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verlicht 
 
redactioneel  
 
 
Al swingend op het winterga-
la is er geproost op het 
nieuwe thema: Ster was ge-
boren. Na de totstandkoming 
van de dubbele HoogWater 
eerder dit jaar, hadden we 
immers de taak opnieuw te 
zoeken naar een goed the-
ma.  
Blijkbaar heeft men moeite 
met een te specifiek thema, 
maar om dan te eindigen bij 
‘liefde’  of  ‘haat’ zou de on-
dergang van ons literaire 
blad betekenen. Vandaar dat 
wij  besloten  in  iedere  NNP’er  
die we tegenkwamen, een 
ster te zoeken.  
Na enig drammen en aan-
moedigen werd de kopijbox 
toch weer goed gevuld. Oude 
sterren pakten hun pen 
nogmaals op en nieuwe ster-
ren lieten hun licht schijnen 
over de hoge Nederlandse 
wateren. Sommigen zijn ge-
vallen of schitteren in afwe-
zigheid.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Anderen bleven weinig geïn-
spireerd naar de sterren sta-
ren, en vroegen of de dead-
line misschien nog één dagje 
opgeschoven kon worden. 
Alweer de tweede uitgave 
van dit collegejaar. Verlicht, 
want niet afhankelijk van 
halfbakken uitgaven met een 
te hoog testosterongehalte. 
Verlicht door vrouwen die 
zichzelf onbeschroomd in 
een modern daglicht zetten 
om te concurreren met het 
ouderwetse vrouwbeeld van 
de mannen. En natuurlijk ook 
verlicht omdat Ster als thema 
al in zich draagt dat je naar 
hogere sferen wordt getild. 
Laat het uw schrijfdrang ver-
sterken! 
 
Namens de  
HoogWaterredactie, 
Naomi Boekwijt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HoogWater verschijnt twee keer per jaar 
en is een uitgave van Nieuw Nederlands 
Peil (NNP), studievereniging van de Op-
leiding Nederlands van de Universiteit 
Leiden. 
 
Voor meer informatie: 
Nnphoogwater@gmail.com 
 
Bezoek ook onze website: 
www.nnpagina.nl 
 
De redactie wil speciale dank uitspreken 
aan alle inzenders, intekenaren, adver-
teerders en iedereen die op overige 
wijze betrokken is geweest bij de pro-
ductie van HoogWater. 
 
De verantwoordelijkheid voor de in dit 
blad gepubliceerde teksten ligt bij de 
afzonderlijke auteurs, niet bij de  
redactie. 
 
Redactie: 
  naomi boekwijt 
  marleen hogendoorn 
  lizan van der holst 
  eddy van kuppevelt 
  babiche de koning 
   
Vormgeving: 
  tobias boekwijt 

 
 
 
 
Intekenaren: 
De redactie is erg blij met de intekena-
ren. Zonder hen was deze Hoogwater 
niet mogelijk. 
 
ton van der wouden 
jaap de Jjng 
yolanda bloemen 
eep francken 
ronny boogaard 
marijke mooijaart 
marieke kettlitz 
mariska heijmen 
eddy van kuppevelt 
lizan van der holst 
babiche de koning 
naomi boekwijt 
mirre van der heiden 
jelmer birkhoff 
jochem blad 
erika de joode 
natalie boers 
dennis koopman 
marleen hogendoorn 

verlicht 

mailto:Nnphoogwater@gmail.com
http://www.nnpagina.nl/
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Confessions of a  
drama-queen:  

 ster-allures 
 
Marleen Hogendoorn 
 

 
 
 
 
 
Vanmorgen kwam ik erach-
ter dat ik toch niet perfect 
ben. Aan de hand van een 
vraag van moederlief ont-
dekte ik dat ik soms wel een 
béétje overdreven kan rea-
geren…noem  het  ster-
allures, arrogantie, diva-
gedrag of wat-dan-ook. Hier 
wat confessions of a drama-
queen 
“Wat  is  er  met  je  wekker  
gebeurd?”    vroeg  ze  van-
morgen. Ik heb een radio-
wekker en het plastic plaatje 
dat de radiofrequenties aan-
geeft is zwaar beschadigd en 
ligt er voor het grootste deel 
af. Ik denk na.. Oja, die had ik 
een keer richting mijn vriend 
gegooid omdat ik boos op 
hem was. Ik miste hem he-
laas - de wekker kwam tegen 
de muur en viel vervolgens 
kapot op de grond. Ik zie 
mijn moeder met haar ogen 
rollen, ze zegt er heel ver-
standig maar niets meer van. 
Woede-uitbarstingen van 
deze klasse komen wel vaker 
voor. Zo was er die keer met 
zusje tijdens een avondje 
stappen in Cityhall dat ze me 
vroeg:  “Waarom huilt dat  
meisje?”  Tsja  dat  meisje  
noemde me arrogant waarop 
ik haar uitschold en vroeg of  

 
 
 
 
 
 
ze wel niet wist wie ik was en 
haar  omver  duwde…  Tikkel-
tje overdreven wellicht. 

Naast woede-
uitbarstingen heb ik ook af 
en toe last van divagedrag. 
Vaak word ik vreemd aange-
keken als ik met zonnebril op 
door de Haarlemmerstraat 
paradeer terwijl de zon ner-
gens te bekennen is. En mijn 
vader vindt het onzin dat ik 
na het uitgaan met de taxi 
naar huis kom, terwijl ik 
praktisch in het centrum 
woon. Hallo, ik ga toch niet 
lopend vanaf de Cityhall naar 
m'n appartementje? 
Vanaf nu, cut the crap. Niet 
zo dramatisch meer, even tot 
10 tellen als er iets verve-
lends gebeurt en stoppen 
met die superstar-attitude. Ik 
ga het proberen! 



 

5 

Red mij niet  
 

 
 
In het midden van de groep 
loopt hij, zo ongeveer 
schuinachter het meisje met 
de afgetrapte gympen. De 
keitjes van het plein, waar 
nog koetsjes overheen gera-
teld hebben; de schittering 
van de namiddagzon in het 
grachtenwater; en dan zo in 
het midden van de mensen 
lopen waar hij verwacht 
wordt bij te horen. Ja, dít is 
het léven! Hij zingt mee met 
liedjes van Helden. "Jouw 
hémel is voor mij de hèl. Een 
hémel met jou is de hèl voor 
mij!" Helden, die nu nog van-
zelfsprekend een hoofdletter 
moeten in het woordbeeld, 
die hen isoleren van hun. Dat 
het ideaal van nu gelijk is aan 
het sentiment van later, is 
van een tweede orde.   
  Waar zij loopt wor-
den de stenen geteld. De 
passen op het mogelijke rit-
me afgewogen, het ritme 
wat ze, al zo lang ze zich er 
bewust van is dat het be-
staat, probeert te achterha-
len. Om de passen erop af te 
stemmen. Maar zelfs al zou 
ze het ritme kennen, de aan-
leg zich eraan aan te passen, 
is reeds uit haar ledematen 
geslopen. De groep praat, 
zingt en schaterlacht. Zij 
loopt mee, maar dat is dan 
ook alles. De haren wappe-
ren in de najaarsbries, uit 
gemakzucht heeft ze het niet 
gebonden.  De voeten slof-
fend, maar met lichte be-
dachtzaamheid. De stenen 
moeten geteld. Haar gedach-
ten zijn vast ergens verstrikt  

 
 
geraakt, ze kan ze zelf niet 
volgen.  

Hij ziet haar wel, 
maar mag dat eigenlijk niet 
van zichzelf. Die fijne taille, 
waar je zo fijntjes de ronding 
van je arm omheen zou kun-
nen leggen. Die losse lokken, 
zo stijl dat de wind er geen 
klit in mag maken. En dan 
hoe ze loopt, ja dat loopje, 
zo anders dan de andere 
meisjes hier... Om zichzelf te 
straffen richt hij zijn blik op 
de neuzen van zijn schoenen, 
gelukkig nog netjes, met de 
gaatjes zo mooi symmetrisch 
aflopend naar de zijkanten. 
Daar slijten ze altijd minder 
snel, jammer is dat, men let 
juist op de neuzen. Zijn zang 
wordt mompelig zo bin-
nensmonds en hij krijgt dan 
ook een klap op zijn schou-
der van Jan. Jan houdt de 
stemming erin, zoals een 
labrador in een gezin met 
twee pubers. Hij schrikt op 
en doet gauw weer mee, 
zoekt het meisje met de tail-
le zo fijntjes, maar ziet haar 
niet meer. Als hij vraagt waar 
die ene rare meid is, krijgt hij 
slechts vragende ogen als 
antwoord.   

 De avond valt met 
elke meter die ze lopen. De 
stad moet verkend, belegerd 
en bezet; de kroegen uitge-
woond.  De meisjesvlag ver-
laagt zich met elke slok met 
meer overgave tot het mot-
to: hier heb je me, zie maar 
wat je ermee doet. Althans, 
zo ziet hij het. Hij is op zoek 
naar iets anders. Puurheid.  

 
 
Met een scherp randje mis-
schien, want te puur is ook 
zowat... Even een luchtje 
scheppen.   
  Opeens is ze daar 
opgedoken. Staat te roken 
met een hand in d'r broek-
zak. Dat had ie niet ver-
wacht, maar het valt hem 
niet tegen, want dat is het 
scherpe randje wat ie zocht. 
Hij kijkt naar de neuzen van 
zijn schoenen. Drankvlekken 
hebben het leer bont ge-
kleurd, jammer is dat, maar 
de gaatjes nog zo mooi in dat 
symmetrische patroontje. Hij 
kijkt weer op, ze staat er nog 
steeds. Staart naar de ster-
renhemel en trekt denkbeel-
dige lijnen met een ietwat 
hoog gehouden slank vinger-
tje. Hij loopt op haar toe. Er 
is iets in haar ogen: een 
schittering, sterretjes, twin-
kelend. Misschien komt 't 
slechts doordat ze een nieu-
we sigaret opsteekt met een 
zilverkleurige aansteker. Bru-
taal haalt hij de sigaret tus-
sen haar lippen vandaan. "Je 
hoeft me niet te redden 
hoor,'' zegt ze glimlachend. 
Weer die twinkeling. Vluchtig 
werpt hij een blik op zijn 
neuzen. 
 
