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Dat een vrouw van nature bestemd is om te ge-
hoorzamen, kan worden afgeleid uit het feit dat 
iedere vrouw die in de onnatuurlijke positie van 
volledige onafhankelijkheid geplaatst wordt, zich 
onmiddellijk hecht aan een of andere man, door 
wie zij zichzelf laat leiden en besturen. Dat komt 
omdat zij een heer en meester nodig heeft.’

arthur schopenhauer

‘Vrouwen, in het algemeen, houden van geen en-
kele kunst, hebben van geen enkele verstand en 
hebben geen enkel genie.’

jean-jacques rousseau

‘Je gaat naar vrouwen? Vergeet de zweep niet!’
friedrich nietzsche
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‘Ik ben moeder van De Droom.’ Zo stelde Vanessa zich 
altijd voor. Meestal was het genoeg. De Droom was 
meer dan een school. Het was een wereld. Haar wereld.

Een stroom van Audi’s en bmw’s kronkelde op door-
deweekse dagen door de Droomlaan richting de witte 
jarentwintigvilla aan de oever van het IJ, om daar kin-
deren af te leveren die op hun ouders leken. De meisjes 
met lang haar, casual chic gekleed; de jongens in polo 
met sweater en soms een petje op.

Op het terrein van De Droom lagen een kleiatelier, 
een timmerwerkplaats en een kookstudio. Dankzij het 
postcodegebied was De Droom het domein van de 
‘hoogopgeleiden’. Vanessa had zich altijd afgevraagd 
waarom niet gewoon ‘rijke mensen’ gezegd werd. Vic-
tor had zijn studie nooit afgemaakt. Rijk worden, echt 
rijk, was volgens hem vooral een kwestie van op het 
juiste moment accelereren en dan inhalen.

Sinds Vanessa met hem getrouwd was, vroeg nie-
mand nog wat haar plannen waren. Aan die vraag had 
ze altijd een hekel gehad. Ze leefde bij de dag. Bij De 
Droom mocht dat, moest dat zelfs. Iedere dag, soms 
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zelfs ieder uur, bracht nieuwe verwikkelingen. Klusjes, 
vraagstukken. Wie helpt brood bakken? Wie versiert 
de klas? Wie gaat mee naar het Zuiderzeemuseum? 
Wie zorgt tijdens de kerstvakantie voor de zieke klas-
senschildpad?

Als vrouw met kinderen die naar De Droom gingen 
werd je automatisch ‘moeder van De Droom’. Het was 
een toverwoord. De moeders van De Droom hielpen 
de andere moeders van De Droom waar en wanneer ze 
konden. Als ze spullen nodig hadden, belden ze Vanes-
sa. Haar telefoon stond vol berichtjes. Ze kende de 
adresjes. Waar je het mooiste speelgoed kocht, de han-
digste antilekbekers, vliegerpapier, de hipste jurkjes, 
jassen, schoenen. De ‘jaagster-verzamelaar’, werd ze 
ook wel genoemd.

Als aan het begin van een nieuw schooljaar een klas-
senmoeder moest worden aangewezen, keek iedereen 
automatisch naar Vanessa. Ze assisteerde bij de knut-
sellessen en schilderde de decors voor de schoolmusi-
cal. Ze was daar goed in. Met haar decor voor de 
musical Elfenbos haalde ze het Jeugdjournaal.

De Droom was een vriendelijk universum, een kin-
derwereld in het schijnsel van iets groters. De ceo  
van Holland Bier, die op televisie had aangekondigd 
dat hij duizend mensen ging ontslaan, rende de vol-
gende dag verkleed als piraat door de aula. Met vragen 
over gezondheid kon je naar de moeder van Lotus, die 
kno-arts was. Wie na een echtscheiding verlegen zat 
om woonruimte, ging naar de vader van Lotus, die 
‘pandjes’ had. Wie financiële raad nodig had, ging 
naar de vader van Jesper, die zelf een bank had opge-
richt. Als er een juridisch probleem was, schoot de va-
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der van Hugo te hulp, die partner was bij Stumble & 
Hatch.

