de worstelscene, het 
moet du!del!jk z!jn dat ze werkel!jk een fet!sj 
hebben. Dan behandelen ze de vrouwen zeker 
met ontzag en respect. Op !nternet z!jn talloze 
f!lmpjes te v!nden. Pas wanneer je je voorl!efde 
bewezen hebt, kan je een gevecht boeken. ‘Ik 
voel m!j nergens zo ve!l!g om sexy kleren te dra-
gen als t!jdens het worstelen. Wanneer !k naar 
een club ga, doe !k een jogg!ngbroek aan, want 
!k w!l n!et steeds worden last!ggevallen. Op de 
mat hebben de mannen respect voor je.’
Soms l!gt ze ook met vrouwen op de mat. Dan 
kopen mannen een kaartje om toe te k!jken. 
Amethyst vecht pas negen maanden, maar ze 
!s een kle!ne h!t. ‘Het gaat om persoonl!jkhe!d.’ 
Op haar tw!tteracount pr!jst ze z!chzelf aan als 
‘sadomasochistic mixed wrestler’. Ze !s 35, maar 
met haar gesch!lderde wenkbrauwen, fl!nke 
nepborsten en blauwe haar z!et ze er zeker t!en 
jaar jonger u!t. Ze draagt een knalroze top met 
een zebrapatroon en een broekje !n panter-
pr!nt. Haar d!jbeen !s bedekt met een tatoeage 
van een klotsende koff!ekop (!s het een koff!e-
kop of een woeste zee !n een porsele!nen bak?). 
Op haar onderarm pr!jkt een regel van s!nger-
songwr!ter F!ona Apple: ‘My fever burns me dee-

Denn!s wacht geduld!g tot Anna klaar !s. H!j !s 
een gel!efde bezoeker omdat h!j het n!et erg 
v!ndt om gef!lmd te worden. De meeste man-
nen d!e b!j Anna komen, bl!jven l!ever ano-
n!em. ‘Ze hebben een ser!euze baan, een ge-
z!n.’ Wat Denn!s heeft, weet !k n!et. 
Anna haakt een voet !n z!jn kn!eholte en 
smakt hem op de grond. Met haar arm maakt 
ze een lus om z!jn nek, haar bovenarm drukt 
z!jn keel d!cht. Ze gaat staan, snoert hem vast 
door haar bovenl!chaam over hem heen te 
vouwen. Z!jn neus wordt gesmoord door haar 
borsten, z!jn schouders komen van de grond. 
H!j kan nergens heen, z!jn l!jf klapt dubbel. H!j 
klopt af. Ze zal hem n!et meteen loslaten. H!j 
klopt nog eens. ‘You don’t like it very much,’ zegt 
Anna, sardon!sch maar ook moederl!jk. En !n 
het Engels bovend!en. Aangez!en Denn!s en z!j 
onderl!ng Du!ts spreken, !s d!t dom!neren 
voor de bühne.  
Ze laat hem even ademen, maar wacht n!et tot 
h!j aangeeft verder te kunnen. Ze weet dat z!j 
dat moet bepalen, want om zo’n choke w!l je 
n!et hoeven vragen. D!t keer legt ze haar l!ezen 
om z!jn oren en kn!jpt. Denn!s p!ept en h!jgt 
als een proo! !n de wurggreep. Ik z!e waar de 
naam Anna Konda vandaan komt. Vlak onder 
haar b!llen !s een stukje van z!jn bru!ngr!jze 
haar en verwrongen, rode voorhoofd te z!en. 
Ze kru!st haar enkels om een schaar van haar 
benen te maken. B!j het worstelen moet je je-
zelf, de ander of de mat als hefboom gebru!-
ken. Meer m!ddelen z!jn er n!et. Of toch: de 
show. Den!grerend praten, een bl!k !n de ca-
mera; ook daar!n z!t w!nst. 
Ik k!jk toe door het scherm, c!rkel eromheen, 
zak door m!jn kn!eën voor een beter perspec-
t!ef, loop naar de act!e toe wanneer ze hem 
fl!nk aanpakt. H!j draagt sokken aan z!jn spar-
telende voeten, de zolen melden maat 38 - 41. 
‘Nein,’ p!ept h!j, ‘Ich bin kaputt.’ 
Ik k!jk !n z!jn kru!s, het geslacht sl!ngert mee 
met Anna’s worpen. Ik voel de ne!g!ng !n te 
zoomen – en real!seer me d!t pas wanneer !k 
naar een knop tast. M!jn zoekende v!nger 