 ̷  Naomi Boekwijt 
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 Vooroorlogs) Vrouwenberoep  
 
Vrouwonvriendelijke ode aan de vrouw  
Kapster, 
naaister, 
schoonmaakster, 
serveerster, 
verkoopster, 
verpleegster, 
verzorgster, 
werkster, 
(uiteraard alfabetisch geordend 
ten behoeve van het gemak)  
koningin, heldin of beste vriendin. 
Doe er beroep op, 
maak het jezelf naar de zin. 
Het zou toch zonde zijn als de man iets ontbrak.  
Maar  toch…  
Zij zijn de doeners, 
meer dan boeners. 
Zij zijn de dragers, 
meer dan iets magers.  (zeg dit ze nooit) 
Zij zijn de vrede, 
meer dan de schede. 
Zij zijn de praters, 
meer dan genoeg.         (geen zin voltooid)  
Zij zijn de baarders,  
meer dan bevaarders. 
Zij zijn de mate, 
meer dan de maten.      (verstrooid verstrooit) 
Gezien al van verre, 
zij zijn de sterren.  
Goed. 
Op naar de kroeg.        (beschonken berooid)   
 
 ̷  Tim Hofman 

Ontkenningsfase 
 
Nee 
Echt niet 
Ik ben geen gedicht 
 
 ̷  Coen Beelen 
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 Lieg recht in mijn gezicht 
 

Houd me weg van jouw eeuwig licht 
Laat me vallen 
In de diepste dallen 
Hard, harder, hardst, 
Tot voor mijn ogen sterren dansen 
Schijnen in het donker voor mijn gelogen, 
Gelogen ogen 
Begraaf me onder sterren 
In een diepe slaap 
Maar vang me 
Als ik je wegkaap 
Van de lucht waarin wij vallen 
  
Wil je terug in mijn hoofd 
Op de plek waar ik heb geloofd 
Dat jij verlangen liet groeien 
Naar elkaar 
Zonder  te  hoeven  vragen  ‘is  het  waar’ 
Dat ook de sterren schijnen 
Als jij zinkt 
Naar de bodem van de zee 
Wetend, jij sleurt mij mee 
  
Wij zullen dan sterren zijn hoog, hoger, hoogst 
Je ogen zullen stralen zo fel 
Dat niemand ooit kan vergeten 
Dat wij onze levens niet hebben versleten 
Met verdriet om elkaar 
Maar met elkaar,  
Ik houd van je,  
Voor mij, 
Voor mij ging het niet te snel. 
 
 ̷  Babiche de Koning 

Mijn lief  
 
Mijn lief, wat ben je mooi 
Je bruist zo leuk van binnen 
Al je kleuren, al je warmte 
Genoeg om te beminnen  
Stralend als je kon zijn 
Als de nacht weer begon 
Zo nietig kon je zijn 
Naast die stralende zon  
Ik zag je stralen 
‘t  Was  diep  in  de  nacht 
Liep naar het venster 
En fluisterde zacht  
“O,  jij  bent  zo  stralend 
Kom jij eens even hier 
Ik wil je strelen, wil je aaien 
Kom,  doe  me  een  plezier”  
Eerst was er een twijfel 
Later daalde je neer 
O, ik mocht je voelen! 
Maar ik wilde véél meer  
Ik greep je met beide handen 
Pakte je heel stevig vast 
En nu straal je in een potje 
In  het  midden  van  m’n  kast  
 
 ̷  Nathalie Boers 
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De mythe van  

de sterren  

 
 
 
Ik lig op mijn rug in het gras, 
probeer het boek te lezen 
dat ik boven mijn hoofd 
houd, tussen mij en de heer-
lijk felle zon in. Ik ruik de zon 
op mijn huid, ik snuif in ieder 
geval de geur op die ik alleen 
dan ruik. Is dat de geur van 
vitamine D? Niet vergeten 
me straks in te smeren. 
Huidkanker wordt nog het 
einde van de moderne mens. 
Huidkanker en de ziekte van 
Lyme. Omdat we zo graag 
met blote benen rondlopen. 
Omdat we zo trots zijn op 
onze buitenkant. Onze bui-
tenkant die anderen zo wei-
nig vertelt over die binnen-
kant.  
Geen woord dringt tot me 
door, maar dat ligt niet aan 
het boek. Ook niet aan het 
gras dat speels mijn kuiten 
kietelt, en mijn nek. En zelfs 
niet aan de eenden en gan-
zen die verderop een orkest-
repetitie hebben; een mo-
dern stuk vol gekwek, ge-
kwaak en gegak. Nee, het ligt 
aan een vraag, een vraag van 
een meisje dat op een kleed-
je verderop zit, samen met 
haar moeder. De vrouw van 
wie ik althans denk dat het 
haar moeder is. 
‘Waar  zon  komt  daan?’  dat  
vroeg het meisje net, in haar 
prachtige peuter- of kleuter-
taaltje, ik kan nooit zo goed 
inschatten hoe oud die kin-
deren zijn. Sommigen zijn al 
vroeg bijdehand en groot,  
anderen zijn groot geworden 
in het wachten. ‘Waar  de  zon   

 
 
 
 
 
vandaan  komt?’  Mama  legt  
haar tijdschrift naast haar 
neer en kijkt naar het meisje, 
met de grote ogen, groen als 
ik het goed zie. Wat zal ze 
zeggen? Hoe leg je dat uit 
aan een kind van die leeftijd? 
Ooit, in den beginne was er 
niets. En toen zei God: Er 
moet licht zijn. En toen was 
er licht. Klaar, ga nu maar 
weer spelen. 
Geen bevredigend antwoord, 
niet voor mij. Maar wat dan? 
Nou, lieve schat, in het begin 
was er zelfs geen aarde die 
onherbergzaam of verlaten 
was. Geen wondere water-
vloed, wel een diepe duister-
nis. Zonder of met de wind, 
de geest van God, ik weet het 
niet. Wel met inspiratie, 
want er kwam een big bang, 
een enorme knal. Alles 
zweefde met enorme snelhe-
den de ruimte rond, alles 
botste tegen elkaar aan, stui-
terde soms weer van elkaar 
weg. Toen ontstonden sa-
menklonterende ballen gas, 
waarin kernfusie plaatsvond. 
Je wilt natuurlijk weten wat 
kernfusie is, liefje. Kernfusie, 
dat is het samensmelten van 
twee atomen, waarbij net 
een zwaarder element wordt 
gevormd. In de zon worden 
twee waterstofatomen  
samen één heliumatoom. En 
bij dat proces komt energie 
vrij, precies zoals Einstein 
ooit beweerde. E=mc2 . Wie 
Einstein was? Een grappige  

 
 
 
 
 
genie. Op kernfusie is ook de 
waterstofbom gebaseerd, 
een bom die veel sterker is 
dan de atoombom. Wat de 
atoombom is? Niet iets voor 
kinderen van jouw leeftijd. 
Maar die waterstofbom is 
wel schoner en veiliger dan 
de atoombom, geen radioac-
tief afval. Schoon en veilig, 
en daarom is het de energie-
bron van de toekomst, kern-
fusie. Ze moeten het alleen 
nog onder controle houden, 
om dat proces hier op aarde 
zo na te bootsen dat we er 
iets aan hebben. Fusie is al-
tijd mooier dan splitsing. 
Toenadering altijd beter dan 
verwijdering. 
Zelfs ik zou in slaap vallen. 
‘Weet  je  nog  wat  je  zei  over  
de sterren?’  zegt  de  vrouw. 
Er komt een bedenkelijke 
grimas op het gezichtje van 
het meisje, ze wringt haar 
lichaampje alle kanten op en 
rolt over het kleedje heen en 
weer. Ik heb het boek maar 
neergelegd, mijn arm werd 
zwaar. Waarom luister ik 
juist naar dit gesprek, terwijl 
er veel meer mensen op het 
grasveld liggen, of zitten, 
pratend over alles en over 
koetjes en kalfjes? Of kijk ik 
niet naar die mensen die 
lezen, in elkaars armen lig-
gen, zoenend, half vrijend? 
‘Dat  in  donker,  dat  zon  is  dan  
in mini-stukken, over de hele 
lucht,’  brabbelt  ze  trots. ‘Wat 
goed dat je dat nog weet! 
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En  wat  zei  papa  toen?’ 
‘Sterren  net  als  zon,  maar  
kleiner, ver weg, als in 
spookje. Zon slapen in don-
ker.’ 
‘Zoals  in  een  sprookje,  ja.  Ver  
ver hiervandaan.’ 
‘Maar  hoe  zon  dan  daar?’  
Haar vraag is nog steeds niet 
beantwoord, ze is niet dom 
dit meisje. 
‘Ik  zal  je  vertellen over de 
zon en de sterren. Er was 
eens een meisje, dat Sterre 
heette, al heel lang geleden. 
Ze wilde het liefst de hele 
dag bij een jongetje zijn, ik 
weet niet meer hoe hij heet-
te.’ 
‘Thomas!’ 
‘Goed,  Thomas.  Vind  je  
Thomas leuk? Nou, Sterre 
vond deze Thomas ook heel 
leuk, ze hield van hem, maar 
ze kon het hem niet vertel-
len, ze wilde het niet. Het 
was al een vriendje van haar, 
wat als hij haar daarom niet 
meer aardig zou vinden. Dus 
ze ging het verbergen, wat ze 
voelde. Elke keer dat ze met 
hem speelde, in de speeltuin, 
of op straat, bij hem of bij 
haar thuis, elke keer verborg 
ze  het  voor  hem.’ 
‘Wat  verborgen?’ 
‘Wat  verbergen  is?  Verber-
gen is iets voor jezelf hou-
den, iets verstoppen, iets 
een geheimpje houden. Je 
kan een knuffel verbergen, 
of een snoepje. Of dat mooie 
schelpje, dat je verborg in de 
tuin.’ 
‘Had  ik  berg  gemaakt!  Zo  
groot!’  roept  ze,  aanwijzend 
met haar hand hoe hoog dat 
hoopje zand wel niet ge- 

