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Voorwoord

Kim van Kooten

Kiezelsteentjes schoten weg onder mijn voeten. Alles om me 
heen was zwart, want nacht. Het enige wat ik nog kon onder-
scheiden was een groepje rennende mensen. Ze bewogen zich in 
rap tempo voor me uit. Ik kende ze niet, maar rende om de een 
of andere reden hard achter ze aan. Mijn adem zat hoog, ik huil-
de. Ik zocht iets, of iemand, maar wist niet wat of wie. Blijkbaar 
ging ik ervan uit dat de mensen die ik volgde het allemaal wél 
wisten, want de geestdrift waarmee ik ze probeerde bij te hou-
den was ronduit wanhopig. Ik smeekte: langzamer, alsjeblieft, 
jullie gaan te snel! Niemand reageerde. Sterker nog, ze gingen 
harder, steeds harder, en uiteindelijk verdwenen hun anonieme 
ruggen een voor een in het vormeloze donker. Weg waren ze. 
Opgeslokt. Ik stopte met rennen. Het omgevingsgeluid viel weg. 
Ik hoorde alleen nog mijn eigen gehijg. Ik voelde me alleen en 
bloot. Allener en bloter dan ooit, mag ik wel zeggen. En als dit 
allemaal geen droom was geweest, dan had ik misschien wel 
voor eeuwig in Hotel De Aap gelogeerd, maar gelukkig werd ik 
wakker. ‘What the fuck,’ vroeg ik me af. ‘What. The. Fuck.’ Ik 
huilde nog steeds, maar in elk geval was ik thuis. Weg van wild-
vreemde mensen die zomaar ineens verdwenen, in het donker, 
richting het holst van de nacht. Het Holst. Aka, daar waar de 
ruimte op haar leegst is, op haar nikst en niemandst. Daar waar 
je niet wilt wezen. Je hebt geen idee van wat zich daar allemaal 
schuilhoudt.
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Op mijn nachtkastje ligt al zeven jaar Cheryl Strayeds Tiny Beau
tiful Things. Het zit vol ezelsoren, potloodstreepjes en traan-
vocht. Vingerafdrukken, zelfs. Die komen van het vastklampen. 
Op al die momenten dat ik wakker schrik vanwege het leven en 
hoe het nou in godsnaam allemaal moet, grijp ik naar schitte-
rende kleine dingen. Een reddingsboei in de vorm van een ver-
zameling brieven, gericht aan iemand die zich Sugar noemt.
 Sugar is het pseudoniem van Cheryl Strayed. Tussen 2010 en 
2012 beantwoordde Sugar/Strayed honderden levensvragen via 
het online literaire platform The Rumpus. Vóór ze in de anonie-
me huid van Sugar kroop, had Strayed al een roman gepubli-
ceerd (Torch) en in 2012 verscheen Wild, een prachtige memoir 
over de zeventienhonderd kilometer lange solo hike die Strayed 
maakte na de dood van haar moeder. Wild werd een bestsel-
ler en uiteindelijk ook verfilmd (met Reese Witherspoon in de 
hoofdrol), maar beter lees je gewoon het boek. En nóg beter lees 
je Schitterende kleine dingen. Waarom? Daarom. En omdat ik 
het zeg. Ik weet dat ‘daarom’ en ‘omdat ik het zeg’ geen ant-
woorden zijn. Maar ik heet geen Sugar. Voor de betere antwoor-
den moet je bij dit boek zijn. Voor de betere vragen ook. Soms 
zijn die vragen ogenschijnlijk eenvoudig en alledaags. ‘Hoe 
laat ik mijn beste vrienden weten dat ik binnen gehoorsafstand 
was toen ze over mij begonnen te roddelen?’ Of: ‘Mijn partner 
weigert te werken, dus feitelijk betaal ik alles. Wat is je advies?’ 
Vragen waarop het antwoord kan leiden tot een draaglijker da-
gelijks bestaan. Maar Sugar beantwoordt ook meer psychologi-
sche dilemma’s als: ‘Ik ga de hele tijd met allemaal vrouwen naar 
bed, waarschijnlijk om me beter te voelen over mezelf. Heeft dit 
iets met mijn moeder te maken?’ (Spoiler: ja.) Soms is de vraag 
verpakt als een steenklomp die direct je maag wordt ingescho-
ten: ‘Mijn kind is dood.’
 Wat de rubriek Dear Sugar een cultstatus bezorgde, was de 
manier waarop deze advice columnist haar meest persoonlijke 
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angsten, twijfels en trauma’s op tafel gooide. Strayed gaf hier-
mee zoveel meer dan alleen maar advies. Ze deelde letterlijk 
stukjes van zichzelf. Die stukjes zijn zó wijs, zó eerlijk en rauw 
dat de woorden voor je ogen lijken te ontploffen. Hoe vaak ik 
het boek ook herlees, de kracht ervan blijft me verbijsteren. De 
diepe waarheden waarmee Strayed de lezer om de oren slaat. Ze 
geeft precies dat waar de wereld een bodemloos tekort aan lijkt 
te hebben: liefde, tijd, aandacht en empathie. En passant spreekt 
ze de briefschrijvers aan met sweet pea. Ook dat nog. Liefdevol 
drukt Sugar ons met de neus op de kern van de zaak. De zaak 
van het leven. Waarin onbegrijpelijke dingen gebeuren en die 
onbegrijpelijke dingen overkomen ons allemaal. In het klein, in 
het groot. Soms ben je aanstichter, soms slachtoffer, soms toe-
schouwer. Vaak weet je niet eens precies wat je bent. Maar het 
doet je verdriet en het beneemt je de adem. Er sluimert iets. Je 
slaapt er niet van. Want wat te doen als verdriet niet vanzelf op-
houdt? Waar laat je woede, wat doe je met angst, waar berg je de 
herinneringen op die je niet meer wilt? Hoe zeg je ik hou van je 
en wat betekent dat eigenlijk? Hoe zeg je tot hier en niet verder, 
ik wil dit niet meer? Of dat het je spijt. Hoe ben je dapper, hoe 
blijf je trouw, aan jezelf, aan een ander? Hoe geef je niet op?
 Als Sugar ons iets duidelijk wil maken is het misschien wel 
dit: ergens mee zitten is niet heel moeilijk. Het kan de hele dag, 
altijd en overal. Maar wéten dat je ergens mee zit, en er vervol-
gens betere woorden voor vinden dan what the fuck, dat kost tijd 
en moeite. Het is ook nog eens geen leuke bezigheid. Want we 
moeten ergens aan. En in. Een afdaling in onszelf, precies naar 
dat deel waar het zeer onprettig toeven is. Dat de briefschrijvers 
het hebben aangedurfd om juist vanuit die angstige, onzekere 
plek hun gevoelens om te zetten in woorden, maakt hun harten-
kreten onbetaalbaar.
 En of het nu gaat om de vraag of het antwoord: iedere zin 
in dit boek vindt zijn oorsprong in datzelfde, meest benarde en 
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daardoor meest kwetsbare stukje van onszelf. Daar waar we in 
ons blootje staan en het gewoon even niet meer weten. We staren 
naar het donker. Twijfel. Wat te doen? Niet bang zijn, zegt Sugar, 
niet stoppen, maar doorstappen. Want daar, in het vormeloze 
Holst, ligt de oplossing. ‘Waag de sprong,’ zegt ze. ‘Spring hoog 
en stevig, doelbewust en met heel je hart. Het is aan jou om je 
leven vorm te geven.’
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Deel I  
 
Het ging altijd alleen om  
ons tweeën

Wat is dit voor boek?

Het is een selectie uit de columns van Lieve Sugar. Een groot 
deel werd oorspronkelijk gepubliceerd op TheRumpus.net. 
Andere verschijnen hier voor het eerst. De brieven in dit boek 
werden met een anoniem formulier via The Rumpus naar Su-
gar gemaild, of rechtstreeks naar Sugars e-mailadres. De meeste 
mensen die me schreven, wisten niet dat ik Cheryl Strayed was, 
en andersom waren de meeste briefschrijvers volslagen anoniem 
voor mij. Dit boek is een verzameling intieme briefwisselingen 
tussen onbekenden.

