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Ik stap uit de kamerjas dit stille leven in. Concentreer me 
op de doffe geur van olieverf en de indringende lucht van 
terpentijn. Naast mij blaast het verwarmingsapparaat. 
Haast even warm zoemt de spot aan de andere kant. Mijn 
romp zo bijgelicht dat de schaduwen over mijn ribben 
en buik glijden. Slagschaduw, zachte rondingen. Als een 
concubine lig ik op het podium. ‘Lukt dit?’ vraagt de 
leraar. Ik knik. Geen enkele houding is onmogelijk in 
het begin. Ik geniet van de weldadigheid van dekens en 
kussens, het verrukte spinnen van mijn spieren. Als ik 
hier niet ter lering lag, zou ik me lui en loom uitrekken 
en behaaglijk geeuwen.

De tijd tikt voorbij. De blikken voel ik al lang niet meer. 
Ik zit onder een stolp. Aanwezig maar onaanraakbaar. 
Ergens in de verte klinkt vaag de uitleg van de meester: 
‘Leg eerst de volumes vast, dan de details. Niet tekenen, 
maar schilderen. Grote vlakken. Maak abstractie van de 
onderdelen.’

Het gaat over mij, en ook helemaal niet. Nooit word 
ik zo intensief bekeken, nooit voel ik me méér onthecht 
en ongenaakbaar.

‘Welke kleur bepaalt de huidtoon? Voel je dat blauw, 
zie je dat groen in de hals?’
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Ik ruik hoe mijn huid opwarmt onder de lamp en de 
heteluchtblazer. Kleine druppeltjes wellen genoeglijk op 
uit minuscule poriën, zoals op een eerste lentedag in het 
park. Wel-lust.

‘Let op met die borst, niet schetsen wat je weet, maar 
wat je zíet. Geen perfecte bolling tekenen. Er zit niets 
hards onder – dat is allemaal weefsel.’

Mijn zintuigen worden scherper. Het tikken van de 
duiven op het dak, het matte smeren van verf op het palet, 
het gezoem van de apparaten. De druk van de leuning 
tegen mijn zij, de veren van de bank en de ruwe stof van 
het kussen in de holte van mijn rug. Hoe mijn hart klopt 
in mijn pink en mijn lippen met elk inademen iets droger 
worden.

Met elk verstrijken van de tijd vult de lucht zich méér 
met terpentijn. De scherpe reuk stompt me af, maar 
houdt me alert genoeg om niet helemaal weg te zakken. 
Ik raak beneveld, en alles lijkt nog trager te gaan. De 
penselen verspreiden klodders verf over het doek. Lagen 
kleur en geur vermengen zich. De haren borstels gaan 
in volle halen over het canvas, en in gedachten over mijn 
lichaam. Zachter dan lippen, indringender dan vingers. 
Met elk strijken voel ik de haartjes op mijn huid meegol-
ven. Ik observeer elk gewricht, elke ader, elke buikbe-
weging. Nooit ben ik intiemer op mezelf gericht dan nu. 
Ook al delen zeventien mensen mijn blik.

Hoewel. Ze kijken, maar ze zien me niet. Ze observe-
ren. Voor hen ligt geen jonge vrouw maar een opdracht. 
Een fruitschaal voor gevorderden. Een kluwen van ver-
kortingen, schaduwen en kleurschakeringen. Een torsie 
die hen doet vloeken of hen inspireert. Achter de ezels 
vechten ze hun eigen strijd uit: die met perspectief, pro-
porties en kleurtechniek. De meesten verliezen en staren 
onbegrijpend naar het gedrocht dat door hun handen is 
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ontstaan. Een creatuur met waterhoofd, mismaakte ver-
houdingen en benen die nooit een romp kunnen torsen. 
Wantrouwig en mismoedig kijken ze van het doek naar 
mij, alsof het mijn schuld is dat ik als boschiaans wezen 
op hun blad herrees.

2

Na de les is het altijd moeilijk de sfeer uit mijn lijf te 
schudden. Een slaapwandelaar ben ik, uitgeput van het 
poseren, maar ook mijn hoofd raakt niet op volle toe-
ren. Alles is te fel, te luid. Briljant idee om nog iets te 
gaan drinken, na afloop. Maar ik had geen zin om nog 
eens een uitvlucht te bedenken. Dus zit ik aan een tafel-
tje in een nét iets te hippe bar. Ik onderdruk de neiging 
om me in één pose vast te zetten en die aan te houden. 
Beroepsmisvorming. Het is een opdracht om me te con-
centreren op wat Lisa zegt. Een of ander verhaal over een 
kerel die wat indruk op haar probeerde te maken na haar 
laatste comedy-optreden. Ik recht mijn schouders en 
plant mijn ellebogen stevig op de tafel. Net hard genoeg 
zodat de groeven van het hout ongemakkelijk in mijn 
huid drukken. Focus, verbrijzel de stolp. Maak connectie.