‘Nein,’ piept 
hij, ‘Ich bin 
kaputt.’ 
Ik kijk in Den-
nis’ kruis, het 
slingert mee 
met Anna’s 
worpen.

AMETHYST HAMMERFIST Ze had een baan als copywriter, maar worstelen is veel leuker. 

D
E WORSTELKO-
NINGIN HERSELF 
DOET OPEN. Om 
haar bokbrede 
schouders hangt 
een sh!rt met een 
ster van gl!tters. 
De stud!o !s nog 
geen dr!e b!j v!er 

meter. Er l!ggen matten op de vloer, twee v!n-
gers d!kker dan een yogamat. Er !s een kle!n 
raam, verder geen vent!lat!e. Het ru!kt naar 
zweet; zuur van de vele worstelpart!jen d!e al 
hebben plaatsgevonden, vermengd met verse 
l!jven en een vleug su!ker van de dru!ven d!e 
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per than I’ve ever shown.’ Rond haar navel z!jn de 
puntjes van een vroegere navelp!erc!ng te z!en. 
Ze studeerde af aan de un!vers!te!t, had een 
baan als copywr!ter, maar kantoorwerk was 
n!ets voor haar. Ze werkte even als str!pper, 
maar worstelen !s veel leuker. 
Zonder deda!n maar en!gsz!ns trots w!jst ze 
naar de matten op de grond: !n Londen !s ze 
!ets luxueuzers gewend, daar vecht ze !n huur-
kamers waarvan ook de wanden bedekt z!jn 
met rubber. Mannen betalen 100 tot 200 
pond om een uur met haar door te brengen. 
Van seksuele handel!ngen !s geen sprake. 
‘Heel soms kr!jgt er één een st!jve, maar daar 
trek !k me verder n!ets van aan.’
Anna kn!kt: ‘Ze v!nden het vast lekker, d!e 
zwaa!ende borsten !n hun gez!cht. Ze mogen 
denken wat ze denken. Dat geeft toch n!ets?’ 
Ik vermoed – en ook dat geeft n!ets en mag na-
tuurl!jk – dat ze zelf evenzeer van haar rond-
stu!terende borsten gen!et. Haar leren pakje !s 
fl!nk te kle!n en tussen de rondes door schudt 
ze haar borsten terug !n hun cups. Ze stopt ze 
rout!neus toe, alsof het een pluk haar betreft 
d!e steeds onhand!g voor de ogen valt. 
Amethyst groe!de op !n een w!jk waar (seksu-
eel) geweld, drank- en drugsgebru!k en werk-
looshe!d normaal werden gevonden. Op haar 
knokkels staan de !n!t!alen van de vrouw met 
w!e ze zou gaan trouwen, maar haar vr!end!n 
werd te zeer beheerst door jeugdtrauma’s en 
ze brandden be!den van de fever. Nu heeft ze 
een vr!end d!e ‘heel rust!g !s’. Haar e!gen woe-
de-aanvallen worden opgevangen door het 
worstelen. ‘Ik kan m!jn energ!e kw!jt.’ 