Heb je dingen in de brieven veranderd voordat ze werden gepubli-
ceerd?

In sommige gevallen heb ik licht ingegrepen, in het belang van 
de duidelijkheid en/of de lengte, maar de meeste brieven staan 
hierin precies zoals ze werden geschreven door mensen die zich 
geroepen voelden om me te schrijven.

Wat voor soort brieven beantwoord je?
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Allerlei soorten. Sommige gaan over romantiek en liefde, an-
dere over verdriet en verlies, weer andere over geld- of familie-
perikelen. Mijn criteria voor de keuze van de brieven die ik be-
antwoord in mijn Lieve Sugar-column zijn volslagen subjectief: 
ik ben bereid van alles te beantwoorden, zolang het me maar 
interesseert, uitdaagt of ontroert.

Wat voor soort advies geef je?

Het beste advies dat ik maar kan bedenken.
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Als een ijzeren bel

Lieve Sugar,

Na twintig jaar liep mijn huwelijk stuk. Wiens schuld het was? De 
mijne? Die van mijn vrouw? De maatschappij? Geen idee. We waren 
niet volwassen genoeg om te trouwen, toen in de jaren tachtig, en 
we deden allebei ontzettend ons best om niet te hoeven omgaan 
met de ellende die ons boven het hoofd hing.
 Maar dat ligt in het verleden. Sinds we drie jaar geleden uit el-
kaar gingen, heb ik een paar relaties gehad. Een oppervlakkige, een 
serieuze en de huidige. Met die eerste oppervlakkige was verder 
niets aan de hand: ik zei duidelijk dat ik me niet al zo snel weer 
wilde settelen. De tweede begon nogal oppervlakkig, en ik verbrak 
het contact toen zij serieus werd, maar ik kon niet bij haar vandaan 
blijven en beloofde dat ik zou nadenken over onze relatie op de lan-
ge termijn. Ik zei ook dat ik van haar hield, nadat ik een jaar lang 
dat woord had weten te vermijden, waarvan ik de definitie sowieso 
niet helemaal snap. Toen het tijd werd om de knoop door te hak-
ken, maakte ik dat ik wegkwam. Ik raakte met haar zowel een ge-
liefde als een vriendin kwijt.
 Nu ben ik weer een vrouw tegengekomen met wie het heel aar-
dig klikt. We gaan nu zo’n vier maanden met elkaar om. Ze maakt 
op het moment een vechtscheiding door en was helemaal niet op 
zoek naar een serieuze relatie. Dat klonk volmaakt, maar in werke-
lijkheid vinden we daten met meer dan één persoon alletwee maar 
niets, dus hebben we nu een monogame relatie.
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 Het lijkt erop dat we verliefd aan het worden zijn, al heeft zij het 
nog niet hardop gezegd. Ik draai er ook omheen, maar we denken 
het wel allebei. Ik schrik ervoor terug om het te zeggen, omdat ik 
uit ervaring weet dat zoiets als ‘houden van’ beladen is met beloftes 
en verplichtingen die makkelijk kunnen worden verbroken.
 Mijn vraag aan jou is: wanneer is het ’t juiste moment om die 
grote stap te zetten en ‘Ik hou van je’ te zeggen? En waar gaat ‘lief-
de’ eigenlijk over?