‘Dus, hij zat me daar wat complimentjes te geven, en 
dan, alsof hij me de grootste eer bewees door het te zeg-
gen, voegde hij eraan toe: “Jij bent echt grappig – voor 
een vrouw.” Hij keek naar me alsof ik mezelf in zijn 
armen zou werpen. Ik repliceerde: “En jij bent echt wel-
bespraakt, voor een amoebe.” Ik heb me omgedraaid. 
Ik heb het zo gehad met mannen die zogezegd wel een 
vrouw met gevoel voor humor willen, maar daarmee 
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gewoon bedoelen dat ze een vrouwtje zoeken dat met 
hún grappen lacht, in plaats van ze zelf te produceren…’

Lisa vervalt weer in haar gebruikelijke ratel over het 
comedysfeertje. Dat ze zich telkens opnieuw moet bewij-
zen, tegen de vooroordelen moet opboksen, en dat het 
toch alleen belangrijk zou moeten zijn wat ze zégt, en 
niet het feit dat ze een vrouw is. Driftig zoekt ze een reden 
waarom ze niet doorbreekt. Ze ziet mijn blik afdwalen 
en glimlacht.

‘Ik weet het, ik weet het, ik kruip al van mijn stokpaard-
je. De amazone tegen het testosteron.’

Ze legt haar hand plechtig op het hart en staat op om 
voor de derde keer naar de bar te gaan. Of ik echt, echt, 
écht niets anders wil? Ik glimlach en gebaar naar mijn 
watertje: ‘Ik moet morgen werken.’

‘Dus morgenvroeg lig je daar weer in je blootje?’
Ze zegt het met een onderdrukte giechel, stoot me net 

niet kameraadschappelijk aan. ‘O ja! Schets me, teken 
me, leg me vast!’

Ze neemt ongegeneerd een ronduit hoerige pose aan 
en ziet niet hoe de helft van het café haar aangaapt. Ik 
moet lachen. ‘Zo is het niet, dat weet je. Er is weinig ver-
leidelijks aan.’

‘Kan zijn, maar ik zou het zelf niet durven.’
Onbegrijpelijk vind ik dat. Zij staat veel naakter op het 

podium dan ik. Hoe ze daar staat, met die micro, en hoe 
het publiek met gekruiste armen voor haar zit. ‘Bewijs 
u maar eens, meiske!’ zie je ze denken. ‘Denk jij dat je 
grappig bent?’

En dan vuurt ze onvervaard de ene na de andere grap 
af. Een intentieverklaring waarin ze vertelt wat haar 
raakt, wat ze humoristisch vindt. Wie ze is. Met het risico 
dat niemand lacht. Want als je de pretentie hebt dat je 
het waard bent om een podium op te kruipen, leg je de 
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drempel zó hoog dat je er amper over raakt. Nee, dan 
liever gewoon bloot. Bovendien wordt zij meer op haar 
uiterlijk beoordeeld dan ik. Mijn lichaam wordt niet geju-
reerd. Hoe het eruitziet maakt de klas niets uit. Dat het 
er is, dat is belangrijk. En dat het vooral stil blijft liggen. 
Maar bij haar… Wie de schijnwerpers opzoekt, verklaart 
zichzelf tot schietschijf. Haar uiterlijk, haar kleren, haar 
bewegingen: alles wordt gewikt en gewogen. Te mooi, en 
dus oppervlakkig; of te lelijk, en dus zielig. Te stoer, en 
dus te macho; te vrouwelijk, en dus een slet. Dat geldt 
overigens niet alleen voor de mannen in het publiek: die 
lijken vooral één categorie te hanteren: zou ik ze doen, of 
zou ik ze niet doen? Vooral vrouwen scherpen de nagels 
en de tongen. Het verbaast me steeds hoe hard vrouwen 
voor elkaar zijn. Vilein en vals. Of lijkt het erger omdat ik 
van hen solidariteit verwacht? Nee, dan de vrouwen uit 
‘mijn’ schilderklas.