 weest was. 
‘Maar  dit  was  een  gevoel, 
het  zat  binnen,  hierzo,’  en  ze  
legt haar hand midden op de 
borst van het meisje met de 
mooie  krullen,  ‘en  ze  wilde  
niet dat het naar buiten 
kwam.’ 
‘Zij  berg  maken  binnen?’ 
‘Ja,  eigenlijk wel. Ze stopte 
het weg, eerst was het nog 
een klein hoopje zand. Maar 
elke keer dat ze het niet zei 
wanneer ze Thomas weer 
zag, kwam er nog een schep-
je bovenop. Het hoopje zand 
werd een heuveltje, een 
bergje,  een  hele  hoge  berg.’ 
‘Maar  binnen  dan.’ 
‘Ja.  Maar  hoe  meer  schep-
pen aarde Sterre erop gooi-
de, hoe zekerder ze wist dat 
het er was, die berg binnen 
in haar. Ze kon er niet meer 
omheen. Het was daar en ze 
voelde het kloppen, beven, 
trillen, alsof het eruit wilde, 
onder al die aarde vandaan. 
Ze kreeg het ook warm elke 
keer als ze de jongen zag en 
hem weer niets zei. Zelfs in 
de winter, als het heel koud 
was. En het ging steeds meer 
trillen en het werd iedere 
keer warmer, maar ze wilde 
het niet vertellen. Nog 
steeds niet. Tot ze op een 
dag wakker werd en zelf een 
berg  was.’ 
‘Wow!’  roept  het  meisje,  
alsof ze zelf ook wel zo wak-
ker wil worden. 
‘Zij  vond  het  niet zo leuk. Nu 
kon ze helemaal niets meer 
zeggen, zelfs als ze het wilde. 
Thomas zag de berg, maar 
Sterre zag hij dus niet. Hij 
wist niet dat Sterre de berg 

was. Hij begon haar te zoe-
ken. Sterre! Waar ben je! 
Sterre wilde zeggen: Hier ben 
ik, je loopt op me, je klimt 
over me heen! Maar ze kon 
het alleen maar denken, ze 
had  geen  mond  meer.’ 
Het meisje perst haar lippen 
samen, om te kijken of ze 
zelf ook geen mond meer 
kan hebben. 
‘En  elke  dag  dat  de  jongen de 
berg beklom, op zoek naar 
haar, ging ze meer beven, 
voelde ze zich nog warmer 
worden. Weet je die vulkaan 
nog? Op vakantie?’ 
‘Ja,  vuurberg!  Maar  geen  
vuur!’ 
‘Nee,  daar  was  geen  vuur  
meer. Maar dat was er ooit 
wel geweest. En zo gebeurde 
het dat op een dag de top 
van de berg open ging, er 
kwam een scheur in de 
grond. En daaruit schoot een 
enorme bal vuur. De vuurbal 
had er zo graag uit gewild, 
dat die vuurbal veel te snel 
ging, hoger en hoger, verder 
en verder, sneller en sneller. 
Sterre was niet langer de 
berg, nu was ze de vuurbal, 
het gevoel dat ze zelf had 
verborgen. Toen ze uiteinde-
lijk stopte, was ze tussen alle 
sterren en was het donker. 
Thomas had het gezien en 
vanaf die dag keek hij iedere 
nacht of hij Sterre zag, er-
gens boven hem in de verte. 
Maar er waren al zoveel ster-
ren, dat hij naar ze allemaal 
zwaaide. Hen allemaal een 
luchtkus  gaf.’ 
‘En  zon  ook  zo  hoog  gaan?’ 
‘Ja,  de  zon  ook,  heel  lang  
geleden.’ 

Ster  
  
Wat hang je daar mooi 
 (of hang je niet) 
 met je stralenkrans 
 en je neiging tot het fuseren 
 van steeds zwaardere deeltjes 
 tot uiteindelijk 
 helemaal aan het eind 
 van je lange lange leven 
 je uit elkaar spat  
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‘Daarom  zon  warm  en  lief.  
Zon niks zeggen. Net als 
ster.’ 
‘Ja,  en  elke  lente  en  elke  zo-
mer probeert de zon dich-
terbij te komen, zodat het 
nog warmer wordt. Om te 
schijnen voor iemand anders. 
Om met licht te zeggen wat 
zonder woorden niet kon. 
Maar het is tijd om naar huis 
te  gaan,  zie  ik.’ 
‘Nou  al?’  Ze  ruimen  op,  het  
meisje doet er in ieder geval 
een poging toe. Ze gaan weg, 
maar niet voordat het meisje 
zegt, zwaaiend naar de zon: 
‘Dag  Ster!’ 
Ja, dat is alles wat je moet 
weten. Dat de zon een ster 
was, geboren uit een onuit-
spreekbaar gevoel. Een ge-
voel dat bijna niet naar vol-
doening in woorden te vat-
ten is. 
Als ik opsta om weg te gaan, 
zeg ik het ook.  ‘Dag  ster.  Tot  
morgen.’  
 
 ̷  Dennis Koopman 
 
 

Sterveld  
 
Verbijsterd zie ik de stervensdood voorbijgaan. 
Ontsnap ik toch aan alle laster? 
Schuld en pijn trekt het halster vaster. 
Ik weet niet of ik wel sterk kan staan.  
Ik kijk door het venster verder dan verdriet 
Een hardloopster rent voorbij, 
maar ziet me niet.  
Ontga ik aan elk waarnemingsvermogen? 
Er stellen zich ontelbare stellen sterren op voor mijn ogen. 
Of achter mijn netvlies vliest net 
een achterlijk netster vliesnet met de gedachte 
tien sterren te hebben geteld.  
Ik sta versteld in het sterveld. 
 
 ̷  Klaas la Roi 
 



 

11 

Op zoek naar  
een ster  

 
 
In vroeger tijden zochten 
drie koningen naar een ster. 
Die ze uiteindelijk boven een 
stal in Bethlehem vonden. En 
nu? Nu hoeven we niet meer 
te zoeken naar sterren. Ze 
zijn overal: op tv, op inter-
net, in de krant, in tijdschrif-
ten. Of in reclames. STER-
reclames om precies te zijn. 
Hans Klok wappert met zijn 
blonde haren heen en weer 
in de hoop ons een bepaald 
wasmiddel aan te kunnen 
smeren; de kalende doch 
enthousiaste manager van 
Neêrlands grootste super-
markt huppelt door zijn win-
kel om ons zover te krijgen te 
gaan hamsteren; Fons kan 
nie praten nie en nie gamen 
nie; enzovoort. Populaire 
reclameacteurs (en –actrices 
uiteraard) groeien uit tot 
heuse  ‘BN’ers’.  Sterren dus.   

Terug naar de eerste 
betekenis van het woord 
‘ster’:  een  hemellichaam.  De  
malle middeleeuwers dach-
ten dat de sterren in een 
soort koepel stonden, het 
firmament. Daarachter zou 
dan de hemel zijn. Intrige-
rend vond ik dat. Ik stelde 
me zo voor dat er in het fir-
mament allerlei gaatjes za-
ten, waardoorheen het he-
mellicht scheen, en dat zo 
dan de sterren ontstonden. 
Net een mythe.  

Maar stel je eens 
voor dat die mythe waar is. 
Dat er écht gaatjes in de 
lucht zitten (letterlijk gezien 
dan). En dat daarachter zo-
iets is als een hemel, een 

  
 
 
 
paradijs, een plek waar je 
volledig tot rust kunt komen. 
Een plek waar geen bomen 
staan met vruchten waar je 
niet van mag eten en waar 
geen slangen zijn die begin-
nen te praten. Nee, een plek 
waar de zon altijd schijnt, 
waar Fons kan praten wél en 
gamen wél, waar hamsteren 
niet nodig is. Waar iedereen 
een ster is, ongeacht je be-
kendheidsgehalte. Een plek 
waar Hans Klok ons vast wel 
naartoe kan goochelen. Met 
wapperende  haren.  Zucht… 
 
 ̷  Erika de Joode 

Ster  
 
Heeft u een sterretje  
 
En denkt:  
 
Dat kan geen kwaad?  
 
Voordat u het weet  
 
Is hij helemaal uitgescheurd! 
 
Bel ons bijtijds 
 
En wij vullen hem voor u op. 
 
Gratis.  
 
 ̷  Ferry Fataal 
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“Pappa?”  
“Ja?” 
“Heb  jij  het  koud?” 
“Nee.” 
“Heb  jij  het  dan  warm?” 
“Nee.” 
“Maar  wat  heb  jij  dan?” 
“Hm…gewoon  goed.” 
Ik glimlachte. Mijn pappa 
was sterk. Hij was moedig en 
mooi, dat zei mamma altijd. 
Later zou ik net zo worden 
als hij. Net zo groot en net zo 
stoer. Ik keek weer voor mij 
uit. De hemel werd steeds 
donkerder en naarmate het 
donkerder werd verschenen 
er steeds meer lichtstipjes. 
“Heb  jij  het  soms  heel  erg  
heet?” 
“Nee.” 
Ik haalde mijn schouders op. 
Soms was mijn pappa ook 
heel raar. Dan zat hij heel 
stilletjes, op ons muurtje, te 
staren naar iets. Ik wist niet 
wat. Waarschijnlijk zou ik dat 
ook nooit weten. Als pappa 
naar de hemel keek dan 
mocht je eigenlijk niets vra-
gen. Dat was verboden. 
Maar toch deed ik het, want 
ik wilde nou eenmaal veel 
weten. 
“Pappa,  wat  is  dat?” 
“Een  vallende  ster.” 
“Gaat  ‘ie  dan  kapot  vallen?” 
“Nee.” 
Een vallende ster, dacht ik, 
hoe kan er nou zomaar een 
ster naar beneden vallen? 
Zouden die mensen die daar 
wonen dan niet geplet wor-
den? 
“Pappa? 