Groeten,
Johnny

Beste Johnny,

Het laatste wat mijn moeder tegen mij zei, was: ‘hou van’. Ze 
was te ziek, te zwak en te erg van de wereld om de ‘ik’ en de ‘je’ 
op te brengen, maar dat gaf niets. Die twee woordjes hebben de 
kracht om op eigen benen te staan.
 Ik was niet bij mijn moeder toen ze stierf. Niemand was erbij. 
Ze stierf alleen in een kamer in het ziekenhuis, en jarenlang heb 
ik het gevoel gehad dat ik als gevolg daarvan vanbinnen voor 
driekwart stijf bevroren was. Ik speelde het keer op keer af in 
mijn hoofd, die hele reeks gebeurtenissen en keuzes die me er-
van hebben weerhouden in haar laatste uren bij mijn moeder te 
zijn, maar erover nadenken hielp absoluut niet. Dat nadenken 
was één diepe duik in een bodemloze emmer vol stront.
 Ik zou nooit bij mijn moeder zijn wanneer ze stierf. Ze zou 
nooit meer tot leven komen. Het laatste wat tussen ons was ge-
beurd, zou altijd het laatste blijven. De manier waarop ik voor-
overboog om haar te kussen, en de manier waarop zij op me 
reageerde: ‘Nee, alsjeblieft’, omdat ze de fysieke pijn niet meer 
kon verdragen als mensen haar aanraakten, zouden altijd de 
laatste zijn. En ik die uitlegde dat ik de volgende ochtend zou 
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terugkomen en dat zij daarop nauwelijks waarneembaar knikte, 
zou altijd blijven. De manier waarop ik mijn jas pakte en zei: ‘Ik 
hou van je’, waarna zij bleef zwijgen tot ik bijna de deur uit was 
en toen riep: ‘Hou van’; het zou altijd zo blijven. En de manier 
waarop ze nog steeds in dat bed lag toen ik de volgende ochtend 
terugkwam, maar dan dood: voor altijd.
 De laatste woorden van mijn moeder klinken in mijn binnen-
ste na als een ijzeren bel die iemand luidt omdat het etenstijd is: 
hou van, hou van, hou van.
 Ik neem aan dat je denkt dat dit alles niets te maken heeft 
met jouw vraag, Johnny, maar het heeft alles te maken met mijn 
antwoord. Het heeft alles te maken met elk antwoord dat ik ooit 
iemand heb gegeven. Het is de ontstaansgeschiedenis van Sugar. 
En de afgelopen vijf weken sinds je me hebt geschreven dat je 
niet wist wat ‘houden van’ betekent, kwamen mijn gedachten er 
telkens weer op uit.
 Het is echt niet zo onbegrijpelijk als jij doet voorkomen, sweet 
pea. Liefde is het gevoel dat we koesteren voor diegenen om wie 
we heel veel geven en die we heel erg waarderen. Liefde kan licht 
zijn als de omhelzing van een vriend, of zwaar als de opoffe-
ringen die we ons getroosten voor onze kinderen. Het kan ro-
mantisch zijn, platonisch, familiair, voorbijgaand, altijddurend, 
voorwaar delijk, onvoorwaardelijk, doortrokken van verdriet, 
aangewakkerd door seks, dof geworden door misbruik, ver-
sterkt door hartelijkheid, verwrongen door verraad, verdiept 
door de tijd, verduisterd door problemen, doorkneed met groot-
moedigheid, gevoed door humor, en ‘beladen met beloftes en 
verplichtingen’ waar we al of niet op zitten te wachten en waar 
we ons al of niet aan willen houden. Het beste wat jij met je leven 
kunt doen is de liefde bij de lurven pakken. En op dat front heb 
jij volgens mij nog heel wat werk te verzetten, Johnny.
 Maar voordat we daaraan toekomen, wil ik nog even dit zeg-
gen, darling: op de een of andere manier hou ik van jou.
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 Ik hou van je om wat je me schreef en omdat je dat zoe-
kende, angstige, oenige, nonchalante, terughoudende, kerelige 
hart van je hebt blootgelegd. Ik hou van je omdat je me ertoe 
verleidde om ‘kerelig’ te schrijven, ook al is het geen bestaand 
woord en heb ik moreel gezien grote bezwaren tegen het hele 
kerel-gerelateerde lexicon. Heerlijk, dat er vijf hele weken lang 
niet één dag voorbijging zonder dat ik dacht: maar hoe moet 
het nou met Johnny? Wat ga ik tegen Johnny zeggen? Heerlijk, 
dat ik op een avond niet zo lang geleden in bed lag met meneer 
Sugar, die The New Yorker las, en dat ik míjn tijdschrift – Brain, 
Child – op mijn borst legde omdat ik aan jou moest denken en 
aan de vraag die je me had voorgelegd, en dat meneer Sugar 
toen zijn tijdschrift ook op zijn borst legde en vroeg waar ik 
aan dacht, en ik het hem vertelde, waarna we jouw problemen 
bespraken, vervolgens het licht uitdeden en hij in slaap viel en 
ik zo lang klaarwakker met mijn ogen dicht in mijn hoofd mijn 
antwoord aan jou aan het schrijven was dat ik besefte dat ik 
niet in slaap ging vallen, dus stond ik op, liep door het huis, 
vulde een glas met water en ging in het donker aan de keuken-
tafel door het raam naar de natte straat zitten kijken, waarna 
de kat kwam, op de tafel sprong en naast me ging zitten en ik 
haar na verloop van tijd vroeg: ‘Wat zal ik tegen Johnny zeg-
gen?’, en ze snorde.
 Ik wist precies wat ik jou zou vertellen. Het probleem was niet 
echt dat ik dat niet wist. Waarover ik piekerde, was hoe ik bij de 
lagen kon komen waar je brief volgens mij naar verwijst: de vra-
gen die je niet stelde, maar die overduidelijk schuilgaan achter 
de vragen die je wel stelde.
 Jij bent niet bang voor de liefde. Je bent bang voor alle shit die 
je aan de liefde hebt opgehangen. En je denkt dat zolang je maar 
niet die drie woordjes zegt tegen de vrouw van wie je meent te 
houden, je beschermd zult zijn tegen die shit. Maar dat is niet 
zo. We hebben verplichtingen aan de mensen om wie we geven 
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en die we toestaan om ons te geven, of we nu wel of niet zeggen 
dat we van hen houden. Onze belangrijkste verplichting is om 
openhartig te zijn – om de aard van onze affectie toe te lichten 
als enige toelichting op haar plaats is.
 En in jouw geval is dat zo. Jij vroeg me wat het juiste moment 
is om tegen je geliefde te zeggen dat je van haar houdt, en het 
antwoord is: wanneer je denkt dat je van haar houdt. Als ontwij-
ken je belangrijkste tactiek blijft in je romantische betrekkingen 
met vrouwen, zul je niet alleen je geluk, maar je hele leven klei-
ner maken.
 Ik moedig je aan meer te doen dan hulpeloos je schouders 
op te halen bij de vraag ‘wiens schuld’ het was dat je huwelijk 
na twintig jaar is stukgelopen. Het is niemands schuld, darling, 
maar het komt wel ook door jou. Het zou goed zijn als je eens 
diep nadacht over wat er wel werkte in die relatie en wat er ver-
keerd ging; ga eens na hoe je het eerste kunt toepassen in je hui-
dige en/of toekomstige relaties en hoe je het laatste uitbant.
 Over drugsverslaafden wordt gezegd dat ze ophouden met 
emotioneel volwassen worden op het moment dat ze gaan ge-
bruiken, en ik heb genoeg verslaafden meegemaakt om te gelo-
ven dat dat waar is. Ik denk dat datzelfde kan gebeuren in een 
langdurig monogaam huwelijk. Misschien is een deel van jouw 
beperkte interpretatie van wat het inhoudt om ‘ik hou van je’ te 
zeggen een overblijfsel van wat je jaren geleden dacht dat het be-
tekende, toen je voor je ex-vrouw koos. Dat ligt inderdaad in het 
verleden, zoals je al zei, maar ik vermoed dat er toen een stukje 
van jezelf bevroren is geraakt.
 Je liefde voor iemand uitspreken is niet per se ‘beladen met 
beloftes en verplichtingen die makkelijk kunnen worden ver-
broken’. De voorwaarden waarover je binnen een relatie tot 
overeenstemming komt zijn verbonden met, maar worden niet 
gedefinieerd door de vraag of je al of niet ‘ik hou van je’ hebt 
gezegd. ‘Ik hou van je’ kan betekenen: ik vind je te gek en mooi 
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en ik ga er alles aan doen om de rest van mijn leven jouw partner 
te zijn. Het kan ook betekenen: ik vind je te gek en mooi, maar 
ik verkeer in een overgangsfase, dus laten we het rustig aan doen 
met de beloftes en zien hoe het gaat. En het kan betekenen: ik 
vind je te gek en mooi, maar ik ben niet geïnteresseerd in een 
relatie met je, niet nu en waarschijnlijk later ook niet, hoe te gek 
en mooi je ook nog steeds bent.
 Waar het om gaat, Johnny, is dat het helemaal op jou aan-
komt. Jij bent degene die de voorwaarden van jouw leven defini-
eert. Jij bent degene die je ingewikkelde, elkaar tegensprekende 
gevoelens voor deze vrouw moet afwegen en onder woorden 
moet zien te brengen. Jij bent degene die die rare liefde die je 
blijkbaar voor haar koestert, zo van: ‘O shit, ik was helemaal 
niet van plan om verliefd te worden, maar nou overkomt het me 
toch’, mag beschrijven. Samen zullen jullie moeten uitvinden 
wat het betekent een exclusieve, prettige, niet-verbonden ver-
bintenis aan te gaan terwijl zij in een vechtscheiding ligt en jij 
nog niet zo heel lang geleden een huwelijk van tientallen jaren 
hebt beëindigd.
 Doe het nou maar. Dat zal jullie relatie bevrijden van die ge-
spannen toestand die ontstaat als je je inhoudt. Besef je wel dat 
jouw weigering om iets als ‘ik hou van je’ tegen je geliefde te 
zeggen haar eigen krachtenveld heeft geschapen? Als je dingen 
achterhoudt, verwring je daarmee de werkelijkheid. Mensen die 
dingen achterhouden worden daar lelijk en benepen van. Men-
sen voor wie dingen worden achtergehouden, worden daar gek 
en wanhopig van en kunnen niet meer goed bedenken wat ze 
eigenlijk voelen.
 Dus daar moet je je van bevrijden. Je moet geen politiek spel-
letje spelen. Dat is voor klojo’s. Wees moedig. Wees authentiek. 
Oefen een beetje met ‘ik hou van je’ zeggen tegen de mensen om 
wie je geeft, zodat je het, als het er echt op aankomt, ook hardop 
kunt zeggen.
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 We gaan allemaal dood, Johnny. Dus laat die ijzeren bel klin-
ken alsof het etenstijd is.

Liefs,
Sugar
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Hoe kom je weer los?