HAAR STOERE KLEINKIND
Het !s te gemakkel!jk om de agress!eve sport 
één op één aan haar achtergrond te koppelen. 
Anna Konda komt b!jvoorbeeld van het rust!-
ge platteland en woont !n een kle!n dorpje 
bu!ten Berl!jn. Ze heeft twee k!nderen van 9 en 
15 jaar en !s al dr!e decenn!a met dezelfde 
man, d!e !n de IT werkt. 
Agress!e – ook wanneer vertoond op afgespro-
ken t!jd en plaats – wordt vaak beschouwd als 
het resultaat van een problemat!sche jeugd. 
Maar dan wel een moe!l!jke jeugd b!nnen een 
bepaald m!l!eu, want b!j anderen le!dt een 
problemat!sche jeugd ju!st tot kunst en l!tera-
tuur. Kunst en agress!e vormen be!de een ex-
treme u!t!ng van onbegr!p en sent!ment. B!j 
de één wordt een plotse opwell!ng !ntuït!e ge-
noemd en b!j de ander heet het !mpuls!ef. 
Jaren geleden vertelde !k m!jn oma dat !k me 
aan de un!vers!te!t voor een stud!e L!teratuur-
wetenschap had !ngeschreven. Z!j was ver-

delen hetzelfde bl!jven: de man de geest, de 
vrouw het l!chaam (geef de man wat meer l!-
chaam en de vrouw wat meer geest). 

EEN BREIN EN EEN BAARMOEDER
Geweld !s bedoeld om de boel te verstoren. Om-
dat vrouwen en geweld n!et zo heel vaak sa-
mengaan (!n sport én het maatschappel!jk le-
ven) heeft de comb!nat!e geweld en vrouwen 
algauw een d!srupt!ef vermogen. Denk aan 
f!lms als Kill Bill en Mad Max. Met een vrouw !n 
de hoofdrol worden gewelddad!ge f!lms !neens 
controvers!eel en fem!n!st!sch gevonden. Wat 
normaal gesproken als ‘puur’ vermaak wordt 
bestempeld, kr!jgt !neens een pol!t!ek karakter. 
Zo z!e je dat een onger!jmde comb!nat!e van e!-
genschappen, elementen of personen onm!d-
dell!jk een emanc!pator!sche kracht heeft.
Amethyst checkt haar make-up met een zak-
sp!egeltje, kn!poogt en balt haar vu!sten. ‘Vrou-
wen z!jn veel sterker dan ze denken, maar we 
voeden hen op om zwak en elegant te z!jn.  
We moeten onze kracht omarmen en v!eren. 
U!te!ndel!jk draa!t het allemaal om zelfvertrou-
wen.’
Anna vult aan: ‘Worstelaars z!jn er !n alle vor-
men en maten. W!j tonen hoe d!vers schoon-
he!d kan z!jn.’
Ja! Op deze vermeng!ng van sport en maat-
schapp!j zat !k te wachten. Ik ju!ch en besef 
dat !k naar Berl!jn ben gere!sd omdat !k ver-
wacht dat het worstelen van Anna Konda en 
de andere vrouwen een revolut!ona!re kracht 
bevat. Ik hoop !n hen de door Hannah Arendt 
beschreven ‘natal!te!t’ te herkennen: de voort-
durende mogel!jkhe!d van een n!euw beg!n. 
Waarom !k daarvoor naar een plek van gecon-
troleerd geweld moest? Ik denk omdat !k me 
afvraag hoe het creëren van n!euwe d!ngen 
kan plaatsv!nden zonder ook act!ef bez!g te 
z!jn met destruct!e en geweld. 
In de queeste naar een betere wereld wordt 
vrouwel!jk le!derschap zowel geprezen als ge-
vreesd. Zo hu!vert h!stor!cus D!rk-Jan van Baar 
van het fe!t dat er !n 28 EU-landen v!er vrouwe-
l!jke m!n!sters van Defens!e werkzaam z!jn. Een 
eng groot aantal, volgens hem, en d!e van Span-
je was nog zwanger ook: ‘Erger van God los kun 
je n!et z!jn.’ Het doet denken aan de Amer!kaan-
se democraat Patr!c!a Schroeder d!e !n de jaren 
tacht!g de vraag kreeg hoe ze Congresl!d en 
moeder tegel!jk kon z!jn: ‘Ik heb een bre!n en 
een baarmoeder en !k gebru!k ze be!de.’ 
Vrouwel!jk le!derschap wordt ook bejubeld en 
dan met name om de stereot!ep andere kwa-
l!te!ten (zorgzaamhe!d, verb!nd!ng) d!e z!j 
zouden !nbrengen. In Zomergasten prees een 