Wanneer tijdens de pauze de klas leegloopt, wandel 
ik langs hun werk. Ik loop de halve cirkel rond en zie 
mezelf vanuit die verschillende gezichtspunten, samen 
één vervormde driedimensionale versie van mij. Zelden 
herken ik mezelf. En dan doel ik niet alleen op het gebrek 
aan talent. Het valt me op dat de vrouwen me schilderen 
zoals ze zelf zijn. De mollige zetten mijn vormen in de 
verf. Kleine vrouwen maken me iets gedrongener dan ik 
ben en donkerharige geven me die zuiderse gloed mee. 
Ze blijven schilderen wat ze kennen, waar ze het meest 
mee vertrouwd zijn. In gedachten tik ik hen op de vin-
gers: ‘Schilder wat je ziet, niet wat je weet.’
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Ik wacht op Lisa. Die is ondertussen aan de praat geraakt 
met een vage kennis. Ze lacht en legt haar hand op zijn 
onderarm. Haar gin-tonic klotst over de rand van het 
glas, over de bar en zijn trui. Hij lijkt het niet te merken. 
Tien tegen één dat ze zijn naam niet eens meer kent. Ik 
vroeg me vroeger altijd af hoe ze het deed, zo snel intens 
contact hebben met vreemden. Binnen de vijf minuten 
creëert ze een sfeer alsof je haar al jaren kent. Alsof ze 
helemaal op jou gericht is, en alleen jij dat bij haar los-
weekt. Tot ik doorhad dat haar enthousiasme en joviali-
teit de mensen juist op veilige afstand hielden. De illusie 
dat haar ontboezemingen iets unieks over haar prijs-
geven dat alleen jij mag weten. Tweedehands intimiteit, 
beproefd en geërodeerd. De leugen van exclusiviteit. 
Sommige mensen houden zich verborgen zoals mot-
ten: grijs en haast onopgemerkt fladderen ze door het 
leven. Mensen vergeten gemakkelijk dat zelfs de meest 
fel gekleurde exotische vlinders in hun natuurlijke omge-
ving ook opgaan in het geheel. Uitbundigheid is ook een 
perfecte camouflage. Ik weet ondertussen heel goed wat 
ik aan haar heb. Ze was ook de enige persoon die zich 
geen zorgen maakte over de morele, maar wel de prakti-
sche implicaties van mijn modellenwerk.

‘Maar wat als je dan opeens een scheetje moet laten? 
Of het touwtje van je tampon opeens naar buiten gaat 
bungelen? Of nee–’ Ze hapt dramatisch naar adem. ‘Wat 
als er opeens iemand is die je kent!’

Laat dat nu juist het enige zijn wat ik wil. Iemand die 
me kent, méér nog dan ik mezelf ken. Die in me ziet wat 
niet onverborgen kan blijven. Voor zijn blik noch blad.
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Ondertussen heb ik alle bierkaartjes op tafel metho-
disch versnipperd. De confetti van de sociopaat. Het 
feestje van de neuroot. Ik stroop mijn mouwen op en 
moet lachen. Luidop. Een vette streep houtskool loopt 
grillig over mijn onderarm naar mijn elleboog. De lijn is 
zo willekeurig dat het absurd is. Daarnet in de les dook 
de leraar op naast mij. Ik schrok niet. Een zucht verried 
zijn komst. De windverplaatsing liet een verrukkelijke 
huiver over mijn lichaam golven. De rimpeling die over 
mijn huid ging vloeide samen in mijn tepel, die net iets 
harder werd. Hij zwaaide met het staafje houtskool. Of 
hij even mocht? Snel accentueerde hij voor een begin-
nende student tot waar de schaduw op mijn arm viel, en 
legde uit hoe je dat met kleurnuances op het blad vertaalt. 
De student kroop weer achter zijn ezel. Zijn didactische 
moment nog op mijn huid. De filosoof zou zich omdraai-
en in zijn graf: je zal je medemens niet als middel gebrui-
ken. Ach, Kant… Alles voor de kunst! Ik lik aan mijn 
vinger en veeg het zwart weg. Getekend voor het leven.

Opeens zie ik de rug van Wolf weer voor me, die laatste 
avond. Bezaaid met sproetjes en moedervlekken. Ik ver-
bind ze secuur met een oogpotlood, op zoek naar sterren-
beelden. Gezeten op zijn billen, met alleen een slipje aan, 
in rood katoen, zonder veel franje. De tijd dat ik me in 
jarretelles en slechtzittende kanten gevalletjes hees, is al 
even voorbij. Ik kantel mijn bekken naar voren om aan de 
sproeten in zijn nek te kunnen. Zijn jeans stropt mijn slip-
je op tussen mijn benen. Geen onaangenaam gevoel. ‘Met 
een beetje verbeelding is dit Orion,’ mompel ik en volg 
de lijnen over zijn schouderblad. ‘En dit lijkt wel Pollux.’