Lieve Sugar,

Ongeveer achttien maanden geleden raakte ik zwanger. Tot onze 
eigen verrassing besloten mijn vriend en ik het kind te houden. 
Het was niet gepland, maar we keken er toch naar uit om ou-
ders te worden. We hielden heel veel van het kind en ze was zeer 
gewenst. Toen ik zesenhalve maand zwanger was, kreeg ik een 
miskraam. Sindsdien kost het me de grootste moeite om uit bed 
te komen.
 Er gaat geen dag voorbij dat ik er niet aan denk wie dat kindje 
zou zijn geworden. Het was een meisje. Ze had al een naam. El-
ke dag bij het wakker worden denk ik: mijn dochter zou nu zes 
maanden oud zijn geweest, of: wie weet zou mijn dochter van-
daag zijn gaan kruipen. Soms kan ik alleen maar de hele tijd dat 
ene woordje denken: dochter.
 Natuurlijk lijkt het nu of iedereen om me heen baby’s krijgt 
en ik, overal waar ik kom, baby’s zie, dus ik moet mezelf echt 
dwingen blij voor hen te zijn en mijn eigen gevoel van leegte weg 
te slikken. De waarheid is dat ik eigenlijk niet veel meer voel, 
terwijl toch alles pijn doet. De meeste mensen om me heen ver-
wachten dat ik inmiddels wel over mijn verdriet heen ben. Ie-
mand zei: ‘Het is maar een miskraam.’ Dus nu voel ik me ook 
nog schuldig omdat ik zo vastzit en maar blijf rouwen om een 
kind dat er nooit is geweest, terwijl ik het gewoon uit mijn hoofd 
moet zetten of zo.
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 Ik praat er niet vaak over. Ik doe net of het nooit is gebeurd. Ik 
ga naar mijn werk, ik ga uit, ik lach en doe net of alles in orde is. 
Mijn vriend steunt me geweldig, al denk ik niet dat hij in de gaten 
heeft hoe slecht het met me gaat. Hij wil trouwen en proberen weer 
zwanger te worden. Hij denkt dat dat me opvrolijkt. Maar dat is 
niet zo. Ik krijg juist zin om hem een klap voor zijn kop te geven 
omdat hij niet hetzelfde voelt als ik.
 En dan is er nog de reden dat ik de baby ben kwijtgeraakt. In het 
ziekenhuis zei mijn arts dat hij er niet van opkeek dat ik de baby 
was verloren, omdat ik daar een verhoogd risico op liep vanwege 
mijn overgewicht. Het was niet prettig om te horen te krijgen dat 
de miskraam mijn eigen schuld was. Voor een deel denk ik dat de 
dokter een klootzak was, maar een ander deel denkt: misschien 
had hij wel gelijk. Ik ga er kapot aan dat het mijn schuld is, dat ik 
die miskraam over mezelf heb afgeroepen. Soms krijg ik bijna geen 
lucht, zo schuldig voel ik me. Toen ik uit het ziekenhuis kwam, 
nam ik een personal trainer in de arm en ging op dieet. Ik begon 
af te vallen, maar ik heb de zaak totaal niet meer in de hand. Soms 
eet ik dagenlang niet, en dan weer alles wat me maar voorhanden 
komt, waarna ik alles weer uitkots. Ik ben urenlang in de sport-
school bezig en loop op de loopband tot ik mijn benen niet meer 
kan optillen.
 Mijn vrienden en familie denken dat het prima met me gaat, Su-
gar, maar dat is absoluut niet waar. Ik kan alleen nog maar denken 
dat ik het heb verpest. Ik heb het gevoel dat het me allemaal boven 
het hoofd groeit. Mijn rationele kant begrijpt heel goed dat als ik 
mezelf niet tot de orde roep, ik mezelf nog ernstige schade zal toe-
brengen. Dat weet ik, en toch maakt het me niet uit.
 Ik wil weten hoe ik kan zorgen dat het me allemaal wel weer 
interesseert, ik wil weten hoe ik ervoor kan zorgen dat ik me niet 
meer schuldig voel, niet meer het gevoel heb dat ik mijn kind heb 
vermoord.
 Mijn dochter had al een naam, er werd van haar gehouden. Ik 
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heb het gevoel dat ik de enige ben die het wat kan schelen. En dan 
voel ik me weer een sukkel omdat ik na bijna een jaar nog steeds 
rouw om ‘maar een miskraam’. Ik zit vast.