 
 
 
“Ja?” 
“Waarom  valt  die  ster?” 
Mijn vader draaide zijn ge-
zicht naar mij toe. Nog nooit 
had hij dat gedaan, enkel om 
te zeggen dat we naar huis 
gingen, omdat ik naar bed 
moest. Hij keek me door-
dringend aan. Ik bedacht dat 
hij misschien wel eens boos 
zou kunnen zijn, omdat ik 
hem had gestoord.  
“Als  er  een  ster  uit  de  hemel  
valt betekent dat, dat er ie-
mand door de hemelpoort is 
gelopen.” 
“De  hemelpoort?” 
“Ja,  de  hemelpoort.” 
Mijn wenkbrauwen had ik 
lichtelijk omhoog getrokken, 
geïnteresseerd keek ik naar 
mijn vader. Zijn gezicht stond 
bedenkelijk en voor enkele 
seconden sloot hij zijn ogen. 
Plots vlogen die weer open 
en gaf hij een glimlach. 
“Toen  mijn  opa  overleed,  
vertelde mijn vader dat ik 
goed op de hemel moest 
letten. Zodra er een vallende 
ster voorbij schoot dan 
moest ik bedenken dat opa 
in de hemel aan was geko-
men. Hij had van God de 
gelegenheid gekregen om 
door de hemelpoort te lopen 
en het eeuwige paradijs in 
zijn hart te sluiten. Die gele-
genheid is belangrijk, jongen, 
onthoud  dat!” 
Met open mond luisterde ik 
naar mijn vader. Soms ver-
telde hij zulke mooie  
verhalen dat ik er nog van 
droomde in mijn slaap. Ik 

 
 
 
 wilde ook naar die hemel-
poort, ik wilde ook het para-
dijs in mijn hart, ookal wist ik 
niet precies wat dat was.  
“Gaan  er  veel  mensen  
dood?” 
“Ik denk  zo’n  86400.” 
“Per  dag?”   
“Ja.” 
Mijn mond viel open. Zoveel 
mensen dood per dag; dat 
was best veel. Hoe zou het 
dan kunnen dat de mensen 
niet op waren? Na een dag 
moest iedereen dan toch wel 
dood zijn.  
“Waarom  leven  wij  dan  nog,  
als er zoveel mensen dood 
gaan?” 
“Omdat  er  tegelijkertijd  ook  
mensen worden geboren.” 
“Net  zo  veel?” 
“Nee,  er  worden  meer  men-
sen geboren dan er dood 
gaan.” 
Zo zat het dus. Iedere keer 
als er iemand overleed dan 
kwam er ook een kindje bij. 
Dat was een mooie gedach-
te. Zo zouden de mensen 
nooit op gaan. Ik haalde op-
gelucht adem en keek weer 
naar de nu bijna zwarte he-
mel voor mij. Alle sterretjes 
waren te zien en ik probeer-
de het steelpannetje te zoe-
ken. Mijn vader had hem 
alweer gevonden, hij was 
daar zo goed in. Soms deden 
we een wedstrijdje, meestal 
won hij.  
“Gaan  we  naar  dromen-
land?” 
“Nu  al?” 
“Ja,  morgen  weer  vroeg  op.” 

Een vallende ster 
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Ik knikte en sprong als eerste 
van het muurtje af. Sloffend 
liep ik de helling af, maar 
ineens hoorde ik gehijg en 
gestommel achter mij. 
“Ik  ben  toch  eerder  bene-
den!” 
“Niet  waar!” 
Ik begon ook te rennen, 
maar kon mijn vader niet 
inhalen. Het scheelde niet 
veel of mijn lichaam ging 
harder dan mijn benen aan-
konden. De helling was rede-
lijk steil en voor mijn gevoel 
ging ik met honderd kilome-
ter per uur naar beneden. Ik 
spreidde mijn armen en deed 
alsof ik een straaljager was.  
De steen had ik niet zien lig-
gen. Een straaljager hoefde 
toch ook niet uit te kijken 
voor stenen? Met een harde 
klap kwam ik neer in het nat-
te gras. Mijn neus in de aar-
de gedrukt. 
“Pappa!” 
Ik voelde dat mijn knie pijn 
deed en ik probeerde op te 
krabbelen. Het lukte me niet, 
maar gelukkig kwam mijn 
vader al aangelopen. 
“Zoon,  wat  doe  je  nou  
weer?” 
“Er  lag  ineens  een  steen  
en…” 
“Ineens?  Dat  kan  niet.” 
“Nou,  er  lag  gewoon  een  
steen en ik zag hem niet.” 
“En  dus  struikelde  je?” 
“Ja.” 
Mijn vader pakte me onder 
mijn oksels en hees me 
overeind. Ik keek naar bene-
den en zag dat mijn knie 
bloedde. Snel greep mijn 
vader me bij mijn pols en 
trok me mee het laatste 

 stukje van de helling af.  
“Ga  ik  nou  dood?” 
“Nee,  natuurlijk  niet.” 
Mijn vader was geïrriteerd, 
dat hoorde ik aan zijn stem. 
We liepen snel. Mijn pols 
was strak omklemd en ik 
vroeg me af of mijn hand nu 
aan het afsterven was. De 
dood is mooi, dacht ik. Zou 
mijn hand dan in zijn eentje 
naar de hemelpoort gaan? 
Het leek me wel spannend. 
Misschien bleef mijn hand 
juist hier en ging ik met de 
rest van mijn lichaam naar 
de hemelpoort. Ik wist het 
niet. Waarschijnlijk zou ik 
ook dat nooit weten. 
We liepen het laatste stukje 
over het gras en vervolgens 
opende mijn vader het tuin-
hekje om de tuin te betre-
den. Mijn gympen schuurden 
langs de hobbelige stenen. 
Mijn veters waren los, 
mamma zou misschien boos 
worden. Een paar dagen ge-
leden was ik gevallen omdat 
ik op mijn eigen veter had 
gestaan. Toen was mijn an-
dere knie gaan bloeden. Mis-
schien had mamma wel he-
lemaal geen verbandjes 
meer. Dan zou het blijven 
bloeden en dan was het mijn 
been die naar de hemelpoort 
zou gaan. Zou mijn been toe-
stemming krijgen van god? 
Nee, want mijn been had 
geen hart. Hoe moest dat 
dan? 
“Jongen,  wat  heb  je  nou  
weer gedaan?” 
“Ik  ben  gevallen.” 
“Ja,  dat  zie  ik,  alweer.” 
Mijn moeder tilde me op van 
de grond en bracht me naar 

de keuken waar ze me neer-
zette op de eettafel. Hij 
voelde koud aan tegen mijn 
dijbenen. Ik had een korte 
broek aan, het was lekker 
weer geweest vandaag. Pap-
pa had me daarom meege-
nomen naar het grote meer, 
dat aan de andere kant van 
de berg lag. Mijn pappa 
noemde het een heuvel. Hij 
zei dat het kwam omdat ik 
kleiner was en dan leek de 
heuvel groter, dus een berg.  
“Houd  je  been  stil!” 
Gelukkig, mijn mamma had 
nog verbandjes. Zorgvuldig 
als altijd verbond ze mijn 
bloedende knie. Een klein 
kusje volgde en ze keek me 
zelfvoldaan aan. 
“En  nu  gauw  naar  bed  toe.” 
Mijn glimlach verdween en ik 
keek haar met een boos ge-
zicht aan. Ik wilde nog hele-
maal niet naar bed, ookal 
wist ik dat ik moest. Als ik 
het steelpannetje had gezien 
moest ik gaan slapen.  
Mamma tilde me van de ta-
fel af en zette me op de 
grond. Haar hand gaf een 
tikje tegen mijn billen, nat 
door het gras.  
“Vort! Ik  kom  zo  bij  je!” 
Ik liep de keuken uit, richting 
de trap. Vermoeid pakte ik 
de brede leuning vast en 
zette mijn linker voet op de 
eerste trede. Mijn tweede 
been volgde en hulpeloos 
wachtte ik op mijn derde 
been. Waarom had ik er 
maar twee? Al onze dieren 
hadden er ook vier. Mijn 
mamma zal wel niet genoeg 
verbandjes hebben voor vier 
benen, bedacht ik. Het leek 
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 me een logische reden.  
Toen ik uiteindelijk bovenaan 
de trap stond voelde ik me 
moe. Mijn ogen leken op 
mijn tenen te hangen en ik 
kon mij nog amper voort 
bewegen. 
Plots hoorde ik de gouden 
ring van mijn moeder op de 
trapleuning tikken. 
“Schiet  je  nou  al  op?” 
“Ja,  mamma.” 
Ik liep naar de badkamer en 
trok met moeite al mijn kle-
ren uit. Voorzichtig liet ik 
mijn broek over mijn knieën 
glijden. Het verbandje mocht 
niet loslaten. De kleding ver-
dween in de rieten wasmand 
en ik trok mijn pyjama uit het 
pyjamakastje. Ik had hem 
zelf uitgezocht. Een blauwe 
pyjama, met koeien erop. 
Dat waren mijn lievelingsdie-
ren. Maar dan moesten ze 
wel bruin zijn. Zwart met wit 
vond ik niet mooi. Het waren 
beiden geen kleuren, bruin 
wel.  
Ik zocht mijn tandenborstel 
op het wastafelplankje. 
Waarom was ik niet groter? 
Mijn benen waren te kort, ik 
kon nooit bij de spulletjes 
waar ik niet bij kon. Ik was 
niet lang genoeg. Ik schoof 
het krukje voor de wastafel 
en klom erop. Nu was ik wel 
groot genoeg en pakte mijn 
tandenborstel. Ook die was 
in de vorm van een koe. 
Eerst had mamma een 
zwart/witte koe gekocht, 
maar die vond ik niet mooi. 
Toen heeft ze hem terug 
gebracht en een tandenbor-
stel met een bruine koe voor 
me gehaald.  