Ik prik met het potloodje in zijn zij. Hij draait zich, 
werpt me van zich af en rolt zich op mij. ‘En jij bent Venus,’ 
fluistert hij, en hij bijt in mijn nek. Zijn baard schuurt.

Verschrikt duw ik hem van me af. Hij kijkt me ver- 
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ongelijkt aan. Ik houd mijn hand beschermend op mijn 
hals. ‘Je weet toch dat ik morgen moet poseren!’

Zijn gezicht verdonkert.
‘Is het nu nog niet gedaan met die onzin. Er zijn toch 

andere manieren om je geld te verdienen. Heb je gebeld 
naar dat restaurant dat iemand zocht?’

Ik gun hem geen antwoord. Ik werk me onder hem 
vandaan, trek het laken voor mijn borsten en vraag fijn-
tjes of meneer de doctorandus vandaag misschien ein-
delijk eens aan zijn doctoraat heeft gewerkt? Hij kijkt me 
vernietigend aan. 1–0 voor mij. Als antwoord grist hij zijn 
hemd en zijn schoenen, en vertrekt. De zoveelste aftocht. 
Terwijl zijn spieren bewegen, zie ik dat Castor op zijn 
onderrug huist. Ik wil het hem naroepen, maar bedenk 
me. Als je een vallende ster ziet, mag je een wens doen: 
blijf weg. Dat deed hij.

De weken regen zich aan elkaar tot maanden en plots 
was hij even lang weg als de tijd dat we het bed deelden. 
Mijn eerste serieuze lief. Ik was vooral verliefd op de sta-
tus die hij me gaf. Uitverkoren in een stad vol studenten 
die me stuk voor stuk boeiender leken dan ikzelf. Verliefd 
op de transformatie die ik dankzij hem doormaakte. Ik 
werd een geliefde. Hij doctoreerde op klankdichters. In 
mijn hoofd werd hij er ook een. Hij zou over dichters 
schrijven, en daarna zijn poëzie aan mij wijden. Ik zag 
me al door hem gebundeld. Een beeld zegt meer dan 
duizend woorden, maar dit zou al een begin zijn. Helaas. 
Blijkbaar moet je met twee zijn voor zo’n plan. Ach. Meer 
dan een vermelding in het dankwoord van zijn proef-
schrift kon ik van hem toch niet verwachten.

Lisa knipt met haar vingers voor mijn ogen. Ik schrik 
op. Ze kijkt me onderzoekend aan. ‘Je denkt aan Wolf.’

Het is geen vraag, het is een vaststelling. Onwillig haal 
ik mijn schouders op.
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‘Om wat je daarnet zei. Hij kon ook niet begrijpen dat 
ik “zomaar mijn kleren uitdeed”, zoals hij het zo char-
mant stelde. Hij vond dat ik me prostitueerde.’

Mijn beste vriendin pakt me vast en drukt een kus op 
mijn slaap. ‘Ach, Mila, onzin! Daarvoor betalen ze je echt 
niet genoeg.’

4

‘Twee dames alleen. Jullie hebben vast chaperones 
nodig?’ Twee kerels (van het type dat de ‘succesvolle 
zakenman’ speelt in een b-film) staan voor ons.

‘Ja, tegen kerels als jullie,’ sis ik tussen mijn tanden, 
waardoor Lisa zich haast verslikt in haar drankje en 
ze bijna stikt in een of andere hippe bes die in haar gin 
drijft. Voor ik het goed besef, hebben ze zich bij ons gezet. 
Regel nummer één: neem altijd grote tassen mee om je 
territorium af te bakenen. Normaal schrikt dat de mees-
te ongewenste ontdekkingsreizigers af, maar vandaag 
is helaas niet zo’n dag. Ik wil ze wegwuiven, maar Lisa 
krijgt opeens dat vileine lachje dat ik maar al te goed ken. 
Die arme kerels weten niet waar ze aan begonnen zijn. 
‘Wat spontaan, zeg, dat kan ik nu echt appreciëren bij de 
moderne man. Willen jullie wat drinken?’ De grote blon-
de zegt vlotjes dat hij wel een whisky lust en de andere 
kerel – die aan drie kanten van zijn gezicht de bof lijkt te 
hebben – ijlt iets over een speciaalbier.