Hartelijke groeten,
Vastzitter

Beste Vastzitter,

Ik vind het vreselijk voor je dat je dochtertje is gestorven. Echt 
vreselijk. Ik voel je leed door mijn computerscherm heen tril-
len. Dat was te verwachten. Zo hoort het ook. We mogen dan in 
een tijd, op een plek en in een cultuur leven die ons iets anders 
proberen wijs te maken, maar als ons afgrijselijke dingen over-
komen is lijden ons deel.
 Negeer mensen die zeggen dat je nu weleens over de dood van 
je dochter heen zou mogen zijn. Degenen met de grootste mond 
over dat soort dingen hebben vrijwel nooit iets meegemaakt 
waar ze zelf overheen moesten komen. Of in elk geval niet iets 
wat zo oprecht, onbevattelijk en verpletterend ingrijpend is. 
Sommige van die mensen denken dat ze je helpen door jouw 
pijn te bagatelliseren. Anderen zijn bang voor de heftigheid van 
je verlies, zij gebruiken hun woorden om jouw verdriet weg te 
duwen. Veel van die mensen houden van je en zijn jouw liefde 
waardig, maar het zijn geen mensen aan wie je wat hebt als je 
genezing zoekt voor het verdriet om de dood van je dochter.
 Zij wonen op de planeet aarde. Jij woont op de planeet ‘Mijn 
baby is dood’. Volgens mij voel jij je daar helemaal alleen. Maar 
dat ben je niet. Geloof maar dat er vrouwen zijn die dit stuk nu 
zitten te lezen met tranen in hun ogen. Er zijn vrouwen die hele 
dagen hebben doorgebracht met zachtjes voor zich uit ‘dochter, 
dochter’ of ‘zoon, zoon’ te zingen. Vrouwen die in het geheim 
gekweld worden door de dingen die ze gedaan of gelaten hebben 
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en waarvan ze bang zijn dat die de dood van hun kind hebben 
veroorzaakt. Die vrouwen moet je vinden. Zij zijn de club waar 
je bij hoort.
 Dat weet ik omdat ik zelf op een paar planeten gewoond heb 
die niet de planeet aarde waren.
 Je hebt geen idee wat een geweldig genezende werking uitgaat 
van zelfs maar de minimaalste uitwisseling met iemand die in 
een fractie van een seconde precies weet waar jij het over hebt, 
omdat ze het zelf heeft meegemaakt. Bel plaatselijke ziekenhui-
zen en geboortecentra om te informeren naar steungroepen van 
mensen die een kind hebben verloren tijdens, voor of kort na de 
geboorte. Lees de herinneringen van Elizabeth McCracken in 
An Exact Replica of a Figment of My Imagination. Ga op zoek 
naar online-community’s waar je kunt praten met mensen ter-
wijl je niet hoeft te doen alsof.
 En hou ermee op tegenover je lieve vriendje te doen alsof. Zeg 
maar tegen hem dat je hem een klap voor zijn kop wil geven en 
leg goed uit waarom. Vraag hem wat hij te zeggen heeft over de 
dood van jullie dochter en doe je uiterste best om naar zijn er-
varingen te luisteren zonder die te vergelijken met die van jou. 
Ik denk dat je in therapie moet – zowel alleen als samen met je 
vriend – en ik zou je willen adviseren vandaag nog een afspraak 
te maken. Een therapeut kan je helpen dat ingewikkelde ver-
driet dat je zo stevig in je binnenste vasthoudt uit te spreken 
en te onderzoeken, en hij of zij zal je ook helpen omgaan met je 
(waarschijnlijk door de situatie ingegeven) depressie.
 Dat is de manier om los te komen, Vastzitter. Een beroep 
doen op anderen. Niet om je zo af te kunnen keren van de doch-
ter van wie je hield, maar om het leven te leven dat het jouwe is 
– het leven waarin het treurige verlies van je dochter een plaats 
heeft, zonder dat dat leven daardoor tot stilstand komt. Het le-
ven dat je uiteindelijk naar een plek zal leiden waar je niet meer 
alleen om haar rouwt, maar waar je je ook gezegend kunt voelen 
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omdat je het voorrecht hebt gehad van haar te houden. Die plek, 
waar je kunt genezen, is een heftige plek. Een onmetelijke plek. 
Het is een plek van een monsterlijke schoonheid, van eindeloze 
duisternis en glanzend licht. En je moet kei- en kei- en keihard 
werken om er te komen, maar het kan je lukken. Jij bent een 
vrouw die die verre reis kan maken. Dat weet ik. Je vermogen 
om daar te komen spreekt uit elk woord van je prachtige, ver-
drietige brief.
 Soms is het een kwelling om Sugar te zijn. Het is leuk en het is 
grappig; intrigerend en interessant, maar af en toe sijpelt een van 
de vragen die ik krijg op dezelfde manier mijn geest binnen als 
personages, scènes of situaties uit andere soorten schrijfwerk dat 
ik doe, en laat me niet meer los. Ik beantwoord de vraag, maar 
er is nog iets anders, en dat weet ik, maar het lukt me niet om dit 
antwoord af te ronden tot ik heb bedacht wat dat precies is. Ik 
voel het zitten, zoals de prinses de erwt kan voelen onder haar 
twintig matrassen en twintig met veren gevulde bedden. Ik zal 
pas rusten als het is weggehaald. En dat is ook het geval met jouw 
vraag, lieve meid. Het is zeker waar dat je de groep moet vin-
den waar je bij hoort, met je vriend moet praten en een afspraak 
moet maken met een therapeut, maar er is ook nog iets anders, 
iets gewichtigers, iets wat ik je moet vertellen, en dat is dit.
 Enige jaren geleden werkte ik op een school met meisjes die 
nog maar nauwelijks tieners waren. De meesten van hen waren 
blanke kinderen uit arme gezinnen. Niet een van hen had een 
fatsoenlijke vader. Hun vaders zaten in de gevangenis, of ken-
den ze niet, of zwierven stoned rond door de straten van onze 
stad, of ze neukten hun eigen dochter. Hun moeders waren jon-
ge, gebruikte en misbruikte, door drank en drugs verdwaasde 
vrouwen die vaak op hun beurt hun kinderen mishandelden. 
De ongeveer twintig meisjes met wie ik groepsgesprekken had, 
en die ik ook individueel sprak, vielen volgens de school in de 
categorie die een verhoogd risico liep.
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 Ik was een zogenaamde jongerenwerker. Mijn aanpak be-
stond uit onvoorwaardelijke positieve aandacht. Het was mijn 
opdracht die jonge meiden te helpen slagen ondanks de onuit-
sprekelijke shitzooi waar ze al hun leven lang in zaten. In de-
ze context betekende ‘slagen’ dat je voor het eindexamen niet 
zwanger werd en niet achter de tralies belandde. En uiteindelijk 
betekende het kans zien om een baantje bij Taco Bell of Walmart 
te behouden. Meer was het niet! Zoiets kleins, en toch was het 
reusachtig groot. Alsof je met je pink een tientonner probeert te 
verplaatsen.
 Ik was niet gekwalificeerd als jongerenwerker. Ik had nog 
nooit met jongeren gewerkt of wie dan ook begeleid. Ik had geen 
onderwijskunde of psychologie gestudeerd. Ik was serveerster 
geweest en daarnaast had ik jarenlang elke kans aangegrepen 
om verhalen te schrijven. Maar om de een of andere reden wilde 
ik deze baan en dus kletste ik me er naar binnen.
 Het was niet de bedoeling dat ik de meisjes liet weten dat ik 
hen probeerde te helpen te slagen in het leven. Het was de be-
doeling dat ik ze stilletjes, heimelijk en in bedekte termen weer-
baarder maakte door ze dingen te laten doen die ze nooit eerder 
hadden gedaan, op plekken waar ze nog nooit waren geweest. Ik 
nam ze mee naar een klimwand, naar ballet, naar een poëzie-
voorleesavond in een kleine boekwinkel. De theorie luidde dat 
als zij het leuk vonden het gewicht van hun uitbottende meiden-
lijven langs een namaakrotsblok met kleine, kiezelachtige steu-
nen voor handen en voeten omhoog te hijsen, ze misschien niet 
zwanger zouden worden. Dat als ze in de greep zouden raken 
van de schoonheid van de kunst, die werd gecreëerd waar ze 
bij waren, ze niet verslaafd zouden raken aan crystal meth, niet 
iemands portemonnee zouden jatten en niet op hun vijftiende 
achter de tralies verdwijnen.
 In plaats daarvan zouden ze volwassen worden en gaan wer-
ken bij Walmart. Dat was de hoop, het doel; de reden dat ik be-
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taald werd. En terwijl we die dingen deden om hen weerbaarder 
te maken, moest ik met ze praten over seks en drugs en jongens 
en moeders en relaties en verstandige gewoonten zoals je huis-
werk maken en het belang van een gevoel van eigenwaarde, en 
ik moest elke vraag die ze stelden eerlijk beantwoorden en elk 
verhaal dat ze vertelden mijn onvoorwaardelijke positieve aan-
dacht geven.
 In het begin was ik bang voor ze. Ik was geïntimideerd door 
ze. Zij waren dertien en ik was achtentwintig. Bijna allemaal 
hadden ze een van deze drie namen: Crystal, Brittany of De-
siré. Ze waren afstandelijk en uitlacherig, zich erg van zichzelf 
bewust, en bokkig. Ze waren gevernist met lagen en nog eens 
lagen meidenlotions, geurtjes en haarproducten die allemaal in 
de verte naar aardbeienkauwgum roken. Ze hadden een bloed-
hekel aan alles, en alles was stomvervelend en ofwel ontzettend 
cool ofwel ontzettend homo, en ik moest ze verbieden om het 
woord ‘homo’ in die context te gebruiken en daarna moest ik 
uitleggen waarom ze dat woord niet mochten gebruiken als ze 
‘stom’ bedoelden, en zij vonden mij een ontzettend mietje om-
dat ik dacht dat ze met ‘homo’ echt homo bedoelden, en toen 
moest ik hun weer vertellen dat ze niet ‘mietje’ moesten zeggen, 
en moesten we allemaal lachen. Na een poosje deelde ik dagboe-
ken uit die ik voor hen had gekocht.
 ‘Mogen we deze houden? Mogen we deze houden?’ riepen ze 
uit, als een geweldig, wanhopig vrolijk meidenkoor.
 ‘Ja,’ zei ik. ‘Sla ze maar open.’
 Ik vroeg of ze allemaal drie ware dingen over zichzelf wilden 
opschrijven en één leugen, en dan zouden we ze een voor een op-
lezen en raden welk ding gelogen was, en tegen de tijd dat we on-
geveer halverwege de kring waren, waren ze allemaal dol op me.
 Niet op mij. Maar op wie ik was. Niet op wie ik was, maar op 
de manier waarop ik met hen omging: met onvoorwaardelijke 
positieve aandacht.
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 Ik was nog nooit het voorwerp geweest van zoveel verlangen. 
Als ik een speld met een bloem erop in mijn haar had, wilden 
ze die uit mijn haar halen en in hun eigen haar steken. Als ik 
een pen had, vroegen ze of zij die mochten hebben. Als ik een 
belegde boterham bij me had, vroegen ze of ze ook een hapje 
mochten. Als ik een handtas bij me had, wilden ze zien wat erin 
zat. Maar in de allereerste plaats wilden ze me alles vertellen. 
Echt alles. Tot in de kleinste details. En dat deden ze ook.
 Gruwelijke, afgrijselijke, schokkende, verdrietige, genade-
loze dingen. Dingen waar ik mijn ogen voor dichtkneep, alsof 
ik ze zo minder duidelijk hoorde en mezelf op die manier kon 
beschermen. Dingen waarvoor ik de deur van mijn kantoor 
dichttrok als ze waren vertrokken, om een stevig potje te huilen. 
Eindeloze verhalen over misbruik, verraad, afwezigheid en ver-
nietiging en het soort verdriet dat zich samenbalt tot zo’n onge-
looflijke kutzooi aan wanhoop dat er kop noch staart meer aan 
te ontdekken valt.
 Een van de meisjes was erg mooi. Ze leek op een jonge Eli-
zabeth Taylor, maar dan zonder de gewelfde lippen. Een gave, 
stralende huid. Waterblauwe ogen. Lang, glanzend zwart haar. 
Een D-cup, maar verder zo slank als een model. Toen ik haar 
leerde kennen was ze net dertien geworden. Ze had al met vijf 
mannen geneukt en er tien gepijpt. Ze was op haar elfde ont-
maagd door de ex-vriend van haar moeder, die nu in de gevan-
genis zat wegens het stelen van een televisie. Haar minnaar van 
dat moment was tweeëndertig. Hij kwam haar vrijwel dagelijks 
ophalen aan de rand van het parkeerterrein van de school. Ik 
haalde haar over om met me mee te gaan naar een kliniek voor 
geboortebeperking, voor een prikpil, maar toen we daar kwa-
men kreeg ze die niet. Ze weigerde zich te laten onderzoeken 
door de vrouwelijke arts, en die weigerde haar de prik te geven 
zonder dat onderzoek. Ze huilde ontroostbaar. Ze huilde zo 
snerpend van angst en pijn dat het wel leek of iemand de kamer 
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was binnengelopen en een hete strijkbout tegen die prachtkont 
van haar had aangeduwd. Ik zei een massa troostende, inspi-
rerende, bekrachtigende dingen. De vrouwelijke arts sprak op 
troostende, en toch ferme toon. Maar dat meisje dat voor haar 
dertiende met vijf mannen had geneukt en er tien had gepijpt, 
weigerde drie minuten op de onderzoekstafel te gaan liggen in 
een goed verlichte kamer, en in het gezelschap van twee vrou-
wen met goede bedoelingen.
 Een van de meisjes droeg een reusachtige hoody die tot haar 
knieën reikte, de capuchon over haar hoofd getrokken, onge-
acht de temperatuur. Voor haar gezicht hing een dicht haargor-
dijn in punkrockkleuren. Het was net of ze twee achterhoofden 
had en geen gezicht. Om haar weg te vinden hield ze haar hoofd 
discreet in verschillende hoeken en gluurde dan van onder het 
haargordijn vandaan. Wekenlang weigerde ze iets te zeggen. Ze 
was de laatste die vroeg of ze mijn pen mocht hebben. Haar le-
ren kennen had wel iets weg van proberen in het gevlei te komen 
bij een wilde kat. Vrijwel onmogelijk. Eén stap naar voren en 
duizend achteruit. Maar toen het gelukt was – toen ik haar had 
getemd en zij haar haar opzij deed en ik haar bleke, kwetsbare, 
met acne overdekte gezicht zag – vertelde ze me dat ze vrijwel 
elke nacht in een vervallen schuurtje sliep vlak bij de steeg ach-
ter het flatgebouw waar ze met haar moeder woonde. Dat deed 
ze omdat ze het binnen niet kon uithouden, waar haar moeder 
bezopen en geestesziek en zonder haar medicijnen tekeerging 
en soms ook fysiek agressief werd. Ze trok de mouwen van haar 
hoody omhoog en liet me de littekens op haar armen zien, waar 
ze zichzelf met een scheermes had gesneden omdat dat zo pret-
tig voelde.
 Een ander meisje vertelde me dat als de vriend van haar moe-
der kwaad was, hij haar de achtertuin in sleurde, de tuinslang 
opendraaide en haar gezicht dan zo lang in het ijskoude stro-
mende water hield dat ze bijna verdronk, en daarna sloot hij 
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haar twee uur lang buiten. Het was november. Een graad of vier 
boven nul. Het was niet de eerste keer dat hij dat had gedaan. 
Noch de laatste keer.
 Ik zei tegen de meisjes dat die dingen echt niet door de beu-
gel konden. Dat ze onacceptabel waren. Illegaal. Dat ik iemand 
zou bellen en die zou er een stokje voor steken, en dan zou het 
ophouden. Ik belde de politie. Ik belde de kinderbescherming, 
dagelijks, en niemand stak een vinger uit. Niemand. Geen vin-
ger. Helemaal nooit. Hoe vaak die man dat kleine meisje ook 
bijna liet verdrinken met de tuinslang in de achtertuin, of hoe 
vaak de man van tweeëndertig dat meisje van dertien met haar 
fantastische borsten ook oppikte van de parkeerplaats, of hoe 
vaak dat meisje met de hoody zonder gezicht ook in dat verval-
len schuurtje in de steeg sliep terwijl haar moeder tekeerging.
 Ik had zelf geen beschermd leven gehad. Ik had mijn eigen 
problemen en ellende meegemaakt. Ik dacht dat ik wel wist wat 
er op de wereld te koop was, maar dit kon ik niet geloven. Ik 
dacht dat als mensen wisten dat er kinderen waren die ellendige 
dingen overkwamen, er meteen een einde aan zou worden ge-
maakt. Maar we leven blijkbaar niet in zo’n samenleving, besef-
te ik. Zo’n samenleving bestaat niet.
 Toen ik op een dag de kinderbescherming belde, vroeg ik de 
vrouw die ik aan de telefoon kreeg of ze me eens goed kon uit-
leggen waarom niemand die kinderen beschermde, en zij vertel-
de me dat er geen geld was voor tieners die niet in onmiddellijk 
gevaar verkeerden, omdat de staat door het budget heen was en 
de kinderbescherming dus prioriteiten moest stellen. Bij kinde-
ren onder de twaalf grepen ze snel in, maar over kinderen boven 
de twaalf schreven ze een rapport als er iemand belde, en dat 
rapport stopten ze in een dossier, en ze zetten de naam van het 
kind op een lange lijst kinderen bij wie misschien ooit eens ie-
mand een kijkje zou nemen, wanneer daar tijd en geld voor was, 
als er al ooit tijd en geld voor was. Het fijne met tieners was, zei 