De tandenborstel bewoog 
niet, maar mijn hoofd wel. 
Eerst links, dan rechts, weer 
links en dan weer rechts. Zo 
ging het twee minuten lang, 
dat moest van de tandenarts. 
Soms deed ik het zelfs drie 
minuten, misschien zouden 
mijn  tanden  er  dan  ’s  nachts  
uitvallen en dan kwam de 
tandenfee langs. Van de tan-
denfee kreeg ik altijd geld, ik 
vond haar lief. 
“Mannetje,  ben  je  klaar?” 
“Ja.” 
Ik hoorde mijn mamma de 
trap op komen, haar kettin-
gen rammelden om haar nek 
en haar gouden ring tikte 
weer op de trapleuning. Slof-
fend liep ze de badkamer in. 
Een brede glimlach ver-
scheen op haar gezicht en ze 
stopte haar vinger in haar 
mond. 
“Kom  hier.” 
Ik liep naar mijn mamma toe 
en direct smeerde ze haar 
natte vinger uit over mijn 
wang. Wild schudde ik mijn 
hoofd en deed een stap naar 
achteren.  
“Ik  ben  al  schoon!” 
“Maar  lieverd,  je  hebt  tan-
denpasta  op  je  wang.” 
“Nou  en!” 
Mijn moeder haalde haar 
schouders op en liep de bad-
kamer weer uit. Ik volgde 
haar. Mijn vingers gleden 
over de muur naast mij. Het 
voelde gek aan, rimpelig.  
“Loop  eens  door.” 
Ik versnelde mijn pas en liep 
de slaapkamer in. Nog meer 
koeien, dacht ik. Deze kamer 
was vol koeien. Eens had ik 
gevraagd of ik Bella op mijn 

kamer mocht houden. Toen 
had mamma gezegd dat dat 
niet mocht. Ik vond dat echt 
stom. Maar pappa wilde het 
ook niet. 
“Nou,  snel  je  bedje  in.” 
Ik klom op mijn bed en trok 
het koeiendekbed over me 
heen. Gelukkig was mijn bed-
je al warm, ik had het name-
lijk koud. Mamma ging op de 
rand van mijn bed zitten en 
aaide me over mijn hoofd. Ik 
vond het altijd lekker als ze 
dat deed. Langzaam voelde 
ik mijn oogjes dichtvallen. Dit 
was  mamma’s  tactiek,  nu  
hoefde ze niet voor te lezen. 
Ik twijfelde of ik alsnog zou 
vragen of ze wilde voorlezen, 
maar dit kriebelen was ook 
wel fijn. Plots stopte het 
kriebelen en ik voelde een 
natte zoen op mijn voor-
hoofd. 
“Welterusten,  ventje.” 
“Slaap  lekker,  mamma.” 
Ik zwaaide nog eventjes, tot-
dat de deur achter haar dicht 
viel. Ik snoof diep, draaide 
me op mijn linker zijde en 
viel in slaap. Dromend over 
koeien die omringd werden 
door vallende sterren.  
“Mamma!  Pas  op!” 
Ik rende over het gazon op 
mijn moeder af. Mijn armen 
waren gespreid en ik maakte 
een zoemend geluid met 
mijn lippen op elkaar. Nu 
was ik een straaljager. Giste-
ren had ik er nog eentje over 
zien vliegen. Prachtig, had ik 
gefluisterd. Oorlog, had mijn 
moeder gezegd. Ik wist niet 
wat dat precies was, maar 
toen ik het vroeg kreeg ik 
geen antwoord. Dat was niet 
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voor kleine kinderen, zei mijn 
vader. Soms hoorde ik mijn 
pappa en mamma wel eens 
over oorlog praten. Daar 
gingen ook veel mensen 
dood. Misschien was dat wel 
de reden dat er zoveel men-
sen dood gingen per dag. 
Maar waar kwamen die kind-
jes dan vandaan? 
Ik was gestopt met rennen 
en stond nu al denkende met 
mijn blote voeten in de 
modder te wroeten. Het was 
al een beetje koud geworden 
maar de modder was nog 
steeds warm door de voor-
heen brandende zon. De 
bruine massa maakte 
vreemde geluiden. Mijn 
koeien waren ook bruin 
maar die deden toch anders. 
Koeien loeien, dacht ik.  
“Mamma, ga jij vanavond 
ook mee naar de vallende 
sterren?” 
“Gaan  we  een  sterrenreis  
maken?” 
“Nee,  gewoon  alleen  kijken.” 
“Misschien.” 
Mamma was aan het naaien, 
ze maakte een nieuwe broek 
voor mij. Al mijn oude broe-
ken had ik kapot gemaakt 
door het vallen. Soms was 
mamma heel boos, want 
naaien ging niet zo snel. Ge-
lukkig was deze broek nog 
heel. Opnieuw spreidde ik 
mijn armen en rende over 
het gazon, deze keer niet 
naar mijn mamma. Zoemend 
sprong ik op en neer, 
schreeuwend van plezier. 
Toen ik een noodlanding 
wilde maken viel ik met een 
plof in het gras neer. Tegelij-
kertijd klonk een gigantische 

 knal.  
“Mamma,  dat  waren  mijn  
straalmotoren! Ze zijn ont-
ploft!”   
Ik glimlachte breed en keek 
naar mijn moeder. Ik dacht 
dat ze het niet gehoord had, 
want ze stond op en liep 
zonder wat te zeggen naar 
de stallen toe. Nieuwsgierig 
volgde ik haar figuur met 
mijn ogen. Met een versnel-
de pas liep ze richting de 
koeien. Wat ging ze doen, 
mijn vliegtuig was hier ge-
land. Hier was hulp nodig. 
“Mamma!” 
Ik kreeg geen gehoor. Het 
was helemaal stil. Er floten 
zelfs geen vogeltjes meer. 
Ineens helemaal uit het 
niets, ik schrok me een onge-
luk, hoorde ik een keiharde 
schreeuw. Mijn ogen waren 
wijd open gesperd en ik 
vloog als een omgekeerde 
vallende ster overeind. Dus 
de verkeerde kant op, be-
dacht ik mij. Voor de derde 
keer spreidde ik mijn armen 
en rende de kant van mijn 
mamma op. De zon was al 
een klein stukje achter de 
berg geschoven en de scha-
duwen vielen over onze 
boerderij heen. Het zag er 
angstaanjagend uit, maar 
een straaljagerpiloot mocht 
niet bang zijn.  
“Mamma,  wat  ben  je  aan  
het…” 
Ik hield mijn adem in. Mam-
ma’s  gezicht  was  helemaal  
nat. Ze huilde. Dat was het, 
ze huilde! 
“Mamma,  wat  is  er?” 
Haar lichaam schokte en ik 
keek om mee heen of ik een 

reden ervoor kon vinden. 
Nog steeds liepen er tranen 
uit haar ogen en ik voelde 
mij ook verdrietig worden. Ik 
wist alleen niet waarom. Ik 
deed nog een paar stappen 
naar voren, totdat ik op twee 
meter afstand van mijn 
mamma stond. Ik kon haar 
snikken nu duidelijk horen. 
Plotseling zag ik achter haar 
een donkere gestalte liggen. 
Languit gespreid over de 
grond. Hoewel mijn mamma 
ervoor zat, zag ik dat het een 
mens was. Het leek niet op 
één van de koeien. 
“Mamma,  waarom  ligt  pappa 
op  de  grond?” 
Mijn mamma begon ineens 
nog harder te huilen. Nu wist 
ik al helemaal niet meer 
waarom.  
“Lieverd,  kom  eens  hier.” 
Ik deed wat zij me vroeg en 
zette de laatste paar stapjes 
in haar richting. Toen ik vrij-
wel tegen haar aan stond 
hoorde ik twee lage stem-
men. Mijn blik wierp ik ge-
schrokken achterom en ik 
zag dat onze huisdokter bin-
nen kwam lopen. Hij tilde me 
op en zette me aan de kant 
neer. 
Mijn ogen flitsten alle kanten 
op, er gebeurde ineens zo-
veel tegelijk. Ik hoorde nog 
een harde knal en zag nu één 
van de steunbalken op de 
grond vallen. De dokter had 
hem opgetild. Ineens hoorde 
ik overal keiharde geluiden. 
Aan alle kanten vielen ineens 
steunbalken naar beneden 
en ik hoorde mamma 
schreeuwen. 
“Ga  weg  hier!” 
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Ik kende dat woord maar al 
te goed, als een speer draai-
de ik me om en rende de 
stallen uit. Enkele minuten 
later volgde mijn mamma, de 
dokter en mijn pappa. Ik liet 
mij vallen in het gras en 
staarde naar het geheel. Ze 
waren druk bezig, ik kon niet 
goed zien met wat. Toen 
ineens hoorde ik mijn moe-
der weer huilen. Een hart-
verscheurend geluid ging 
langs mijn oren en ik drukte 
mijn handen ertegen. Ik wil-
de niets meer horen, mam-
ma mocht geen pijn hebben.  
Ik staarde naar boven, de 
zwarte hemel. Ik dacht aan 
pappa. Het was koud en ik 
had mijn vest aan. Ik keek 
opzij, maar mijn pappa was 
er niet. Die was weg, had 
mamma gezegd. Zij zat nu 
naast me, met haar arm om 
mij heen. Ik hoorde mijn ei-
gen adem tegen haar jas bla-
zen, mijn hoofd lag op haar 
schouder. Ik voelde me 
vreemd. Ik had pijn in mijn 
buik, en ik had natte ogen. Ik 
wist niet waarom, waar-
schijnlijk zou ik dat ook nooit 
weten.  
“Mamma?” 
“Ja?” 
“Heb  jij  het  koud?” 
“Ja.” 
“Ik  ook.” 
Mamma was niet raar. Mijn 
mamma was mooi en lief. 
Later  zou  ik  ook  met  zo’n  
mamma trouwen. En die zou 
dan net zo lief voor mij zijn. 
Dan had ik er twee, dacht ik. 
“Kijk,  een  vallende ster!” 
“Ja,  mooi  hè.” 
“Dat  is  pappa,  toch?” 

Mijn mamma keek mij verte-
derd aan en glimlachte zwak-
jes. Ze drukte me nog stevi-
ger tegen zich aan en gaf me 
een zoentje op mijn haar.  
“Ja,  dat  is  pappa.” 
 
 ̷  Sophie van Beerlage 

Hoe word je  
een ster 

 

Apeldoorn 

Om een normale jongen te worden genoemd 
Is zeven mensen vermoorden 
Alles 
Wat je hoeft te doen 
 
 ̷  Coen van Beelen 
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Voorbestemd  
 
Daar lopen twee mannen 
over straat. Ze kennen elkaar 
niet, of tenminste: niet per-
soonlijk. Ze wonen dan wel 
aan hetzelfde pleintje en 
laten in hetzelfde park hun 
hond uit, maar meer tekenen 
van eventueel contact dan 
het standaard  ‘ik-weet-niet-
of-ik-gedag-moet-zeggen-
dus-ik-kijk-maar-naar-de-
grond’-fenomeen zijn er tus-
sen hen nooit geweest. 
Vreemd eigenlijk.  