‘Fantastisch,’ onderbreekt Lisa hem. ‘Kunnen jullie 
dan voor ons gin-tonics meebrengen, als jullie toch naar 
de bar moeten?’ Even is het stil. Schaapachtig staat 
Bofhoofd op. Regel twee: aanvaard geen kralen maar 
enkel vuurwater voor het binnendringen van uw land.
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De overblijver morrelt opzichtig aan zijn dasknoop. 
Een duur pak, van het soort kledingmerk waarbij smaak 
niet inbegrepen is in de prijs. Eronder nette schoenen   
 – met plastiek zool. Na vijf minuten weten we alles over 
Mathieus kantoor waar alleen de besten werken.

‘Wauw, allemaal veelbelovende talenten… En jij!’ kirt 
Lisa, maar hij hoort haar niet. De klank van haar stem  
 – opgewonden sopranengehijg – is belangrijker dan wat 
ze zegt. Hij bazelt verder over consultancy en gaat met 
zijn hand door het haar – een zenuwtic die hij beter zou 
afleren, want binnen zo’n drietal jaar benadrukt dat 
gebaar alleen maar nog meer zijn wijkende haarlijn. Bof-
kop keert terug met de glazen en zet zich erbij, de benen 
wijd, alsof één bal zwaar ontstoken is. Dat zou zijn hoge 
stem verklaren.

‘Zijn jullie studentes?’ Hij slaagt erin om ‘studentes’ 
te laten klinken alsof het een pornocategorie is. Mensen 
kunnen de wonderlijkste dingen. De evolutie is een fas-
cinerend iets.

‘Ik studeerde filosofie,’ repliceert Lisa beminnelijk.
‘Olala, dan zit ik hier met een filosoof!’ mekkert 

Mathieu, terwijl hij in een vlotte choreografie zijn ene 
hand door zijn haar haalt en de andere op Lisa’s knie 
doet landen. Foutje. Lisa kijkt er met één opgetrokken 
wenkbrauw naar. Hij observeert zijn hand alsof die niet 
tot zijn lichaam behoort. Het is duidelijk dat hij hem niet 
zonder gezichtsverlies kan weghalen. Dus blijft hij lig-
gen, klam en ongewenst, als een duivenstront op de hoed 
van een deftige dame.

‘Natuurlijk ben ik geen filosoof. Ik heb filosofen bestu-
deerd. Dat is iets anders. Geologen worden toch ook geen 
steen?’ Ze zegt het op een toon alsof ze het tegen een mild 
geretardeerde kleuter heeft. Bofgelaat – die de voorbije 
minuten krampachtig en vergeefs oogcontact probeerde 
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te maken met mij – kijkt opeens glazig. Zijn mond een 
beetje open. Als een meisje dat mascara opdoet.

‘Steen,’ prevelt hij quasi onhoorbaar. ‘Geen steen.’ 
Dan herpakt manager-van-het-jaar-in-spe zich, en neemt 
het roer van het gesprek kordaat weer over.

‘Ik vond daar maar niets aan, filosofie. Wij moesten 
ethiek volgen. Belachelijk, in een rechtenstudie.’

‘Ja, wat was dat zeg! Filosofie: allemaal mannen met 
baarden en sandalen,’ piept Bofgezicht.

‘Inderdaad,’ valt fils à papa hem bij. ‘Waarom is dat 
eigenlijk, dat die allemaal sokken in hun sandalen dra-
gen. Dat is toch belachelijk?’

‘Het omgekeerde zou nog belachelijker zijn,’ ant-
woordt Lisa droog. De jongens zien er verslagen uit. Hun 
papieren bootje roemloos gezonken. Mathieu kijkt iet-
wat wanhopig naar Bofsnoet.

‘En, euhm… weet je dan nu, dankzij je studie, wat de 
zin van het leven is?’ De poging is aandoenlijk.

‘De zin van het leven? Nee, die ken ik niet. En ook niet 
of ik daarin het onderwerp ben of eerder het lijdend voor-
werp. Al neig ik nu naar het laatste.’

De desinteresse die ze tentoonspreidt heeft ze jaren-
lang geperfectioneerd. De mannen geven het op. Ze 
staan recht in een warrige uitleg over ‘drankjes halen en 
tot straks’, draaien daarbij onnodig vaak om hun as en 
botsen net niet tegen elkaar bij het weggaan. Regel drie: 
blijf altijd terra incognita.

‘Spijtig dat ze geen visitekaartjes gaven. Fijn voor mijn 
collectie.’ Geen visagist is beter in afpoeieren dan Lisa.

‘Maar wat ik je dus wilde vertellen toen die godenzo-
nen ons vereerden met hun bezoek: ik heb een nieuw-
tje.’ Ze laat een dramatische pauze vallen terwijl ze mijn 
onaangeroerde gin-tonic verwisselt met haar lege glas. 