Vanessa behoorde tot de ‘harde kern’ van actieve 
moeders van De Droom. Als zij met Babette, Carola, 
Colette en Anouk op het schoolplein stond, vormde 
zich automatisch een kring om hen heen. Sinds zij de 
jaarlijkse pannenkoekenmarathon op touw zetten, 
werd een Afrikaans dorp voorzien van water. De slo-
gan ‘Onze droom is een bedrag’ werd door Anouk be-
dacht, Carola regelde de Afrikaanse contacten en 
Babette zorgde voor de sponsors. Met de kinderen wer-
den Afrikaanse dansen ingestudeerd. Vanessa regelde 
een stand van Moët & Chandon en zorgde dat de Oes-
terkoning langskwam. Reisjes maakten ze ook. In de 
herfstvakantie trokken ze met acht moeders van De 
Droom door Oman.

Vanessa verwachtte veel van het leven, maar geloof-
de dat alles min of meer vanzelf ging. Met haar half-
lange, golvende blonde haar, lichtblauwe ogen en 
ranke lichaam was ze tijdens een korte vakantie in 
Parijs ‘ontdekt’ door het prestigieuze modellenbu-
reau Lumière. Eerst hadden ze haar in de watten ge-
legd, daarna werd het afzien. Per metro de stad 
doorkruisen, eindeloos wachten bij castings. Ze zat 
niet graag in de metro en had een hekel aan wachten. 
Waarom zou ze ook?

Ze bewoog zich soepel maar ook een beetje onhan-
dig. Alsof ze werd verrast door gebeurtenissen die an-
deren zien aankomen. Een auto van rechts die 
doorrijdt, een zware deur die moeilijk opengaat, een 
bedrag dat moet worden afgerekend. Het ging vaak 
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vanzelf dat mensen tegen haar zeiden ‘ik breng je wel 
even’, ‘kom, ik help je’ of ‘ik betaal’.

Na haar rechtenstudie had ze drie maanden stage ge-
lopen bij een advocatenkantoor in Kuala Lumpur. Het 
was haar opgevallen dat iedereen het daar druk had, 
maar in het korte tijdsbestek was het haar niet gelukt 
om te achterhalen waarmee precies.

Toen ze thuiskwam, lag de toekomst open. Een tus-
senjaar had ze het genoemd. Schildercursus, tennisles.  
Gelukkig was het mooi weer, zodat ze veel in de tuin 
kon zitten. De wens dat achter deze wereld nog iets an-
ders was, iets groters, was tijdens die lange middagen 
alleen maar groter geworden. Het zou nog wel gaan ge-
beuren.

Op een middag in maart 1999 was Victor op het 
tuinpad verschenen. Vanessa had net de voordeur ach-
ter zich dichtgetrokken. Kennelijk wist hij hoe dat 
tuinhekje open moest. Hij stond er niet aan te morre-
len. Gewoon naar je toe in plaats van van je af.

Een roofvogel, dacht ze. Maar dan een zachtaardi-
ge. Eentje die zijn prooi verzorgt. Hij had zwart haar. 
Zijn scheiding zat aan de rechterkant, zijn golvende 
pony, die iets omhoog stond, week naar links. Zijn 
ogen waren donkerbruin, maar om zijn pupil zat een 
geelkleurig randje dat zijn blik iets zachts en zonnigs 
gaf. Hij gaf haar een hand: ‘Victor Wondergem.’ Hij 
wees naar het gat tussen zijn voortanden: ‘Speed-
bootongeluk.’

Vanessa’s vader, Simon van der Post, kaakchirurg, 
stond bekend om de minutieuze manier waarop hij im-
plantaten aanbracht die je niet van echt kon onder-
scheiden. Uit het hele land wisten mensen hem te 
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vinden. ‘Captains of industry’ noemde hij ze een beetje 
misprijzend. Alsof ze geen echt vak uitoefenden.

Later die middag zag ze hem door het open raam 
van haar slaapkamer met haar vader op het terras. Haar 
vader zwaaide. ‘Deze meneer is ook in Kuala Lumpur 
geweest,’ riep hij. Ze was naar beneden gegaan.

Victor was niet verlegen, maar ook niet brutaal. Ge-
woon vriendelijk. Die kwaliteit werd onderschat, vond 
Vanessa. Niet zoveel mensen waren gewoon vriende-
lijk. Met zijn routeplanners zat hij in heel Europa. 
Mensen hadden geen idee hoe snel de technologie zich 
ontwikkelde. ‘Straks print jij gewoon je eigen auto uit.’ 
Hij drukte zijn wijsvinger zachtjes in haar bovenarm.