baasd: ‘Maar j!j doet rugby!’ Hoewel !k m!n-
stens evenveel las als rugby speelde, had ze 
dat deel gem!st, verbl!nd door het !dee dat !k 
haar stoere, sportende kle!nk!nd was.
Hannah Arendt schreef al dat het leven van de 
geest – the life of the mind – meer wordt ge-
waardeerd dan het l!chamel!jke leven. F!loso-
fen z!jn alt!jd te veel ger!cht geweest op V!ta 
Contemplat!va en beschouwen het geestel!jke 
als belangr!jker en hoger. Dat had mater!ële 
redenen: w!e z!ch kon bez!ghouden met de 
geest, was r!jk en werd bed!end en had we!n!g 
prakt!sche zorgen. De bekende l!chaam-en-
geest-sche!d!ng van Descartes deed daar nog 
een schepje bovenop. Het l!chaam bleek een 
onbetrouwbare waarnemer van de werkel!jk-
he!d, terw!jl de geest !nz!cht en en!ge zeker-
he!d bood (!k denk dus !k ben). 
De l!chaam-en-geest-sche!d!ng wordt nog ver-
warrender wanneer het een vrouw betreft. 
Trad!t!oneel gesproken !s n!et het geestel!jk 
leven, maar het l!chaam haar dome!n. Haar 
fys!eke kwal!te!ten bepalen haar maatschap-
pel!jke waarde. 
De status van een man !s m!nder gerelateerd 
aan z!jn fys!ek. B!olog!sch !s h!j vanzelfspre-
kend ge!l en en!gsz!ns agress!ef – of zo lu!dt de 
standaard overtu!g!ng. Maar h!j wordt vooral 
gedef!n!eerd door de publ!eke funct!es d!e h!j 
bekleedt, z!jn profess!onele leven. 
Een ge!le man werkt b!j een bank, zonder dat 
ge!l gedrag z!jn funct!e !n gevaar brengt 
(slechts !n somm!ge gevallen le!dt jur!d!sche 
veroordel!ng tot carr!èreschade). 
Een vrouw kan b!j een bank werken, maar een 
vrouw d!e behalve van bank!eren ook van seks 
gen!et (of er een ander extreem l!chamel!jk le-
ven op na houdt), r!skeert !magoschade. Volle-
d!g samenvallen met de l!chamel!jke kwal!te!-
ten d!e haar volgens anderen bepalen, !s voor 
de vrouw het ve!l!gst. Beter wordt de agress!e-
ve vrouw mixed wrestler van beroep.  
Het econom!sch !nzetten van l!chamel!jke 
kwal!te!ten !s op z!ch geen probleem, maar 
het betekent wel dat de bestaande waardeoor-

‘Vrouwen zijn 
veel sterker 
dan ze den-
ken, maar we 
voeden hen op 
om zwak en 
elegant te 
zijn.’

ANNA KONDA 
‘Je kunt dun of 
dik zijn, als je 
spieren hebt, ben 
je gezond.’
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WAT NOU ZACHTE KRACHT Anna Konda met Simone van Saarloos op de mat. 