‘Ik ben verliefd.’
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De plechtstatigheid waarmee ze het zegt. Alsof ik 
het nog niet wist. Hoe lang moet je bevriend zijn voor 
het gedrag van de ander doorzichtiger is dan je eigen 
beweegredenen? Dat ze vaak verliefd wordt helpt om de 
symptomen te herkennen. Dat ze een zuigplek heeft ook.

5

Mijn auto stopt op de oprit. Ik doe de lichten en mijn gor-
del uit, maar blijf achter het stuur zitten. Achter de rui-
tenwisser kleeft een blaadje. Mat oranje. Zonder de rijke 
schakering van de omliggende takken en kleuren, lijkt 
het somber en doods. Ik wil niet naar binnen. Daar wacht 
niets mij. In deze kleine ruimte hangen nog de woorden 
uit de gesprekken van een uur geleden. Voor ze uitstapte, 
liet Lisa me beloven dat ik voor haar kwam supporteren 
volgende week. Haar eerste comedywedstrijd.

Buiten maakt de regen plassen. Op de radio speelt 
iemand muziek van ver weg en lang geleden. De drup-
pels op de auto klinken luider. Even ben ik weer zeven, 
op de camping, tijdens de herfstvakantie. Een najaars-
bui zorgt voor een hypnotiserende ritmesectie op het 
metalen dak. De caravan is de enige droge plek op aarde. 
Verkleumd rillen we binnen na een loopje van en naar 
het sanitaire blok. De toiletrol kleeft als papier-maché in 
mijn handen. Met blauwe lippen warmen mijn zussen en 
ik ons aan de verhalen van mijn vader. De sprookjes zijn 
net zo gruwelijk als deze plek veilig is. Ik kauw op het oor 
van mijn knuffelmuis. Mama maakt vanillepap op het 
kleine fornuis. Dat de pudding uit een zakje komt en de 
sprookjes uit een boek dat we al honderd keer hoorden, 
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maakt niets uit. Het liefst zou ik eeuwig in dit blikken 
omhulsel blijven. Ergens wist ik toen al dat het niet zou 
blijven duren. Dat alles roest.

Er bestaat een foto van die dag. Drie rode neusjes onder 
kleurige dekens, mijn vader-met-baard die opkijkt naar 
mijn moeder. Herinner ik me daardoor alleen het per-
fecte plaatje? Ik vraag me af wat er waar is aan deze idyl-
lische herinnering. Had ik in het echt geen koude voeten, 
kneep Laure of Mare me niet stiekem onder het dekbed? 
Of koesterde ik de vurige wens geadopteerd te worden 
door een koningspaar, ver weg van deze vader en deze 
moeder? Ik moet het ooit eenvoudigweg beslist hebben: 
ik heb een fijne jeugd gehad. Ik werd graag gezien, ik heb 
niets te klagen. De inspiratie haalde ik uit fotoalbums vol 
taarten met kaarsjes, fiere poses naast ineenstortende 
zandkastelen en de brede glimlach op schoot bij tan-
tes en nonkels die ik amper uit elkaar kon houden.

Het wordt steeds kouder in de wagen en de klamheid 
sluipt door kieren en kronkels naar binnen. Mijn adem 
maakt wolkjes. Ik klap de zonneklep naar beneden. Zie 
mijn gezicht in het kleine spiegeltje. Ik breng mijn mond 
dichterbij en wasem met een zucht mezelf weg. In de 
damp teken ik twee ogen en een breed lachende mond. 
De grimas kijkt me stom aan. Met een veeg ben ik weg. Ik 
stap uit en pluk het blaadje van achter de ruitenwisser. 
In mijn hand lijkt het oranje op te lichten in het donker.

Eerst thee. Altijd eerst thee. Ik weet exact hoelang 
het duurt voordat de waterkoker afspringt. Eenmaal jas 
ophangen, twee aaitjes voor de poes, en drie keer van 
gedachten veranderen over mijn theekeuze – uiteindelijk 
kies ik toch steeds dezelfde. Ik rol mijn hoofd rond mijn 
nek. Krom mijn rug en beweeg mijn schouders. Drie uur 
poseren, te lang op café, een autorit en uitgebreid napra-
ten in de wagen, laten hun sporen na. Ik zet de thee neer 
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op de keukentafel, naast mijn tas, sleutels en het blaadje. 
Het boek dat ik vorig weekend in het antiquariaat kocht 
ligt er ook: De Vrouw in de Schilderkunst. Edelvrouwen, 
godinnen en boerinnen, in wisselende staat van ontkle-
ding. Bladzijde na bladzijde tonen ze zich. Omfloerst, 
verveeld, verrast, wulps, kuis, onverschillig, uitdagend, 
melancholisch, in religieuze extase… Ze kijken me aan 
vanuit gene zijde. Ik hou halt bij de Venus van Velasquez.

