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Eric schrijft
pornografische jongenssprookjes
Eric wist al heel vroeg dat hij op mannen viel en had al vroeg een seksuele belangstelling.
Na een uitvoerige carrière in communicatie en theater is hij in 2009 begonnen erotische
verhalen te schrijven. Vanaf 2012 is hij die gaan uitgeven.

E

ric Kollen, 1967, groeide op in

ze samen communicatiebureau Volle Maan. In

grafische homo-erotiek. In 2012 kwam hij terug

Drenthe, maar woont vanaf 1986

zijn leven heeft hij veel geschreven, maar met

naar Nederland en is hij zijn verhalen gaan uit-

in Amsterdam. Zijn coming out als

het gevoel van gemis dat dit niet was wat hij ei-

geven. Jongenssprookjes Deel 1 verscheen in

homo was op zijn zestiende. Hij

genlijk moest of wilde schrijven. Zonder dat hij

april 2013. Medio november verschijnt deel 2.

wist al heel veel vroeger, al vanaf

wist wat dat dan zou zijn. Van 2009-2012 ging

zijn negende, dat hij homo was,

hij met zijn toenmalige levenspartner naar Hon-

Jeugd

maar kende het woord niet. Eric testte in 1994

garije om een zelfvoorzienende boerderij op te

“Ik was ongeveer negen jaar toen ik me reali-

hiv-positief. In 2001-2002 had hij zijn eigen thea-

zetten. Daar kreeg hij volop tijd voor seksuele

seerde dat ik ‘anders’ was dan andere jongens.

tershow, Helena van Dam, en personifieerde hij

mijmeringen en fantasieën die hij ging opschrij-

Op mijn veertiende ontdekte ik dat ik niet de

een hiv-positieve secretaresse. Van 1999-2003

ven. Gaandeweg het eerste jaar in Hongarije

enige was, via een boek uit de bibliotheek.

was hij secretaris van de Hiv Vereniging. Daarna

viel het kwartje dat dàt was wat hij wilde: het

Op mijn zestiende vertelde ik het eerst aan

werd hij compagnon van Fred Verdult en runden

schrijven van erotische verhalen, van porno-

mijn ouders en daarna aan goede vrienden op
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dichten huis aan huis, zodra ik kon schrijven.

een! Zelfs voordat zich dat voordeed, vond ik

En dat doe ik nu weer, ha ha. Alleen zijn het nu

het opwindend om tegen jongens aan te liggen,

homopornoverhalen. Ons gezin was erg gelo-

me tegen hun lichaam aan te schurken. Ik kon

vig. Wij mochten op zondag niets kopen, geen

wel verliefd zijn op jongens, maar dat beperkte

geld uitgeven. Er was wel warmte in huis, maar

mijn seksuele interesse voor andere jongens

omdat het een omgeving was waarin we eigen-

totaal niet. Ik was geobsedeerd door hun bob-

lijk allemaal ongelukkig waren, waren er ook

bels en door mijn eigen anus.

veel spanningen in het gezin. Vanaf dat ik tien
was, wilden we uit Drenthe weg en toen heeft

Amsterdam

het nog vijf, zes jaar geduurd voordat mijn va-

Op mijn achttiende ging ik naar Amsterdam:

der daadwerkelijk een andere baan vond.

werken bij de Bijenkorf, negen maanden op de
boekenafdeling. Wat een openbaring was dat.

Oversekst kind

Voor het eerst een omgeving waarin de homo-

Ik was een ontzettend seksueel kind, misschien

seksuele cultuur dominant was. Ik vond het

wel oversekst. Een lief jongetje, speels, crea-

fantastisch om in een boekhandel te werken,

tief en intelligent, ik knutselde, tekende, was

maar het was vooral weergaloos om ergens

altijd fantasieën aan het vormgeven en deelde

te zijn waarin homoseksualiteit de norm was.