ernst!ge Ahmed Aboutaleb de ‘zachte kracht’ 
van vrouwen.
Ik ben een voorstander van zachte kracht. Een 
goede fys!otherapeut zal je vertellen dat het 
geduld!g oefenen van kle!ne sp!eren noodza-
kel!jk !s om het blesseren van grote sp!eren te 
voorkomen. 
Maar sp!eren groe!en van l!chte scheur!ng en 
bovend!en !s het omarmen van zachte kracht 
vooral een man!er om d!e kracht zacht te hou-
den, terw!jl we st!ekem geloven dat er wel de-
gel!jk grote gebaren en ruwe !ngrepen nod!g 
z!jn om ‘echte’ problemen te tackelen. 
Het geloof !n zachte kracht wordt zodoende 
n!et aangemoed!gd om !n gesprek te gaan met 
harde kracht, maar wordt als aparte categor!e 
gewaardeerd – en daarmee aan de kant gezet 
als een soort k!nderl!jk hobby!sme !n een gro-
temensenwereld. 
Zoals N!na S!mone zong !n haar act!v!st!sche 
l!ed ‘M!ss!ss!pp! Goddam’: 

‘They keep on saying “Go slow!”
 But that’s just the trouble
 … 
Mass participation 
“Do it slow”
Reunification 
“Do it slow”’

BESCHAVING
De laatste decenn!a leek geweld !n Nederland 
een fenomeen u!t het verleden; er klonk een 
overtu!gend ‘noo!t weer’. We hadden de beste 
vorm van samenleven gevonden, het was nu 
alleen nog zaak deze te behouden en te ver-
spre!den. Geweld mag hoogstens als m!ddel 
worden !ngezet om ve!l!ghe!d te bere!ken. 
Maar d!e !nstrumentele benader!ng van ge-
weld gaat m!jns !nz!ens veel te veel u!t van een 
al besloten, behaalde staat van beschav!ng. L!e-
ver neem !k het antagon!st!sch model van de 
Belg!sche pol!t!coloog Chantal Mouffe aan. De-
mocrat!sche beslu!tvorm!ng !s doorgaans ge-
baseerd op het !deaal van rat!onele consensus, 
waarb!j overeenstemm!ng wordt bere!kt door 
m!ddel van d!scuss!e tussen versch!llend ge-
stemde part!jen. Volgens Mouffe laat d!t !deaal 
van rat!onele consensus te we!n!g ru!mte voor 
pass!es en sent!menten en streeft het boven-
d!en naïef naar een e!ndstaat: zodra er een be-
slu!t op tafel l!gt, zet !edereen z!ch daarvoor !n. 
Mouffe veronderstelt dat er noo!t zo’n conclu-
s!e zal komen: alleen een voortdurende str!jd 
kan een gezonde vorm van samenleven z!jn. 
Democrat!e bestaat om ve!l!ghe!d, vrede en 
vr!jhe!d te fac!l!teren. De vraag !s echter of ve!-

NIET UIT OP MACHT
Ik werp op: dus jull!e delen jull!e worstelpar-
t!jen ook met de hele wereld u!t een fem!n!s-
t!sch oogpunt? 
‘Nee!’ roept Anna. ‘Nee!’ roept Amethyst. ‘Fe-
m!n!sten maken vrouwen tot slachtoffers. Ze 
z!en overal problemen. Wat ze !n het verleden 
voor elkaar hebben gekregen, !s f!jn, maar het 
!s nu echt n!et meer nod!g.’
Anna vult aan: ‘Ik haat de fem!n!sten. Ik haat 
de mosl!ms. Ja, n!et de mensen, natuurl!jk, 

l!ghe!d, vrede en vr!jhe!d kunnen bestaan zon-
der de z!chtbare en beleefde aanwez!ghe!d 
van hun tegenkrachten, zoals gevaar, v!jand-
schap en onvr!jhe!d. 
Ghand! stelde: ‘Non-violence is the courage to ex-
pose oneself to possible violence.’
Bestaat een vred!ge houd!ng e!genl!jk wel (er-
van u!tgaande dat een houd!ng !ets act!efs !s 
en geen stat!sche pose of beeld), wanneer 
deze n!et wordt u!tgedaagd? M!ssch!en !s het 
beter om een nauwe relat!e met geweld te on-
derhouden, !n plaats van steeds een abstracte 
angst voor geweld en onve!l!ghe!d te cult!ve-
ren.
Daarom w!lde !k naar deze vrouwen en hun 
worstelfest!jn toe. N!et alleen houden ze van 
worstelen, ze w!llen ook dat d!t wordt gez!en. 
Ik had verwacht dat het opzoeken van de pu-
bl!eke arena meteen ook een pol!t!eke amb!-
t!e verr!ed. 