Ze ligt op haar zij. De rug naar de kijker gekeerd. Haar 
hoofd ondersteund door haar arm. Haar kont pontificaal 
centraal. De schilder heeft weinig tijd en verf verspild 
aan de achtergrond. Het is haar naakte lichaam waar het 
om gaat. Een opgebaarde openbaring. Een putto houdt 
een spiegel voor haar gelaat. In de reflectie kijkt ze me 
aan. Heeft ze zelf haar pose gekozen? Of werd ze door 
de kunstenaar zo neergelegd? Was hij aardig tijdens het 
schilderen, maakte hij grapjes, of was hij kil en licht ont-
vlambaar? Kreeg ze het koud, verveelde ze zich soms, 
jeukte haar neus en wanneer kreeg ze kramp? Het was 
elke verbetenheid in ieder geval waard. Duizenden men-
sen vergapen zich aan haar in de National Gallery, dag 
na dag. Vastgelegd voor de eeuwigheid. Billen die altijd 
wulps en vol zullen blijven. Geen vel over been, geen 
gruwelijk geraamte. Voor altijd glorieus. En terwijl de 
mannen op wiens netvlies ze gebrand blijft, ouder wor-
den, blijft zij jong. Een zinnebeeld van leven. Wat geeft 
het dat niemand haar naam kent? Wie uitverkoren wordt 
door een schilder, sterft nooit.

Zou het haar droom geweest zijn, de ultieme vervul-
ling van haar leven? Zou ze ‘schildersmodel’ geant-
woord hebben op de vraag ‘Wat wil je later worden?’

Ik vond het als kind al een verwarrende vraag. Ik was 
toch al iets? Kon ik later niet gewoon dezelfde zijn, maar 
anders, groter en met langer opblijven? Mijn gefrons 
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kon niet op goedkeuring van de volwassenen rekenen. 
Dus gaf ik de geijkte antwoorden, waarbij ‘mama’ op het 
meeste gekir kon rekenen. Geen wonder dat ik dat dus 
het vaakst zei, al vond ik zelfs mijn poppen instoppen 
al te veel moeite. Wat dat betreft had ik het bij het juiste 
eind. Ik heb nog steeds niets met kinderen. Geen baby’s 
aan mijn lijf. Tenzij putti. En ik heb nog steeds geen ‘juist’ 
antwoord op de vraag. Al is er geen familiefeest waarop 
ze niet wordt gesteld.

‘Awel, Mila, al twee jaar afgestudeerd en nog steeds 
niets gevonden? Wat zijn de plannen, meiske?’

Wat ik dan niet zeg: ‘Ik zal de geschiedenisboeken in 
gaan. Al was het als voetnoot. Dat is nog altijd beter dan 
het voetvolk dat als witregels de encyclopedieën vult. En 
hoe is het nog bij jou op het bureau, nonkeltje?’

In plaats daarvan antwoord ik dan maar beleefd dat 
ik het nog niet weet, dat het moeilijk is om iets te vinden 
met mijn diploma. Dan zie ik de blikken over de tafel 
flitsen. Ik weet dat ze vinden dat ik richting mis, dat ik 
aanmodder. Het is drekkig naast de geijkte paden. Ik 
ben ‘niet goed bezig’, zoals dat heet. Mama probeert dan 
steevast de aandacht af te leiden naar haar oudste en haar 
jongste dochter, die wél een duidelijk parcours afleggen. 
Zo laat ze zien dat ze toch niet faalde als ouder. De jong-
ste heeft al voor het afronden van haar studies genoeg 
werkaanbiedingen op zak om een leven mee te vullen: 
geslaagd met de grootste onderscheiding. De oudste is al 
getrouwd en gaf haar een kleinkind waar ze op mag pas-
sen: felicitaties van de jury. De dagen erna kan ik erop 
rekenen dat mama me drie of vier vacatures bezorgt.

‘Op een bank is er altijd plek voor universitairen, Mila. 
En anders misschien gaan lesgeven?’

Ik rol met mijn ogen naar Venus. Wij begrijpen elkaar. 
Zou ik ooit in zo’n oeuvrecatalogus belanden? Vaker 
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bewonderd dan om het even welke beroemdheid van 
nu? Ik leg het oranje blaadje op haar billen – Venus en 
Eva in één – en klap het boek dicht. Neem een slok van 
mijn thee. Die is koud geworden.