Terug naar waar ik 
was. Twee mensen lopen 
over straat. Ze passeren el-
kaar; zeggen niets. Uiteraard. 
Wie had kunnen denken dat 
juist deze twee mensen, 
mensen die elkaar nooit 
spreken, laat staan groeten, 
elkaar later zo goed zouden 
kennen. Maar laat ik niet op 
de zaken vooruitlopen. Ze 
liepen daar dus, op die straat 
in de stad, op weg naar hun 
werk. Beiden gaan huns 
weegs; de een naar een insti-
tuut, de ander naar zijn eigen 
bloemenwinkeltje. Hoe ver-
schillend. Het was een stra-
lende, wolkeloze dag; geen 
regenwolk die het bestaan 
zou kunnen overschaduwen. 
Letterlijk gezien dan. Want 
een van de twee mannen 
was depressief en kende een 
regenachtig bestaan. Zelfs 
zijn bloemen konden hem 
niet opfleuren. En elke dag 
liep hij met een ogenschijn-
lijk meer gekromde rug naar 
zijn bloemenwinkeltje, ge-
bukt onder alle geestelijke 
lasten die hij te dragen had. 

  
 
En elke dag passeerde hij zijn 
pleingenoot, precies op de-
zelfde plek, als ware het 
voorbestemd. En elke dag 
passeerde hij die pleinge-
noot zonder dat een groet de 
lucht vulde met zijn klanken; 
de cultuur van de afzijdig-
heid in het klein. 

Tot een zeker mo-
ment. Een moment waarop 
de eigenaar van het bloe-
menwinkeltje besloot dat 
voor hem de maat vol was. 
Dat hij weer rechtop wilde 
gaan lopen, dat hij weer ple-
zier wilde krijgen in zijn 
bloemen,  in  het  leven,  in…  in  
alles. Het moment waarop 
hij het aandurfde hulp te 
zoeken.   

En zo kwam het dat 
de bloemenwinkeltjesme-
neer op een ochtend eens 
niet zijn pleingenoot pas-
seerde op de plek die voor-
bestemd  leek;  dat  hij  pas  ’s  
middags langs die plek liep, 
toen zijn pleingenoot allang 
zijn werkplek bereikt had – 
zonder de ander onderweg 
gemist te hebben, als van-
zelfsprekend.  

De depressieve bloe-
menman bereikte de plaats 
waar hij zijn wilde, opende 
de deur en vroeg bij de balie 
naar de man met wie hij een 
afspraak had gemaakt. Ka-
mer 110, werd hem meege-
deeld. Vlug, bijna opgewekt 
bij de gedachte aan een mo-
gelijke genezing van zijn 
geestelijke kwaal, liep hij 
naar boven, naar de kamer 
waar hij zijn moest. Drie keer  

 
 
kloppen was wel genoeg, 
meende hij; hij opende de 
deur. En daar, aan een groot 
bureau, zat zijn pleingenoot. 
Rustig, serieus, en zijn ogen 
deze keer opslaand naar de 
persoon tegenover hem.  

Ze groetten elkaar – 
voor het eerst. Ze praatten 
met elkaar, logischerwijs ook 
voor het eerst. En ze hadden 
een goed gesprek met el-
kaar. Er volgden meerdere 
goede gesprekken; de twee 
mannen kwamen nader tot 
elkaar; ze werden goede 
vrienden.  

En nog steeds lopen 
de twee mannen op straat, 
iedere ochtend. Maar passe-
ren doen ze elkaar niet meer. 
Groeten ook niet, overigens. 
Nee, ze praten met elkaar, 
écht praten. En als ze de plek 
die voorbestemd leek, be-
reikt hebben, blijven ze even 
staan, kijken elkaar aan, 
glimlachen. Waarna ze bei-
den huns weegs gaan, de een 
naar een instituut, de ander 
naar zijn eigen bloemenwin-
keltje. 

 
Voorbestemd. Het 

stond vast in de sterren.  
 
 ̷  Erika de Joode 
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Ster 
 
Reclame. Meestal zap ik ge-
ërgerd weg, maak ik me al-
vast half gereed voor de 
nacht (of niet half, maar 
heel, wanneer het reclame-
blok meer van doen heeft 
met een filmtrilogie) of spam 
ik mijn vrienden met een 
lading  sms’jes.  Omdat  ze  
vooral mee moeten kijken, 
want die film is oh zo leuk. 
Ze kunnen alleen nog best 
vijf minuten wachten met 
binnenvallen, want die Bava-
riameiden in hun inloopkast 
zijn nog wel even bezig met 
hysterisch krijsen.   

Eerst vond ik het nog 
wel wat hebben, die recla-
me. Op een feestje showt de 
hippe gastvrouw vol trots 
haar nieuwe inloopkast aan 
het leger volgzame vriendin-
nen, waarna ze het natuurlijk 
massaal op een gillen zetten. 
Dat is des vrouws. Vervol-
gens showt ook de man des 
huizes zijn eigen persoonlijke 
walhalla: een inloopkast ge-
vuld met Bavaria bier. Nu 
moet ik eerlijk bekennen dat 
ik schreeuwende mannen 
een stuk minder vervelend 
vind dan op extreem hoge 
toonhoogte blèrende vrou-
wen. Gelukkig bestaat er nog 
zoiets als een mute knop.   

Helaas kan ik deze 
methode niet altijd en overal 
inzetten…  

Elke morgen rijdt de 
chauffeur mij in zijn bus naar 
Schiphol. Met de bus, kan  
dat? Ja, dat kan, want ik 
woon in Alphen aan den Rijn.  

 
 
 

Daar kan niet veel, behalve 
dus bussen naar Schiphol. 
Prima te doen overigens.  
Zo tegen negenen kom ik 
daar aan, om vervolgens een 
trein te pakken naar mijn 
stageadres in Hoofddorp. 
Tussen bus en trein moet ik 
echter nog een klein traject 
afleggen en die minuscule 
afstand is net genoeg om mij 
te stuipen op het lijf te kun-
nen jagen  met…de  Bavaria  
reclame op groot scherm. En 
dus ook: oorverdovend gegil 
van die vrouwen! De man-
nen mis ik net, want dan ben 
ik gelukkig al in de stations-
hal aangekomen. 

En denk nu niet dat 
dit me af en toe overkomt. 
Nee, elke ochtend als ik de 
bus uitstap word ik verwel-
komd met gekrijs (met bij-
komend effect: een piep in 
mijn oren) en ook als ik weer 
naar huis ga, wordt dezelfde 
reclame afgespeeld. Dat is 
toch niet te doen?  

Nee, dan vind ik die 
reclame  van  KPN  beter:  “Wat  
een rare foto van je moe-
der!”,  aldus  een  frisgewassen  
kerel die zichzelf per ongeluk 
exposeert voor de webcam, 
omdat zijn vriendin met haar 
moeder zit te chatten.   

  
SterK.   

 
 ̷  Fleur Spiekerman
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In memoriam  
Da Sikko  

 
 
De jonge, bescheiden ama-
teur-sonnettendichter Da 
Sikko had zichzelf nooit een 
ster gevonden. Weliswaar 
had hij tot dan toe drie son-
netten in de tweejaarlijkse 
HoogWater gepubliceerd, die 
met wisselend succes ont-
vangen waren door het niet 
bijster grote publiek en had 
hij met zwarte stift zijn naam 
op het frame van zijn groene 
fiets geschreven teneinde 
meer bekendheid te verwer-
ven, wat moeizaam lukte, 
toch vond hij niet dat deze 
wapenfeiten hem het recht 
gaven zichzelf van voor-
noemd predicaat te voor-
zien. Een held was hij ook al 
niet. Zo was hij te laf ge-
weest om zich in woord en 
gebaar uit te drukken tegen 
die  ‘vermaledijde  commissie’  
van de HoogWater, die zijn 
twee laatste sonnetten, voor 
respectievelijk Anne en J., 
had afgedrukt zonder de 
vereiste witregels, waardoor 
de gedichten aan kracht 
hadden ingeboet. Da Sikko 
was altijd van mening ge-
weest dat de vorm minstens 
zo belangrijk was als de in-
houd, zo niet belangrijker. 

Zag ik hem vaak? Niet 
bepaald. Een vriend zou ik 
hem niet willen noemen. 
Toch was ik altijd gefasci-
neerd als ik hem ontmoette. 
Hij zag eruit alsof hij door 
onnoembare demonen ge-
teisterd werd, gebukt ging 
onder ontorsbare lasten. 
Voor dichtersdemonen had 
ik altijd al een ongezonde  

 
 
 
 
belangstelling gehad, onge-
zond, daar het pekgezegde 
meer waarheid bevatte dan 
ik vóór mijn ontmoeting met 
Da Sikko had willen toege-
ven. Van zijn melancholisch 
gezever had ik altijd snel ge-
noeg, maar als ik hem verliet 
was ik immer terneergesla-
gen. Dan haatte ik hem. Was 
zijn lijden mij te wijten?  

Hij was bezig met een 
gedicht voor de nieuwe 
HoogWater, gaf hij de laatste 
keer dat ik hem zag toe. Het 
werk vlotte niet. Hoe moei-
lijk konden veertien regels 
zijn, dacht ik. Ik sprak mijn 
twijfels aangaande zijn capa-
citeiten niet uit. Tegenover 
Da Sikko liet ik veel onge-
zegd, tegen mijn natuur, al 
meen ik dat iedereen dat 
deed. Hij kon kritiek wel lij-
den, beter dan het leven 
althans, maar je uitspreken 
tegen Da Sikko had op spre-
kers niet die uitwerking die 
het volgens psychologen 
hebben moeten zou. Inte-
gendeel. Wie hem aansprak, 
luchtte het hart niet, doch 
verzwaarde het. Ik geloof 
niet dat hijzelf zich van die 
weerslag bewust was. 