‘Ik haat de 
feministen.  
Ik haat de 
moslims. Ze 
lijken op 
elkaar: ze 
maken vrou-
wen klein.’ 

maar !n het algemeen. Fem!n!sten en mosl!ms 
l!jken op elkaar: ze maken vrouwen kle!n.’ 
En dan gaat het !neens over vluchtel!ngen. We 
z!tten met onze ruggen tegen de muur, voeten 
voor ons op de mat. Amethyst eet nootjes u!t 
een meegebracht bakje, Anna negeert haar 
r!nkelende telefoon omdat ze wat kw!jt w!l: 
‘D!e vluchtel!ngen denken dat we r!jk z!jn. 
Maar !n Du!tsland z!jn ook veel mensen arm. 
Vooral gez!nnen hebben het supermoe!l!jk. 
Als je k!nderen hebt, zoals !k, word je zo tegen-
gewerkt. Merkel maakt het onmogel!jk om 
k!nderen en werk te comb!neren. Als een van 
de k!nderen z!ek !s en je moet daarvoor naar 
hu!s, ontslaan ze je.’ 
Dat fem!n!sme, of een andere emanc!perende 
beweg!ng, zo’n probleem well!cht kan aan-
kaarten en oplossen, kr!jg !k er n!et tussen. 
Deze dom!natr!ces z!jn n!et u!t op macht. Al-
thans, n!et op pol!t!eke macht of een vorm 
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van autor!te!t d!e de v!erkante meters van de 
dempende mat ontst!jgt. 
Anna Konda haalt een staf tevoorsch!jn. Het 
hout !s vers!erd met de sch!lder!ng van een 
slang, alsof het een manshoge esculaap be-
treft – het teken dat Nederlandse artsen ge-
bru!ken om z!chzelf kenbaar te maken. De 
slang suggereert zowel gevaar als genez!ng. 
Het beest werpt z!jn oude hu!d af en maakt 
een wedergeboorte mee. De staf d!ent n!et als 
wapen, maar als decorstuk voor de foto voor-
afgaand aan het gevecht met Amethyst. Ze 
houden het d!ng als een totempaal tussen 
hen !n. M!ssch!en l!jkt de slang toch meer op 
een mytholog!sche ouroboros, d!e hapt eeu-
w!g !n z!jn e!gen staart. Het probleem van 
een fet!sjcultuur !s namel!jk dat deze z!chzelf 
alleen als afw!jk!ng ser!eus neemt: het ont-
trekt z!ch aan de normale gang van zaken om 
vr!ju!t te kunnen bestaan. Het d!srupt!eve 
karakter van de fet!sj bere!kt de samenlev!ng 
n!et.

HET OOGT ROMANTISCH
Amethyst Hammerf!st wordt gesmoord door 
Anna Konda’s borsten en sp!eren en wordt ge-
dwongen om elke ronde van het gevecht af te 
kloppen. De benenschaar waar ze normaal zo 
goed !n !s, heeft b!j haar tegenstander geen ef-
fect: Anna’s ta!lle !s te mass!ef om er goed om-
heen te kunnen klemmen. Haar gebru!kel!jke 
methodes werken n!et, en het lukt haar, in the 
heat of the moment, n!et om n!euwe techn!eken 
te v!nden. 
Alleen Red Dev!l kan powerhouse Anna Konda 
verslaan. De kle!ne Russ!sche komt een uurtje 
langs. Meer t!jd heeft ze n!et, want ze moet 
nog naar een verjaardag. Ze draagt een zwar-
te top en een legg!ng tot aan de enkels, op 
haar arm staat een schorp!oen !n vervaagde 
!nkt. Haar worstelnaam heeft ze aan haar 
donkerrode haar te danken. 
Red Dev!l en Anna Konda bu!gen voor elkaar. 
Anna legt haar kle!ne tegenstander plat, maar 
Red Dev!l bl!jft kalm, beraamt een beweg!ng, 
en zet plots en snel !n. Zo belandt ze bovenop. 
Anna gromt en slaakt !nt!m!derende kreten. 
Red Dev!l lacht en staart, ze bl!jft z!ch concen-
treren op het gez!cht van haar opponent. Het 
oogt romant!sch. 
Ze h!jgt nog na wanneer !k haar vraag waarom 
ze haar tegenstander zo aank!jkt. Ze moet er 
even over nadenken. ‘Worstelen !s ant!c!pe-
ren. Om adequaat te kunnen reageren, moet 
!k me bez!ghouden met de ander. Ik kan wel 
leuk m!jn geoefende grepen afdraa!en, maar 
als de zwaktes en krachten van m!jn oppo-