6

Ga naar een museum en onderzoek welke schilderijen 
het meest bekeken worden. Zet streepjes bij elk werk dat 
de aandacht langer dan een seconde vangt. Vink alvast 
de obligate klassiekers aan, die zelfs de minst geculti-
veerden ooit op school opgedrongen kregen. De afbeel-
dingen die als kitscherige reproducties, mokken en 
bladwijzers in de museumshop liggen. De tweede meest 
populaire categorie? De werken die voor een bank han-
gen. Reddingsboei van de strompelende museumbezoe-
ker. Wie bekend wil worden, koopt het best een curator 
om, opdat die jouw werk voor een rustbank accrocheert. 
Voor de rest zijn het de naakten die de meeste blikken 
vangen. De staatsieportretten, vergezichten en stillevens 
vol allegorische raadsels, verzinken daarbij in het niet. 
De rozige vlekken huid trekken bezoekers aan als mie-
ren. Ze stelen de kijktijd van heiligenbeelden, heersers 
op paarden en historische scharniermomenten. Borsten 
en billen. Bloot en spelen. Allemaal vergapen ze zich: 
toeristen met een boekje vol niet te missen werken, kunst-
minnaars, schoolmeisjes die zich tussen vrees en verlan-
gen afvragen of ze ooit ook zo’n lichaam zullen krijgen, 
en ouderen wier vingers zich herinneren hoe zo’n vlezig 
lichaam voelde – dat van zichzelf of dat van een ander. 
Met onverholen keurende blik of met een scheef knikje 

“De Muze en het Meisje” (v1.0.6) — Katrijn Van Bouwel, Prometheus, isbn 978 90 446 3108 1 

rh055001gvd (2016-09-29 22:20) — zetwerk: Dr Wouter Soudan @ rhythmus.be



25

mompelen ze schunnige of intellectuele opmerkingen. 
Ook al vinden ze de vrouw niet aantrekkelijk, haar aan-
blik is magnetisch. Een foto met dezelfde compositie 
zó lang aanstaren zou volstrekt onbetamelijk zijn. Verf 
maakt lust verheven. Allemaal vergapen ze zich, werpen 
nog een schalkse blik over hun schouder bij het weggaan.

Ik was zestien toen ik plots oog in oog stond met de 
Venus van Urbino. Het leek alsof zij mij eerst had gezien, 
een fijn lachje op de lippen. Ik glimlachte terug. Een uur 
heb ik gekeken. Naar haar, maar ook naar de mensen die 
naar haar staarden. Ik zoog het op. Zouden mijn ontlui-
kende borsten ooit een kunstenaar inspireren? Hoe was 
zij erin geslaagd een schilder zo te betoveren dat hij al 
zijn talenten aan haar wijdde? Opeens wist ik het. Ik zou 
aan mezelf schaven tot iemand in mij de perfectie her-
kende en wist: dit moet bewaard blijven.

Toegegeven, een plan van aanpak had ik niet. Waar 
vind je ze, die schilders? Tijdens mijn eerste weken aan 
de universiteit in de grote stad bestond mijn beperkt uit-
gewerkte aanvalsplan er voornamelijk uit om met kohl en 
weltschmerz getooide ogen post te vatten in kunstenaars-
cafés. Toen ik dus een paar jaar later de oproep van de 
academie zag, leek de zee open te splijten om de weg te 
effenen naar het beloofde land: ‘Gezocht: model, naakt.’

Het blad verdween sneller in mijn tas dan ik kon afwe-
gen of ik het wel een goed idee vond. Een enkel stukje 
papier bleef steken achter de duimspijker in het kurk-
bord. Zoals alle scharniermomenten in het leven, bleek 
ook dit belachelijk banaal. Tien minuten ijsberen voor 
ik het laatste cijfer van het opgegeven telefoonnummer 
durfde in te geven. De mevrouw van het secretariaat die 
me op geroutineerde toon een afspraak voorstelde. Ze 
was ontluisterend administratief, de sollicitatie. Geen 
toonmoment voor alle leraars op een klein podium. Geen 
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staalkaart van poses. Evenmin vragen over mijn geeste-
lijke gezondheid. De secretaresse overhandigde me een 
papier dat al zo vaak gekopieerd was, dat de letters hier 
en daar niet meer leesbaar waren. Gewoon hier invullen. 
Daar de beschikbaarheden opgeven en niet vergeten te 
ondertekenen. En dat ze zouden bellen.

Ik was belachelijk zenuwachtig, voor de eerste keer.
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