dat graag. Ik sprak nooit met mensen over seks,

Uiteraard begon toen ook mijn eigen seksleven

maar ik was er volkomen door geobsedeerd. Ik

als openlijke homoseksuele man. Ik kon voor

kan me geen periode in mijn leven herinneren

het eerst in mijn leven volstrekt mezelf zijn

dat ik niet geobsedeerd was door seks. Ik ben

én ik leerde hoe ongelofelijk gelukkig ik was

nu ook weer 70 uur per week met porno bezig

als ik mezelf was. De combinatie van die twee

en in mijn vrije tijd lig ik op mijn lover.

inzichten heeft ertoe geleid dat ik heel com-

Als kind fantaseerde ik al eindeloos over seks,

promisloos mezelf ben gebleven. Strijdbaar en

vanaf mijn achtste deed ik ‘vieze spelletjes’ met

rabiaat homoseksueel heb ik toen besloten dat

andere jongetjes: elkaars onderlichaam bekij-

ik die vrijheid nooit meer zal inleveren. In mijn

ken, betasten. Halverwege de vijfde klas had

baantjes daarna, bijvoorbeeld bij reclamebu-

ik een lijst in mijn schrift van alle jongens met

reaus, heb ik me altijd heel strijdbaar opge-

wie ik al ‘vies gedaan’ had. En het doel was om

steld. Ik schreeuwde het niet over de afdeling,

met alle jongens voor het einde van de lagere

maar ik deed allerminst geheimzinnig over de

school ‘vies te hebben gedaan’. Gek eigenlijk,

invulling van mijn weekends.

school. Natuurlijk had ik heel prettige momen-

ik werd gepest maar dit kon blijkbaar gewoon.

ten in mijn jeugd. Maar overall was ik heel een-

Het masochistische verlangen om seks te heb-

Hiv-positief

zaam. Ik werd door leeftijdsgenoten en oudere

ben met jongens die me eigenlijk minachten,

In 1985 had ik voor het eerst seks met een an-

jongens vreselijk gepest. Dat hield pas op toen

draag ik dus al mijn hele leven bij mij. Ooit bood

dere man. In de metrostations waren toen de

ik de middelbare school verliet. Ik zat in een

een jongen aan dat zijn zusje mee zou doen, dat

eerste condoomcampagnes: ‘Sonja gebruikt

omgeving in Drenthe waarin mijn leeftijdsgeno-

heb ik geschokt van de hand gewezen. In het

ze’. Ik wist niet wat allemaal kon, maar wist ook

ten sterk en sportief wilden zijn en weinig ga-

tweede boek van de Jongenssprookjes komt

dat rukken zeker mocht. Ik realiseerde me heel

ven om beter onderwijs. Een omgeving waarin

het verhaal ‘Maarten en Moustafa’ voor. In dat

goed dat als ik ook maar tien procent uitvoering

mensen zeggen dat het lezen van boeken slecht

verhaal zijn de terugblikken van Maarten heel

zou geven aan alles waar ik over droomde, dat

is voor je ogen. Mijn vader was hoofd van de

autobiografisch. Voordat ik echt wist wat seks

ik dan eerder vroeger dan later aids zou krij-

school, dus ik en mijn oudere broer werden

was, was mijn fantasie dat ik staande werd

gen. Ik wist dat je je met een condoom kon be-

gepest. We waren import, westerlingen, in een

gehouden door een groep jongens die dan hun

schermen, maar ik wist ook dat ik de behoefte

omgeving waarin alleen maar boerenkinderen

lullen uit hun broek zouden halen die ik dan zou

had om in mijn leven met meer dan 1000 men-

woonden. Het voordeel daarvan is wel geweest

moeten vasthouden: een sterk masochistisch

sen seks te hebben. Na die eerste keer nam ik

dat ik al heel vroeg geleerd heb om heel erg

en ook promiscue verlangen. Op mijn zestiende

een principiële beslissing. Ik wilde graag een

onafhankelijk mijn eigen koers te varen en mij

was ik vreselijk verliefd op een jongen in de

vriend voor het leven, maar ik wilde ook héél

niets aan te trekken van negatieve oordelen

klas, die ik nooit naakt zag, want hij zat in een

veel mannen voor de seks. Ik moest dus reke-

over wat ik doe. Als kind was ik ondernemend:

andere klas met gym, en toen gingen we eens

ning houden met de kans om hiv op te lopen. De

in het dorp waar we woonden vóórdat we naar

zwemmen, ik kijken naar zijn lul. Nou dat viel

hunkering en de opgestapelde obsessie was

Drenthe gingen, verkocht ik zelfgemaakte ge-

tegen, en toen was mijn interesse over. Met-

zo groot dat ik besloot: liever een kans op een
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kort leven waarin ik ervoer wat ik wilde, dan een

heb dat als mijn taak gezien: assertief omgaan

nooit goed geschreven zijn en andersom. Een

lang en beperkt leven. Ik heb wel besloten om

met seksualiteit. Ik vind heel principieel dat als

echt geil pornoverhaal gaat over het spelen

het heel voorzichtig aan te pakken. En toen ik

een zoen van een dame door de beugel kan,

met taboes. Porno gaat per definitie over niet-

negen jaar later hiv-positief bleek te zijn, had ik

waarom zou dan een pijpbeurt door Eric niet

gelegitimeerde seks. Mensen die goed kunnen

daar profijt van. Ik wist dat het kon gebeuren,

door de beugel kunnen? Homo’s hebben een

schrijven en een reputatie hebben, durven

ik wist dat ik het kon oplopen. Dat heeft mijn

andere seksualiteit dan hetero’s. Punt.

niet eerlijk te zijn over hun fantasieën met be-

verwerking van de hiv-infectie wel stukken ge-

trekking tot niet gelegitimeerde seks. Terwijl

makkelijker gemaakt. Toen wilde ik ook meteen

Schrijven in eenzaamheid

mensen die daar wel eerlijk over kunnen zijn,

toegang hebben tot een omgeving waarin het

Medio 2009 ging ik met mijn toenmalige man

vaak niet kunnen schrijven. Die eerlijkheid is

hebben van hiv volkomen normaal is. Dus twee

naar Hongarije om een zelfvoorzienende boer-

heel wezenlijk voor de geilheid van het verhaal.

dagen daarna gaf ik me op als lid van de HVN.

derij op te zetten. En daar ben ik gaan schrij-

Toen werd het winter. Op het Hongaarse plat-

ven. Ik heb mijn hele leven al geschreven, maar

teland had ik geen krant, geen internet, geen

Assertief met hiv

ik wist dat ik datgene wat ik

In 1998 ben ik toen opgehouden met werken.

móest gaan schrijven, nog

Mijn weerstand was nog voldoende op peil om

niet had geschreven. Thril-

nog niet aan de pillen te zitten, maar ik had

lers, detectives of romans

wel heel veel huidproblemen. Wratten, schim-

zouden het niet worden,

melinfecties en allergische reacties op antibi-

want daar zijn al zo veel

otica. In 1998 had ik een operatie. De opera-

goede schrijvers van. Dus

tiewond raakte met de MRSA-bacterie geïn-

daar hoefde ik me dan niet speciaal op te gaan

fecteerd. Vanuit het niets kreeg ik in dat jaar

richten. Op 6 juni 2009 ging ik naar Hongarije

ook een tweedegraads brandwond. En toen

en op 7 juni 2009 maakte ik mijn eerste aan-

Aanleiding voor publiceren

nog een keelontsteking. En toen wilde ik in bed

tekeningen over een seksuele fantasie die ik

In maart 2010 was een vriend jarig en ik besloot

liggen en wachten tot het overging. Ik heb me

had. Toen ik elke dag urenlang bezig was met

een pornoverhaal voor hem te schrijven. Ik ben

ziek gemeld, ik was in 1996 al vrijwilligerswerk

dingen waar ik niet echt bij na hoefde te den-

mijn eigen theorieën heel systematisch en met

voor de HVN gaan doen en vanaf 1998 voor het

ken (grasmaaien, oogsten), kon ik gaan mijme-

een ijzeren consequentie gaan toepassen. Dat

Marieke Bevelanderhuis. Ik had gesprekgroe-

ren over seksuele fantasieën. Wat zou er nou

verhaal stuurde ik naar hem toe voor zijn ver-

pen begeleid tijdens het HVN-ledenweekend.

