
Fotograaf Peter Blok legt voor 
Panorama en andere magazines 

al meer dan 25 jaar erotiek 
en sex op de gevoelige plaat 
vast. Tijd voor een bloemle-

zing. En een boek!
TeksT Michiel BlijBooM FoTo’s Peter Blok

naakte fe iten
oit was ik voor dit blad bij een 
man die poepsexvideo’s maak-
te. Hij heette, ongelogen, De 
Bruin en hield er een gezond 
arbeidsethos op na. Geen aan-

drang bij de acteurs? ”Dan gebruik ik 
gewoon natte peperkoek.” Later zag ik hem 
eigenhandig een van de meest armoedige 
pornoscènes opnemen, vol beklagenswaar-
dige blote mensen die stuk voor stuk het 
fysiek van een marshmallow hadden. Wat 
het hoogtepunt van de shoot had moeten ▶
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worden, werd in werkelijkheid het diepte-
punt: om aan te tonen dat de gefilmde daad-
werkelijk aan zijn gerief was gekomen, vulde 
De Bruin een afgerold condoom met een 
mengsel van slagroom en kraanwater.
Onder het genot van een glaasje prik keek ik 
het allemaal aan. Naast mij, met dezelfde 
consumptie, zat fotograaf Peter Blok. Het 
was de zoveelste keer dat hij mij had meege-
troond naar een verborgen wereld, een uni-
versum waar buitenstaanders zo veel moge-
lijk worden geweerd. Als ze überhaupt al op 
de hoogte zijn van het bestaan ervan…
Veel van die werelden draaien om sex en 
erotiek. Niet allemaal, want Blok neerzetten 

als een ordinaire blootfotograaf 
zou bezijden de waarheid zijn (zo ordinair is 
hij immers niet). Hij was de eerste die met 
zijn camera werd toegelaten tot de kei- en 
keiharde opleiding van het korps comman-
dotroepen in Roosendaal, een huzarenstukje 
dat achttien onvergetelijke Panorama-pagi-
na’s opleverde. Blok registreerde de ont-
groening op de Koninklijke Militaire Acade-
mie van Breda alsook, respectvol en sereen, 
de onttakeling en het uiteindelijke sterven 
van een bewoner van een hospice in Tilburg.

Koffietafelboek
Niets daarvan in de bundel Naakte Feiten, 
die deze maand verschijnt. In dat prachtig 
vormgegeven koffietafelboek is de essentie 
van Bloks blootfotografie vastgelegd, een 
essentie die zich in drie begrippen laat vat-
ten: ‘prikkelend’, ’humoristisch’ en ’journa-
listiek’. Om het maar even in straattaal te 
zeggen: Naakte Feiten is zowel geil als 
grappig en alles wat je ziet is écht – een 
paar siliconentieten daargelaten.
Bijgaand een aantal voorbeelden van Naak-
te Feiten die in het verleden de kolommen 
van Panorama heb-
ben gehaald – en 
bij het bekijken 
ervan komen 
naast een goed 
humeur ook de 
herinneringen 

naar boven. Ineens zie ik warempel 
Theo Heuft, toen nog eigenaar van 
Yab Yum, de exclusieve hoofdstede-
lijke speeltuin voor volwassenen. Om 
de charmante souteneur op deze 
manier te kunnen vereeuwigen, 
klom Peter Blok in ondergoed op de 
badrand. Toen de spanning van het 
fotograferen geweken was en hij, 
om het militaristisch te zeggen, 
even zijn dekking liet zakken, gleed 
hij prompt van die rand het water 
in. Tot groot vermaak van de gie-

chelende meiden diende hij zich ter plekke 
van zijn natte onderbroek te ontdoen. Het 
moet de enige keer zijn geweest dat deze 
topfotograaf in zijn hemd stond.
En kijk, daar is meesteres Maxime van Club 
Doma uit de Asterstraat, het Haagse sm-
hol dat bekend is geworden doordat het 
werd gefrequenteerd door een politicus 
wiens naam ik hier om privacyredenen niet 
zal noemen (die naam heeft trouwens te 
maken met het knijpen in uiers van koeien, 
maar dat heeft u niet van mij). Schaterend 
van de lach vertelde bloedmooie Maxime 
dat sommige van haar martelwerktuigjes 
gewoon bij de afdeling huishoudelijke  
artikelen van Blokker vandaan kwamen.
En dat weinig spannend geklede stel in die 
ruimte met die spiegels? Hun zuinige blik 
verraadt al dat ze uit Zeeland komen. Het 
echtpaar Verschuren runde een sexshop 
annex peepshow in Hulst en in het kader 
van een reeks portretten van sexwinkeliers, 
woordspelerig getiteld Bloot op de plank, 
zochten we hen op. Toen ze de kans kregen 
een sexboetiek aan Beestenmarkt over te 
nemen, stonden ze niet direct te juichen. 

”Maar ge moet toch wat, hè? Uwen 
boterham verdienen, want stenen kun-
de niet eten.” En ook dat zijn Naakte 

Feiten.  ■
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10 X Naakte Feiten
Mail naar panorama@smm.nl,  
vermeld ’Naakte Feiten’ plus uw 

adresgegevens en  
u maakt kans op 

een van de tien 
exemplaren 

van Peter 
Bloks foto-

boek Naakte Feiten.
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