34

ze in vertrouwen, dat ze, als de situatie thuis maar erg genoeg 
werd, wel wegliepen, en voor weglopers was meer budget be-
schikbaar.
 Ik hing op met het gevoel dat mijn borstbeen was openge-
kraakt. Ik had nog niet eens ademgehaald, of het meisje kwam 
binnenwandelen dat door de vriend van haar moeder geregeld 
bijna werd verdronken met de tuinslang achter het huis. Ze ging 
op de stoel zitten naast mijn bureau, de plek waar alle meisje 
hun gruwelijke verhalen vertelden, en vertelde me weer een gru-
welijk verhaal, en deze keer zei ik iets anders tegen haar.
 Ik zei dat het echt niet door de beugel kon, dat het onaccep-
tabel en illegaal was, en dat ik zou bellen en deze nieuwste gru-
weldaad zou doorgeven. Maar wat ik niet zei, was dat het zou 
ophouden. Ik beloofde niet dat er iemand tussenbeide zou ko-
men. Ik zei dat het waarschijnlijk zou doorgaan en dat ze moest 
zien te overleven. Dat ze een manier moest bedenken om niet 
alleen aan die klotezooi te ontsnappen, maar die ook te over-
stijgen, en als ze niet in staat was om dat te doen, haar hele le-
ven voor eeuwig en altijd een klotezooi zou blijven. Ik zei dat 
het niet makkelijk zou zijn om aan die klotezooi te ontsnappen, 
maar dat als ze niet net zo wilde eindigen als haar moeder, zij 
degene was die daarvoor moest zorgen. Ze moest meer doen 
dan overeind blijven. Ze moest ver reiken. Ze moest het liever 
willen dan ze ooit iets had gewild. Ze moest als een drenkelinge 
alle goeds aangrijpen dat maar in haar buurt kwam en als een 
gek wegzwemmen bij al het slechts dat in haar buurt kwam. Ze 
moest de jaren aftellen en voorbij laten rollen, opgroeien, en dan 
zo ver mogelijk wegrennen in de richting van haar mooiste en 
gelukkigste dromen, over de brug die ze had gebouwd van haar 
eigen verlangen om heel te worden.
 Ze leek te luisteren, op die achteloze, afwijzende manier die 
tieners erop na houden. Ik zei het tegen ieder meisje dat bij me 
op kantoor kwam en in de stoel van de gruwelijke verhalen ging 
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zitten. Het werd mijn blijde boodschap. Het werd datgene wat ik 
het vaakst zei, omdat het heel waar is.
 Het is ook heel waar voor jou, Vastzitter, en voor iedereen die 
weleens iets gruwelijks heeft meegemaakt.
 Je zult nooit ophouden met van je dochter te houden. Je zult 
haar nooit vergeten. Je zult altijd haar naam kennen. Maar ze zal 
altijd dood zijn. Niemand kan ingrijpen en dat rechtzetten, dus 
dat zal ook niemand doen. Niemand kan het in stilte wegnemen 
of het met woorden wegduwen. Niemand zal je beschermen te-
gen je verdriet. Je kunt het niet weghuilen, wegeten, weghonge-
ren, wegwandelen, wegstompen of zelfs met therapie wegkrij-
gen. Het is er gewoon, en je zult het moeten overleven. Je zult het 
moeten doorstaan. Je zult erdoorheen moeten leven, het moeten 
liefhebben, en daarna moet je verder, als een beter mens, en je 
moet zo ver mogelijk wegrennen in de richting van je mooiste 
en gelukkigste dromen, over de brug die je hebt gebouwd van je 
eigen verlangen om heel te worden. Therapeuten, vrienden en 
medebewoners van de planeet ‘Mijn baby is dood’ kunnen je on-
derweg helpen, maar dat heel worden – het echte heel worden, 
met de handen uit de mouwen en je voeten in de klei – dat is 
helemaal aan jou.
 Die baan bij die school was de mooiste baan die ik ooit heb 
gehad, maar ik ben er maar een jaar gebleven. Het was een zwa-
re klus en ik was schrijver, dus ik ging er weg om werk te doen 
dat emotioneel gezien een minder grote aanslag op me was, zo-
dat ik kon schrijven. Zes jaar nadat ik was vertrokken, at ik op 
een dag bij de Taco Bell niet ver van de school waar ik met de 
meisjes had gewerkt. Net toen ik mijn spullen bij elkaar pakte 
om te vertrekken, kwam er een vrouw in een Taco Bell-uniform 
naar me toe en ze zei mijn naam. Het was het meisje zonder ge-
zicht dat in het vervallen schuurtje had gewoond. Haar haar zat 
nu in een paardenstaart. Ze was volwassen geworden. Zij was 
twintig en ik vijfendertig.