gebeuren als je een lekkere, geile jongen wijs

jaardag en toen hoorde ik twee weken niets. Hij

Ben Derksen, de toenmalige voorzitter, vroeg

zou kunnen maken dat je een dokter was? Dat

was al drie keer aan een e-mail begonnen, gaf

me toen of ik in het bestuur van de HVN wilde

werd de basis voor het verhaal ‘Dokter Fer-

hij later aan, maar het lukte hem niet om uit te

komen. In 1997 had ik me al gerealiseerd dat

dinand’. Een van de eerste maanden zat ik er

leggen hoe ontiegelijk geil hij het vond.

ik niet aan hiv zou overlijden. Toen dacht ik:

nog in mijn eentje maar wel met negen bouw-

Dus toen had ik het. Ik kan boeiende, opwin-

laat ik dat maar gaan doen en me daar op te

vakkers in huis die er ook sliepen. Ik wilde ’s

dende verhalen gaan schrijven en ik kan ze ook

storten. Ik was gewend om offensief met mijn

avonds niet naar pornofilms kijken die ze mis-

nog gaan uitgeven ook. En zo is het concept

seksualiteit om te gaan en ik vond dat veel

schien konden horen, maar ik had wel verhalen

geboren. Dat verhaal was overigens ‘Maarten

mensen met hiv, en ook de toenmalige HVN,

gedownload zodat ik die tenminste kon lezen.

en Moustafa’ en het staat in de tweede bundel

tamelijk bescheten deden over seksualiteit. Ik

Maar ja, soms storen je dingen in een verhaal

die binnenkort verschijnt.

zag het als mijn taak, een bijdrage te leveren

van een ander. Die ging ik dus stukje bij beetje

Zo werd het schrijven mijn belangrijkste hob-

aan het ontwikkelen van de assertieve omgang

redigeren totdat het verhalen waren die ik op-

by. Ik kwam in januari 2012 in Amsterdam terug

met seksualiteit, een assertief seksueel zelf-

windend vond. En toen wilde ik weten waarom

met een koffer vol verhalen. Daarna moest er

bewustzijn van mensen met hiv. Voorbeeld:

verhalen soms goed zijn, waarom ze geil zijn.

wel aan die verhalen geslepen en geredigeerd

een bijeenkomst in het Oosterpark, met een

Waarom zijn het altijd dezelfde verhalen en de-

worden. Dus het is tijdsintensief. Nu schrijf ik

kraampje van de Hiv Vereniging. Er werd ge-

zelfde alinea’s waar ik een orgasme bij kreeg?

nog maar twee verhalen per jaar, omdat het

collecteerd voor het Aids Fonds. Er hing een

Pas gaandeweg dat jaar viel het kwartje. Dat

uitgeven veel tijd kost. Er gaan ongeveer vijf

bordje: ‘Zoen van Jeannette voor 1 gulden’.

is het wat ik moet en wil schrijven: erotische

verhalen in een boek: pornoverhalen móeten

Leuk. Speels. Toen ik er een bordje naast hing:

verhalen, pornografische homo-erotiek.

namelijk ook lang zijn. Van deel 1 zijn er nu

bezoek en we gingen nergens

gewend aan
assertieve openheid
over seks

naar toe. De radio en tv verstonden we maar moeizaam.
Alles was bevroren. Dieren
krijgen twee keer daags
warm water en dat is het.
En dan wacht je totdat de

winter over gaat. Heel veel vrije tijd kortom.

1.750 verkocht, deel 2 komt half november,

‘Pijpbeurt van Eric voor 25 gulden’ vonden de
hotemetoten dat maar verwerpelijk. De ande-

Porno en taboes

deel 3 staat in de steigers en ik werk aan deel

ren lachten gewoon, en kwamen kwijlend naar

Ik heb er een hele theorie over ontwikkeld. Hoe

4. Ik vind het heerlijk om te doen en ik krijg

buiten alsof ik ze daadwerkelijk gepijpt had. Ik

komt het nou dat de echt geile verhalen bijna

overweldigende reacties van mijn lezers.”
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