Arthur was intelligent, maar niet sociaal; Stefan was 
lief en slim, maar had geen humor. Jean Claude was al-
tijd aan het bergbeklimmen. Het ideaal bestaat niet, 
had haar moeder gezegd. Maar waarom zou ze het toch 
geen kans geven?

Ze keek naar de bolling van zijn rechterarm die uit 
de korte mouw van zijn t-shirt stak. Gespierd, maar 
geen bodybuilder. Precies goed.

Haar vader stond op. De onzichtbare beugel. Een 
doorbraak moest het worden. Hij liep er al jaren mee 
rond. ‘Nu is hier dan iemand die van dit soort dingen 
verstand heeft.’ Hij rende naar binnen om de schetsen 
te halen.

Vanessa leunde nonchalant achterover in de rieten 
terrasstoel die door haar moeder bekleed was met ge-
bloemde kussens.

‘Woon je nog thuis?’ vroeg Victor.
‘Tijdelijk.’
‘Wat doe je?’
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‘Ik tennis en ik schilder.’
‘Wat schilder je?’
‘De werkelijkheid. Die is het mooist.’
Ze keken naar het gras. ‘De krokussen komen vroeg 

op,’ zei Vanessa.
‘Er is vorst voorspeld,’ zei Victor. ‘Dat overleven ze 

niet.’ Hij lachte. ‘De werkelijkheid.’ Ook zonder voortand 
was hij knap.

Haar vader struikelde halverwege het grasveld bijna 
over zijn eigen voeten. Op zijn voorhoofd stonden 
zweetdruppeltjes. Hijgend legde hij zijn ontwerp op ta-
fel.

Victor boog zich over het papier. ‘Dit is interessant,’ 
zei hij. Hij leunde achterover. ‘Heb je hierop al patent 
aangevraagd?’

‘Daar ben ik mee bezig,’ zei haar vader.
Later bekende Victor aan haar dat hij het ontwerp 

eigenlijk niet goed bekeken had, dat hij vooral had ge-
zocht naar de ritssluiting van haar jurkje, die rechts on-
der haar arm bleek te zitten.

De notaris had gezegd dat het niet verstandig was, 
maar ze trouwden in gemeenschap van goederen.

In de marmeren hal van Victors Amsterdamse grach-
tenpand stonden opgezette dieren. Vanessa hield niet 
van de jacht, maar als Victor wild mee naar huis nam at 
ze mee. Dat vlees was biologischer dan vlees van de sla-
ger.

Een ijzeren trap leidde naar de eerste verdieping, 
maar je kon ook de glazen lift nemen. Om die lift te 
bouwen had Victor ook het buurpand aangeschaft. Hij 
verhuurde het aan een modellenbureau. De meisjes die 
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daar in- en uitliepen waren piepjong en graatmager. 
Het leek Vanessa niet gezond. Ze vroeg zich af of het 
nodig was, wie dat mooi vond. Ze wilde het de eigena-
resse, die zelf eerder aan de mollige kant was, graag 
vragen. ‘Je geeft ze toch wel te eten, hè?’ Maar altijd als 
ze haar tegenkwam, was ze net druk aan het bellen.

Op een dag stak ze zomaar haar hand uit. ‘Ik ben 
Dorine Vasterman maar de girls noemen mij mama 
Do.’ Ze bekeek Vanessa van top tot teen. ‘Gwyneth Pal-
trow, dáár doe je mij aan denken. Zin in een cappucci-
no?’

Dorine was Vanessa’s beste vriendin geworden.
Door een wand van glas zag je het water door de 

gracht naar de Amstel stromen. Drie keer per week 
gingen de sluizen open om vanuit het IJsselmeer fris, 
zuurstofrijk water binnen te laten. Vanessa zette dan de 
ramen open. Ze hield van de organische geur van oud 
en vers door elkaar.

De grote open haard met jugendstilschouw was in-
tact gelaten, net als de achttiende-eeuwse plafondschil-
dering van de triomf van Venus. Het was een paleis 
volgens haar vader, maar zelf vond ze dat je daar snel 
aan gewend raakt.