36

 ‘Ben jij het?’ riep ik uit, en we omhelsden elkaar.
 We hadden het over haar aanstaande promotie tot assis-
tent-manager bij de Taco Bell, en over de meisjes uit onze groep 
met wie ze nog contact had en wat die deden, en dat ik haar 
had meegenomen naar de klimwand en het ballet en een poë-
zievoorleesavond in een kleine boekwinkel, en dat ze dat soort 
dingen daarna nooit meer had gedaan.
 ‘Ik ben je na al die jaren nooit vergeten,’ vertelde ze.
 ‘Ik ben geweldig trots op je,’ zei ik, en ik gaf even een kneepje 
in haar schouder.
 ‘Het is me gelukt,’ zei ze. ‘Waar of niet?’
 ‘Jazeker,’ zei ik. ‘En of het je gelukt is.’
 Ik ben haar ook nooit vergeten. Ze heette Desiré.

Liefs,
Sugar
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Die uitgelaten parade

Lieve Sugar,

Ik ben een jongen van eenentwintig. Op het moment studeer ik. Ik 
werk fulltime om een deel van mijn rekeningen te kunnen beta-
len, maar voor kost en inwoning ben ik nog steeds afhankelijk van 
mijn ouders. Ik gebruik ook hun auto. Ik heb er geen probleem mee 
om bij mijn ouders te wonen – als ik geen homo zou zijn. Mijn ou-
ders zijn streng christelijk. Zij geloven dat homo zijn een ‘zonde’ is 
waarmee een mens worstelt zoals hij met alcoholisme of een drugs-
verslaving zou worstelen, en dat homo’s berouw moeten tonen en 
Jezus moeten zoeken.
 Mijn ouders weten dat ik homo ben, maar erkennen dat niet. Ze 
geloven dat ik berouw heb gekregen en Jezus heb gevonden. Toen 
ik zeventien was, dreigde mijn moeder me uit huis te schoppen 
omdat ze ‘dat zieke gedrag van me niet onder haar dak wilde’. Om 
bij mijn ouders te kunnen blijven wonen moest ik me door een 
christelijke counselor laten ont-homoën. Ik ben erheen gegaan, 
maar het werkte totaal niet. Ik raakte er alleen maar meer van in de 
war. Ik haat mijn ouders niet, maar ik heb een diepe afkeer van hen 
vanwege de manier waarop ze me behandelen. Ze denken dat ik 
hetero ben, maar ze vertrouwen me niet. Mijn moeder controleert 
me voortdurend en stormt vaak mijn kamer binnen, blijkbaar in de 
hoop me ergens op te betrappen. Als ik uitga, moet ik mijn ouders 
precies vertellen met wie ik op stap ga, anders krijg ik de auto niet 
mee. Ze blokkeren internet als ik alleen thuis ben en ze verstoppen 
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het modem wanneer zij naar bed gaan, omdat ze bang zijn dat ik 
naar ‘zondige’ dingen zal kijken die me weer terughalen naar een 
‘homo-levensstijl’.
 In het gezelschap van mijn ouders en mijn zus gedraag ik me als 
een hetero, maar ik ben uit de kast voor vrienden en collega’s, en 
ook voor mijn broer (die me onvoorwaardelijk accepteert). Het is 
een ontzettende opgave om een dubbelleven te leiden. Ik heb twee 
homorelaties gehad. Mijn ouders weten dat mijn huidige vriend 
homo is en behandelen hem alsof hij me weer zal ‘besmetten’ met 
zijn homoseksualiteit.
 Ik zou wel verhuizen als ik een kamer kon vinden die in mijn 
budget past. Onlangs heeft zich een mogelijkheid voorgedaan toen 
een goede vriendin me vroeg met haar mee te verhuizen naar de 
noordwestkust (ik woon nu aan de oostkust), en dat ben ik serieus 
aan het overwegen. Punt is dat ik mijn problemen niet wil ont-
vluchten en dat ik de jongen met wie ik nu een relatie heb, echt 
heel leuk vind, maar op het moment heb ik het gevoel dat ik vastzit 
in een hopeloze situatie. Ik voel me verstikt door de verwachtin-
gen van de mensen aan beide kanten van mijn dubbelleven. De ene 
kant zou me vervloeken als ze erachter kwamen dat ik praktiserend 
homo ben. En de andere kant wil dat ik de banden met mijn familie 
doorsnijd.
 Kun je me een advies geven dat echt helpt?

Verstikt

Beste Verstikt,

Jawel. Er is zeker iets wat ik je kan geven dat zal helpen. Ik kan 
zeggen dat je moet maken dat je wegkomt uit dat huis. Je moet 
niet bij mensen wonen die je willen vernietigen. Zelfs als je van 
hen houdt. Zelfs als het je vader en moeder zijn. Je bent volwassen. 
Bedenk maar een manier om de huur te betalen. Je psychische 