Of ik een biertje met 
hem wilde doen in ’t  Uile-
nest. Ter inspiratie. Het klonk 
hol, dof, alsof hij er zelf niet 
meer in geloofde. Ik ben ge-
neigd de clichémetafoor van 
de uitdovende ster aan te 
halen, maar dat gaat niet. 
Een ster was Da Sikko im- 

 
 
 
 
mers niet? 

Ik nam zijn aanbod 
aan, en samen liepen we 
naar ’t  Uilenest. Slofte, in zijn 
geval. Zijn fiets was kapot. 
Zwartgallig, misschien naar 
waarheid, noemde hij dat 
symbolisch. We dronken een 
biertje, Da Sikko stond op, 
zwijgend. Wonderlijke kerel. 
Toen hij de deur tussen de 
pooltafel en het biljart door-
ging, zag ik hem plotseling 
niet meer. Was dit een déjà 
vu? Ach, zo gaat het met 
miskende  genieёn. 

Ik wachtte een kwar-
tier, maar Da Sikko kwam 
niet terug. Toen was ik het 
zat. Sterf, dacht ik, en verliet 
’t  Uilenest. 

Ik vrees dat Blad zich 
vergiste toen hij zijn be-
roemde epitaaf schreef.  
 
 ̷  Nick van Staalduinen 
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Superster   
 
Op een foute kledingcombi 
zul je mij dus nooit betrap-
pen. Mijn lichaam is immer 
gehuld in de nieuwste desig-
nerkleding, uiteraard met 
schoenen die onbeloopbaar 
ogen en dat ook zijn, ténzij 
je, net als ik, een cursus  ‘hoe  
leer ik hogehakkenlopen’  
hebt gevolgd. Zolang ze wat 
kleur en stijl betreft maar 
matchen met de rest van 
m’n  outfit.  Dat  is  vele  malen  
belangrijker. Mijn inloopkast 
van zes bij zes is dan ook van 
de grond tot het plafond 
gevuld. Dit om dit combi-
neerproces zo soepeltjes 
mogelijk te laten verlopen. 

Uitgegroeid, pluizend, 
dof of droog haar? – op mijn 
hoofd niet te vinden. Voor 
mij louter een tot in de punt-
jes verzorgde, gewassen-
geknipt-geföhnde coupe. 
Vanzelfsprekend eentje die 
voldoet aan de regels van de 
laatste mode en me tóch erg 
goed staat (al moet ik heel 
eerlijk bekennen dat er wei-
nig is dat mij niet 
staat).Gelukkig heb ik hier 
mijn eigen kapster voor. De 
beste van het land, dat moge 
duidelijk zijn. 

Altijd een natuurlijk-
ogende bruine teint, alsof ik 
net nog van een zonvakantie 
heb genoten, wat ik overi-
gens erg graag mag doen. Als 
mijn agenda, volgepland met 
afspraken, de meest luxe 
etentjes en hippe feestjes dit 
tenminste toelaat... 

Zonder mijn persoon-
lijk assistente verlaat ik mijn 

 
 
huis in Beverly Hills absoluut 
niet. Zonder mijn drie body-
guards trouwens ook niet. 
Wie moet anders die horde 
paparazzo’s  in  toom  houden  
en mij beschermen tegen de 
dolenthousiaste fans die aan 
het begin van de oprijlaan 
mijn naam scanderen?  

Ongelofelijk dat de 
tijd zo snel is gegaan. Op dit 
moment is het ondenkbaar 
dat ik een jaar of twee gele-
den nog kleding kocht in de 
Hennes en Maurits. Dat ik 
die winkel überhaupt binnen 
heb durven lopen. Als ik dat 
nu deed (het idee!) zou ik 
meteen een stuk minder 
liefdesverklaringen en bos-
sen bloemen ontvangen.  

Of de dingen die ik 
toen at, nog zoiets. Mijn 
maag heb ik durven vullen 
(vergiftigen) met dingen als 
wereldgerechten en stamp-
potten, en doodgewone pas-
ta. Met een pot van die saus 
erbij en kaas. Als ik er nu aan 
terugdenk word ik een 
beetje misselijk. En dan heb 
ik het nog niet eens over het 
‘drankje’  (al  vind  ik  dat  nu  
een eretitel) wat ik te vaak 
en te veel heb gedronken – 
bier.  

Nee, ik zou de tijd 
niet terug willen draaien. 
Wat ben ik blij dat ik ontdekt 
ben en dat belachelijk stu-
dentenleventje achter me 
heb gelaten. Dat mijn talen-
ten nu worden erkend en ik  
voortdurend succes heb. Ik 
wil nooit meer iets anders.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ̷  Marjan, Superster. Met een 
grote S, ja. 
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Iedereen weet dat je al een 
tijdje niet meer jezelf bent. 
Je bent geen voorbeeld 
meer. Het schip is gezonken 
en de brokken liggen er voor 
het oprapen in een zee van 
tranen. Waarom hoop bij je 
weg is gelopen, vraag het me 
niet want hij heeft mij ook 
verlaten. Vrouwe gerechtig-
heid is op vakantie en de 
chocola uit de supermarkt-
rekken smaakt zo lekker niet 
meer. Iedereen weet het en 
hun blikken staren. Staar niet 
het moois eraf wat er nog is 
overgebleven, wil ik zeggen, 
maar het is al te laat. Ik zie 
iemand lopen met mijn glim-
lach en hoor een ander met 
mijn stem mijn favoriete 
liedjes zingen. Deze wereld is 
een pikkedief en is niet be-
reid mij niet te bestelen. 
Want wie ben ik als ik al mijn 
moois laat bestelen? Dan 
ben ik toch ook maar een 
zielig mensje?  
Iedereen schijnt te weten dat 
het vandaag gaat regenen als 
ik mijn zomerjas aan doe en 
iedereen lijkt te weten dat 
de zon morgen gaat schijnen 
als ik weer mijn dikke zwarte 
vest aandoe. Dat is hoe het 
gaat. Iedereen weet het,  
behalve jij. Maar al sinds een 
tijdje weet ik dat het zo gaat.  

 
 
 
 
Elke dag sleep ik mijn para-
plu mee en zit er onder elk 
dik slobberig vest een prima 
topje.  ‘If  you  can’t  beat  them  
,  join  them’  zegt  mijn  aller-
liefste vader altijd. 
Dat jij nog altijd wegrent van 
je gebroken gevoelens zodat 
ze continu blijven terugko-
men alsof je konijn elke dag 
weer doodgaat en je vriendin 
elke dag weer bij je weggaat, 
vind ik echt knap. Laat het 
daar niet liggen roesten tus-
sen al die tranen om je lang 
gekoesterde herinneringen.  
Leef. Leef. Leef nu eens zoals 
al die andere mensen. Laat je 
leven heel even los en laat 
het als een veertje vliegen op 
de vleugels van mama wind. 
Vlieg nu eens, dwarrel rond 
als een verloren bloem op 
zoek naar een plekje om zich 
opnieuw te planten. Laat je 
leven los zoals ik jou los zal 
laten als jij jezelf niet loslaat. 
Jij wilt vast niet weten waar-
om. 
Het waarom is zo eenvoudig 
als de Nederlandse spelling. 
Als je het snapt kun je er in 
komen, als je het niet snapt  
zul je er moeilijkheden mee 
blijven houden.  
Weet je waarom? Niet om-
dat ik een waardeloze vriend 
ben en niet omdat ik mezelf 

 
 
 
 
nu zo geweldig vind en jou te 
imperfect vind om mee om 
te gaan. Nee, omdat ik wel 
geloof in doorgaan. Ik wel 
houd van chocola en altijd 
ervan zal houden (ook als het 
even niet meer zo lekker 
smaakt als eerst). Ik me niet 
van mijn fiets, mijn muziek of 
van mijn glimlach laat beste-
len. Iedereen weet het toch 
al, maar speciaal voor jou: Ik 
voel me geen ster zelfs niet 
al haal ik tienen, ben ik be-
roemd en heb ik miljoenen. 
Het is een gevoel in je wat er 
zit of juist niet. Bij mij heeft 
het er niet gezeten en bij jou 
al zeker niet. Maar juist om-
dat ik weet dat dat een ge-
voel is dat kan groeien net 
als liefde, bloemen en geld-
bomen (in mijn dromen 
moet je blijven volhouden). 
Ik ben een ster omdat ik niet 
opgeef totdat ik me ooit 
eens een ster voel. Morgen 
kunnen we altijd nog vallen-
de sterren zijn, waarom van-
daag daarom niet eens har-
der stralen? 
 
 ̷  Babiche de Koning 

Morgen kunnen we altijd nog vallende  
sterren zijn 
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The poetry of  
heaven  

 
 
‘Ye  stars,  who  are  the  poetry  
of  heaven!’  schrijft  Nicolaas  
Beets op vrijdag 16 oktober 
1835 in zijn dagboek, als hij 
de toren van het Leidse Aca-
demiegebouw beklimt om de 
komeet van Halley te zien. 
Het is een enigszins verbas-
terde regel uit Childe Ha-
rold’s  Pilgrimage van Lord 
Byron, waarvan onlangs een 
briljante vertaling verscheen. 
Over het dak van dit eer-
biedwaardige gebouw zou 
Beets later in zijn Camera 
Obscura vermelden dat het 
‘eene  mede  niet  onaardige 
verzameling van duivenhok-
ken en peperbossen ver-
toont, die den hoogdraven-
den naam van toren en ob-
servatorium  dragen.’   

Die komeet verschijnt 
slechts ééns in de 76 jaar. 
Beets zag hem door de kijker 
op het dak nauwelijks beter 
dan met het blote oog, maar 
de ervaring als geheel liet 
hem niet onberoerd: 

‘Boven,  een  heerlijk  
schouwspel. De sterrenhe-
mel helder en heerlijk. Ik zie 
niets dan zijne oneindigheid. 
Beneden, laag beneden, on-
der een opstijgenden nevel 
bedolven, ligt de stad en het 
landschap met zijn poppe-
spel van straatlantaarns en 
huis-lichtjes, waarnaar ik 
geen lust heb òm te zien. Ik 
verlies mij in den aanblik der 
blinkende onmetelijkheid.  ’t  
Is alles stil; slechts nu en dan  
het stenen van een uil.  
O Hoe gaarne had ik daar 
eenigen tijd, geheel alleen op 

 
 
 
 
 en neer getreden en gemij-
merd’,  schreef  hij  in  zijn  dag-
boek. En na deze zo bij uit-
stek romantische passage 
citeert hij dan die regel van 
Byron.  