m!jn e!gen b!llen toe te stappen, zodat m!jn rug 
steeds d!chter tegen haar borsten drukt en !k 
m!jn k!n naar m!jn borst kan brengen om de 
druk op m!jn luchtp!jp te verl!chten. Lukt. Adem. 
Haar arm drukt nu m!jn neus plat. L!jf alert. Het 
her!nnert z!ch dat !k d!e neus oo!t brak. H!j staat 
nog alt!jd een beetje scheef: met een beetje geluk 
zet ze m!j recht zoals ze Denn!s rechtzette. 
Pas wanneer m!jn tube helemaal leeg !s, klop 
!k af.  

Ik zeg haar dat ze nu met een fem!n!st heeft 
gevochten. En dat !k haar n!et kle!n kreeg.
Ze lacht. ‘Vielleicht vallen d!e fem!n!sten toch 
wel mee.’
Ik stel voor dat ze eens met Merkel of een mos-
l!m worstelt.

nent daar n!et b!j passen, w!n !k noo!t. Soms 
!s het heel s!mpel: als je z!et dat de ander ver-
moe!d !s, moet je doorgaan met wat je aan het 
doen bent. Als je tegenstander z!ch flu!tend 
verzet, moet je !ets n!euws verz!nnen.’ 

BOVEN, ONDER, AANVAL
Red Dev!l w!l me wel wat grepen laten z!en. 
‘Ga maar op je rug l!ggen.’ Ze duwt m!jn benen 
u!t elkaar en bu!gt over me heen. ‘Een ver-
krachter valt meestal zo aan,’ ja, kn!k !k, ja dat 
zal, ‘dan moet je je heupen gebru!ken en opz!j 
draa!en. Dat probeer !k. Geen beweg!ng. 
‘Wacht, wees j!j even de aanvaller, dan laat !k 
het z!en.’ We w!sselen van rol en ze legt stapje 
voor stapje u!t hoe ze haar benen als hefboom 
gebru!kt. In een vlugge zwaa! legt ze m!j op de 
rug. Nu !k de techn!ek ken, lukt het m!j ook. 
We rollen door de zaal. Boven, onder, aanval, 
verded!g!ng, wraak, genade. 

Ook Anna wil 
wel even los 
op haar be-
zoeker. Ik 
hoor mezelf 
zeggen dat ze 
zich niet hoeft 
in te houden.

Ook Anna w!l wel even los op haar bezoeker !n 
blouse en pantalon. Ik hoor mezelf zeggen dat 
ze z!ch n!et hoeft !n te houden. Ik heb een rood 
hoofd, een oplopende hartslag. ‘I ain’t ’bout to be 
non-violent, honey!’ c!teer !k N!na S!mone. 
Ze valt me van achteren aan. Haar bovenarm 
drukt m!jn keel d!cht. Al m!jn energ!e stroomt 
naar m!jn benen, alsof m!jn l!jf een tube !s en z!j 
de restjes volume naar het tu!tje kn!jpt. Ik plant 
m!jn voeten stev!g op de grond en beg!n naar 

RED DEVIL  ‘Worstelen is anticiperen.’ 
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