Van nature was Vanessa gehecht aan comfort. Dat 
was misschien een handicap. Voor haar was het moei-
lijker om door de regen naar het station te lopen dan 
voor de meeste andere mensen. Ze had een hekel aan 
lopen en als haar haar nat was, had ze al geen zin meer 
om nog ergens naartoe te gaan. Met de trein reizen 
deed ze ook liever niet. Al die mensen die haar aanke-
ken. Voor haar neus dingen opaten.

In het zoutwaterzwembad dat Victor in het souter-
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rain had laten aanleggen, vond ze snel haar routine. Ie-
dere ochtend vijftig baantjes op haar buik en vijftig op 
haar rug.

Nadat Jasper geboren was, wilde Vanessa graag meer 
kinderen. Moeder zijn was echt iets voor haar. Ze vond 
het fijn als dingen vanzelf gingen, de ene handeling  
automatisch op de andere volgde en de dagen zich 
vloeiend aaneenregen. Niets maakte het leven zo van-
zelfsprekend als een eigen kind.

In de Bijbel las je ook dat die de zoon van die was en 
die de dochter van die. Wie van wie is, daar ging het 
om. Jasper was de zoon van Victor en Vanessa. Daar 
was geen speld tussen te krijgen.

Vanessa hield van de kinderwereld. De kleertjes, de 
treintjes, de boekjes. Jasper die aan haar vroeg wat tijd 
was. Samen naar de markt, op tijd terug voor het mid-
dagslaapje. ’s Middags wandelen, theedrinken. Ze had 
gebeden om nog een kind. Het liefste een dochtertje.

Dat religieuze was erin geslopen. Op de montesso-
rischool werd er geen aandacht aan besteed. Haar 
vader zei dat het geloof was uitgevonden om mensen 
‘op hun plaats’ te houden. Dat vond hij verkeerd. 
Maar de verhalen waren fascinerend, dat moest hij 
wel toegeven, vooral die in het Oude Testament. Als 
Vanessa als kind ziek in bed lag, pakte ze het Groot 
vertelboek der Bijbelse geschiedenis uit de kast. ‘De 
bloemen geurden en de vogels zongen. De dieren 
speelden onder het geboomte. Het was een schone 
dag. Maar door de stille vrede van Gods blijde hof, 
sloop een zwarte engel.’

Naar die engel was Vanessa altijd nieuwsgierig ge-
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bleven. Ze had zich aangesloten bij een katholieke kerk. 
Aan de andere kant van de stad, omdat ze die de mooi-
ste vond. Een beetje gotisch, dramatisch, on-Hollands, 
met veel torentjes.

Dat verbinden van het zichtbare met het onzichtba-
re, van de aarde met de hemel, bleek moeilijker dan ze 
dacht. De preken waren saai en de vraag wie en waar de 
zwarte engel was, kwam niet aan de orde.

Tijdens de diensten gingen alledaagse dingen door 
haar hoofd. De schoenen die ze wilde ruilen, de ca-
deautjes die ze nog moest kopen, de verf die ze nodig 
had voor haar decors.

Ze was zich af gaan vragen of het de rit wel waard 
was. De kerkgangers maakten er zelf ook weinig van. 
In het begin deed ze nog haar best, kleedde ze zich in 
zwarte Italiaanse jurkjes en zelfs weleens met een hoed, 
maar tussen de allweather uniseks jassen stak ze 
vreemd af. De pastoor mocht haar ook niet, vermoed-
de ze. Hij keek haar aan alsof ze iets gestolen had. Hoe-
zo dacht hij dat hij voor God het woord mocht voeren? 
Toen die vraag bij haar eenmaal gerezen was, werd het 
als corvee. Na een halfjaar was ze afgehaakt. Victor was 
blij toe. ‘De zwarte engel bestaat helemaal niet.’

Uiteindelijk hadden ze besloten om alles te laten on-
derzoeken. Volgens de arts was het vrijwel uitgesloten 
dat Victor nog een kind zou kunnen verwekken. Ze 
zeggen dat medici verhullend spreken, maar van 
Vanessa had die man minder expliciet mogen zijn. Een 
wat mysterieuzere boodschap had ze fijner gevonden. 
Iets waar ze haar eigen draai aan had kunnen geven. 
Hopen mag toch? Victor wilde wel acht kinderen, had 
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hij altijd gezegd. De nuchterheid waarmee hij het slech-
te nieuws incasseerde was verrassend. ‘Prima, dan heb-
ben we nu alle tijd voor Jasper.’
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