Ja, Byron had iets met 
sterren.  

Wanneer ik nu vanaf 
mijn daktuin aan de vroege 
ochtendhemel de planeet 
Venus zie staan, denk ik wel 
eens aan het gedicht dat 
Byron over dit hemellichaam 
heeft geschreven. Het begint 
met de schitterende regel: 
‘Sun  of  the  sleepless!  melan-
choly  star!’   

Venus aan de ster-
renhemel. Dat roept weer 
andere gedachten op. Ik zal 
er een sprookje over vertel-
len.  

Er was eens een oude 
professor. Hij was heel wijs 
en geleerd, maar hij had het 
vermogen om vrouwelijke 
schoonheid te waarderen 
nog niet geheel verloren. 
Tegen een student met wie 
hij het goed vinden kon, zei 
hij  wel  eens:  ‘Wat  kleedt  die  
vrouw zich leuk, vind je 
niet?’  Hij  bedoelde  dan  ei-
genlijk te zeggen:  ‘Lekkere  
meid,  vind  je  niet?’,  maar  
daar was hij veel te keurig 
voor.  

Nu waarde er op het 
instituut van de professor 
een grote blonde fee rond. 
Het was een Deense vrouw, 
die gescheiden was en nu de 
colleges van de hoogleraar  

 
 
 
 
volgde. Ze heette Astrid Jo-
hannson. Ze was geestig, 
welbespraakt – ze had een 
Scandinavisch accent - en 
extrovert op het brutale af.  
Ze had blauwe ogen, een 
lichte, zachte, bijna door-
schijnende huid, een klein 
neusje en een gewelfde 
mond.  Ze was ouder dan de 
student, ze had de oorlog 
nog meegemaakt. Als jong 
meisje had ze zelfs op de 
schouders van een Duitse 
soldaat gezeten. Maar écht 
fout was ze gelukkig niet 
geweest. Ze sprak ook Rus-
sisch, ze had in Moskou ge-
studeerd. Maar ze was veel 
jonger dan de professor. Die 
vond dat ze zich héél leuk 
kleedde. 

Op zekere dag was er 
een lange, vervelende verga-
dering op het instituut. De 
professor schreef iets op een 
klein briefje, en schoof dat 
onder zijn arm door naar de 
student, die naast hem zat. 
Op  het  briefje  stond:  ‘Her  
complexion was luminous, 
like that of apple-blossom 
through  which  the  light  falls.’  
En  daaronder:  ‘Yeats,  Auto-
biography’.  De  student  snap-
te wel waar dat over ging. 
Zijn leermeester had college 
gegeven over de Ierse dich-
ter Yeats, en diens wanhopi-
ge liefde voor de roodharige 
Maud Gonne. Maar die be-
doelde de oude geleerde 
natuurlijk niet. 

Omdat de student  
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wilde laten merken dat hij 
begreep wie zijn hoogleraar 
dan wel bedoelde, maar het 
niet gepast vond haar eigen 
naam te noemen, bedacht hij 
een andere. Op het briefje 
schreef  hij  alleen  ‘Sterre’,  en  
schoof het terug. Zijn leer-
meester las het, dacht even 
na en knikte toen bijna on-
merkbaar. Natuurlijk wist hij 
dat Sterre de jong overleden 
vrouw van Huygens was, en 
dat Astrid ook ster beteken-
de. Hij begreep dat de stu-
dent hem begreep. Wat hij 
toen nog niet wist was dat 
Astrid en de student gelief-
den waren.  

Later wist hij dat wel. 
Maar hij scheen het niet erg 
te vinden.  

Die liefde heeft niet 
altijd mogen duren.  

Korte tijd later stierf 
de hoogleraar.  

En enige jaren daarna 
keerde Astrid terug naar De-
nemarken.  

Ze ging er uiteindelijk 
samenwonen met een kerk-
hofwachter en bleek meer 
en meer te verloederen. Ge-
tuigen wisten te melden dat 
ze soms opeens tussen de 
grafstenen neerhurkte om 
haar water spontaan over de 
dodenakker te laten stro-
men. Ze was aan de drank 
geraakt. De kerkhofwachter 
stookte illegale aquavit.  

Dat is haar fataal ge-
worden.  

Haar vijftigste ver-
jaardag heeft ze niet ge-
haald.  
      En de student? Die 
denkt nog wel eens aan haar, 

als hij niet slapen kan. Hij 
stelt zich dan voor dat ze aan 
de hemel staat, tussen de 
andere sterren. ‘Ye  stars!  
which are the poetry of 
heaven!’   
 
 ̷  Peter van Zonneveld 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       “Zonder      
ster geen  
  film”  

Het is goed toeven hier op de voorste rij. Zakje 
popcorn erbij, prima. Geen moment wil ik missen. 
Kijk mij eens. Ik ben me er eentje. 
Deze film draait om mij op alle manieren. Zonder 
ster geen film. Zonder kijker geen ster. Zonder film 
geen kijker. Goed dat ik er ben. 
De ster is geen held. De figuranten zijn leuk. 
Sommige leuker dan de ster. Zouden die ook een 
film hebben? Eerst dit afkijken. 
 
De afstandsbediening is al jaren zoek. Ik wil wel 
eens op pauze drukken, of een stukje terugspoe-
len. Gaat niet. Verder. Seconde voor seconde. 
Lange zit zeg. 
Ik kan de klok niet zien in het donker. Het kan vijf 
voor drie of kwart voor twaalf zijn. Hoe zou het 
trouwens aflopen? Zo'n open einde natuurlijk... 
Dan weet je nog niks. Geen hoe, geen waarom, 
geen goed, geen fout. Prima filmpje, daar niet van, 
maar snappen, nee. Misschien is er een borrel na 
afloop? Kunnen we het er nog eens over hebben. 

 ̷  Jochem Roquestar 
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 ̷  Lizan van der Holst 

Sterretje 
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STERRE 
 
Hoe verliefd kun je zijn? Con-
stantijn Huygens was in elk 
geval totaal verrukt van zijn 
nicht Susanna van Baerle, de 
vrouw die als STERRE wordt 
aangesproken in zijn poëzie 
en die in 1627, nadat hij haar 
een jaar had achtervolgd met 
zijn liefdesliedjes, met hem 
trouwde. 

’T  kan  mijn  Schip  niet  
qualik gaen, 
’T  kan  mijn  Schip  niet  qualik  
gaen, 
’Ksie  mijn  Sterr  in’t  Oosten  
staen, 
Mijn MORGENSTERRE; 
Stuurmann houw vrij Oost-
waerd aen, 
Het land en is niet verre. 

Na tien gelukkige ja-
ren werd zij ziek en ging ze 
dood, en bleef Huygens ra-
deloos achter. Onvoltooid 
bleef het grote gedicht 
Dagh-werck dat een lang 
leven samen had moeten 
weergeven. Op de titelpagi-
na tekende Huygens een 
spiegelmonogram, bestaan-
de uit een S, doorkruist met 
twee C's, waarvan de linkse 
in spiegelschrift. De eenheid 
van Constantijn en Susanne, 
waarvan Dagh-werck een  
doorlopend getuigenis 
vormde, werd hier nog eens 
grafisch uitgedrukt. De toe-
gevoegde Griekse letters  

 
 
 

betekenen  ‘[Wat  God  heeft  
samengevoegd] zal de mens 
niet scheiden’  (Markus 10:9). 
Huygens heeft willen aan-
duiden dat ook de dood de 
verbintenis met zijn STERRE 
niet kon vernietigen. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De dode STERRE heeft 
nog  een  tijdje  in  Huygens’ 
gedichten gefigureerd.  
Soms in het Nederlands, 
soms in het Latijn: 
 

 
 
 

Ad Stellam, uxorem 
charissimam defunctam.  
  Confundunt elementa 
vices, natura noverca, 
Ut paterer, voluit me 
patiente pati. 
Nascitur alba dies, nigra nox 
perit, ut perit omnis 
Stella, mei pereunt te 
pereunte dies. 

 
Vertaling:  
Aan STERRE, mijn allerliefste, 
overleden vrouw. 

De wisseling der ele-
menten loopt verward; de 
natuur is als een stiefmoe-
der: zij wilde bij mijn lijden 
het lijden, dat ik leed. De 
dag, als hij geboren wordt, 
pleegt wit te zijn; de nacht, 
als hij vergaat, is zwart; zoals 
iedere ster vergaat, zo ver-
gaan, nu gij vergaat, mijn 
dagen. 
 
En een van de mooiste ge-
dichten van de Nederlandse 
letterkunde is dit gedicht op 
de dood van STERRE, vol ver-
wijzingen naar Petrarca: 
 
Cupio dissolvi. Op de dood 
van STERRE. 
Of  droom  ick,  en  is  ’t  nacht,  
of is mijn STERR verdwenen? 
    Ick  waeck,  en  ’t  is  hoogh  
dagh,  en  sie  mijn’  STERRE niet. 
    O Hemelen, die mij haer 
aengesicht verbiedt, 
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Spreeckt menschen-tael, en 
seght,  waer  is  mijn’  STERRE 
henen? 
Den Hemel slaet geluyd, ick 
hoor hem door mijn stenen, 
    En  seght,  mijn’  STERRE staet 
in  ’t  heilighe  gebied, 
    Daer sij de Godheid, daer 
de Godheid haer besiet, 
En, voeght het lacchen daer, 
belacht mijn ijdel weenen. 
    Nu, Dood, nu Snick, met-
een verschenen en verbij, 
Nu,  doorgang  van  een’  
Steen, van een gesteên, ten 
leven, 
Dunn Schutsel, staet naer bij, 
’ksal  ’t  u  te  danck  vergeven; 
    Komt, dood, en maeckt mij 
korts van deze Cortsen vrij: 
’Kverlang  in  ’teewigh  licht  te  
samen te sien sweven 
Mijn Heil, mijn Lief, mijn Lijf, 
mijn’  God,  mijn’  STERR en mij. 
                                                    
                        24. Ian. 1637. 
 
 ̷  Olga van Marion 
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