39

welzijn is belangrijker dan over een auto kunnen beschikken.
 Het is verschrikkelijk dat je ouders slecht geïnformeerde fana-
tici zijn. Ik vind het heel erg voor je dat ze je zo hebben laten lij-
den, sweet pea. Er klopt niets van hun ideeën over homoseksua-
liteit (of alcoholisme of drugsverslaving). We hebben allemaal 
recht op onze eigen opvattingen en religieuze overtuigingen, 
maar we hebben er geen recht op om stomme onzin te bedenken 
en met die stomme onzin anderen te onderdrukken. Dat is wat 
je ouders jou aandoen. En doen alsof je hetero bent om je ouders 
een plezier te doen, maakt dat je dat ook jezelf aandoet.
 Daar moet je mee ophouden. Ophouden is niet hetzelfde als 
je problemen ontvluchten. Je lost je problemen ermee op. In je 
brief schrijf je dat je je verstikt voelt door de verwachtingen van 
de mensen aan beide kanten van je dubbelleven, maar er zijn 
geen twee kanten. Er is er maar één en dat ben jij. De ware jij. De 
authentieke jij. De homo.
 Wees die jongen.
 Al ben je er dan misschien nog niet aan toe om tegenover je 
ouders uit de kast te komen, ik smeek je toch om je aan hun ge-
zelschap te onttrekken. Pak je spullen en ga weg. Naar de noord-
westkust, naar de andere kant van de stad, naar het souterrain 
van je maffe neef in Tuscaloosa, maakt niet uit. Als je maar niet 
meer blijft wonen bij mensen die je naar een heropvoedings-
kamp hebben gestuurd omdat ze jouw (normale, gezonde) sek-
sualiteit gelijkstellen aan een ziekte.
 Dat wil niet zeggen dat je alle banden met hen moet verbre-
ken. Er is een middenweg, maar die gaat maar één kant op, na-
melijk naar het licht. Jouw licht. Dat lichtje dat in je borstkas 
knippert als je weet dat wat jij doet juist is. Luister ernaar. Ver-
trouw erop. Laat het je sterker maken dan je bent.
 Je geschifte ouders komen er toch wel achter dat je homo bent, 
of je dat nu vertelt of niet. In feite weten ze het al. Ze verban-
nen je niet van internet omdat je dan niet naar Scooby Doo kunt 
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kijken, doll. Ik moedig je niet aan om uit je ouderlijk huis te 
vertrekken zodat je eens lekker heel nadrukkelijk ‘Ik ben homo!’ 
tegen hen kunt zeggen, maar zodat je ervoor kunt zorgen dat 
je een waardig leven kunt leiden te midden van mensen die jou 
accepteren, terwijl jij intussen je relatie met hen op een emotio-
neel veilige afstand kunt uitknobbelen. Vroeg of laat – of ze daar 
nu dankzij jou achter komen of het zelf bedenken – zullen je 
ouders uit de voeten moeten zien te kunnen met het feit dat jij 
homo bent en buiten het bereik van (hun) God. In het beste ge-
val verlies je hun goedkeuring. In het slechtste geval zullen ze je 
verloochenen. Misschien wel voorgoed. Wat zou betekenen dat 
hun liefde voor jou totaal afhankelijk is van:

Niets. Je bent immers hun gelief-
de zoon en hun eerste verplich-
ting jegens jou als jouw ouders is 
om jou te voeden en je groei te be-
vorderen, ook al word je iemand 
die ze zich niet helemaal hadden 
voorgesteld.

✔ Nee

Jouw bereidheid om je te onthou-
den van het aanraken van de ede-
le delen van andere mannen.

✔ Ja

Wow. Serieus? Is dat niet verschrikkelijk treurig en idioot? Ik 
weet wel dat ik er een beetje lichtzinnig over doe, maar alleen 
omdat mijn hart in duizend stukken breekt als ik hier doodern-
stig naar zou kijken. Wat belangrijker is: ik probeer je iets dui-
delijk te maken; liefde op basis van voorwaarden zoals je ouders 
die stellen is een lelijke, benauwende, zieke liefde. Ja, ziek. Het is 
het soort liefde waar je aan kapot kunt gaan als je het zijn gang 
laat gaan.
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 Dus doe dat niet. Er is een hele wereld vol mensen die van je 
zullen houden zoals je bent. Een hele, vurige, prettig gestoorde, 
gelukkige, tegenstrijdige, vrolijke en depri massa mensen die 
zullen zeggen: Ben jij homo? En dus? Wij willen je bij ons heb-
ben. Dat is de boodschap van het ‘Het wordt steeds beter’-pro-
ject. Die boodschap luidt: Volhouden, jij, doorbijten. Want weet 
je wat? Het wordt beter.
 En hoe waar dat ook is en hoe ontroerd ik ook raak bij veel vi-
deo’s van homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transseksuelen die 
hun verhaal doen, ik denk toch dat er in die boodschap een be-
langrijk stukje ontbreekt. Bij de mensen in die geweldige video’s 
werd het echt niet zomaar vanzelf beter. Zij zórgden ervoor dat 
het beter werd. Stuk voor stuk zijn die mensen opgestaan op een 
bepaald moment in hun leven – eentje dat erg lijkt op dit mo-
ment in jouw leven, Verstikt – en kozen ze ervoor de waarheid te 
vertellen over zichzelf, in plaats van ‘veilig’ te blijven hangen in 
de leugen. Zij beseften dat die leugen in feite niet veilig was. Dat 
hij een grotere bedreiging voor hun leven was dan de waarheid.
 Op dat moment begon het beter met die mensen te gaan. Toen 
ze de moed opbrachten om te zeggen: Dit is wie ik ben, zelfs al 
nagelen jullie me daarvoor aan het kruis.
 Sommigen van die mensen raakten hun baan kwijt omdat 
ze dat zeiden. Sommigen verloren familie en vrienden. Ande-
ren verloren zelfs het leven. Maar door het te zeggen wonnen ze 
zichzelf terug. Het is een zin die in ieder van ons leeft, volgens 
mij – de zin waarin we verklaren dat we hoe dan ook zullen zijn 
wie we zijn – maar helaas moet die zin vooral in jou heel sterk 
leven, Verstikt. Ik hoop dat je hem in jezelf kunt vinden. Niet 
alleen die zin, maar ook alle schoonheid en durf die je tot hier 
hebben gebracht, zodat je, als je de zin uitspreekt, hem luid en 
oprecht zult zeggen.
 Ben je weleens naar de Gay Pride geweest? Elk jaar neem ik 
de Sugar-kleintjes mee naar de parade hier in de stad, en elk jaar 
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moet ik huilen als ik sta te kijken. Daar heb je de dragqueens 
in hun Corvettes. De homo-politieagenten en -brandweerlieden 
piekfijn in uniform. De lesbiennes op de fiets, met hun kinde-
ren in karretjes achter hen. De homo-sambadansers in strings 
en veren. De drummers, de politici, en hier en daar mensen die 
gek zijn van klassieke auto’s. De koren, de brassbands en de ba-
taljons mensen te paard. De makelaars, de clowns, docenten en 
Republikeinen. En ze komen allemaal langs ons paraderen ter-
wijl mijn kinderen lachen en ik snik.
 Mijn kinderen snappen nooit waarom ik moet huilen. Voor 
hen is de parade een feest, en als ik probeer uit te leggen dat 
dat feest een explosie van liefde is die haar wortels heeft in haat, 
breng ik ze alleen maar nog meer in de war, dus staan we daar 
alleen maar langs de kant te lachen en te huilen, en naar die ex-
tatische optocht te kijken.
 Ik denk dat ik moet huilen omdat het me altijd als iets heiligs 
voorkomt, al die mensen die voorbijkomen. Mensen die beslo-
ten gewoonweg hun waarheid te leven, ook al was dat niet een-
voudig. Stuk voor stuk hadden ze de moed om te zeggen: Dit is 
wie ik ben, zelfs al nagelen jullie me daarvoor aan het kruis.
 Net als Jezus heeft gedaan.

Liefs,
Sugar
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Een motor met niemand erop

Lieve Sugar,

Ik ben hevig verliefd en van middelbare leeftijd. Daar komt het 
zo’n beetje op neer. Ik ben middelbaar, getrouwd en verliefd op een 
vriend. En echt helemaal hoteldebotel, net als op de middelbare 
school, zweterige handpalmen, snel afgeleid, giebelig, noem maar 
op. Tot nu toe is het niet verder gegaan dan flirten, en ik weet ook 
echt, echt wel beter. Mijn vraag is niet wat ik moet doen (ik weet 
behoorlijk zeker dat ik me fatsoenlijk moet gedragen), maar wat ik 
moet doen met al die heerlijke maar verontrustende energie.

Verliefd

Beste Verliefd,

Blijf uit de buurt van het voorwerp van je verliefdheid en gebruik 
die ‘heerlijke maar verontrustende energie’ om die opnieuw te 
investeren in wat het belangrijkst voor je is – je huwelijk, krijg 
ik de indruk. Doe deze week iets extra liefs voor je echtgenoot. 
Vrij vanavond met hem of haar en maak er een hotte toestand 
van. Ga met zijn tweeën een lange wandeling maken of uitge-
breid dineren en bespreek hoe jullie je liefde en de romantiek 
sterk willen houden. Je weet blijkbaar zeker dat je niets met die 
verliefdheid wil doen, dus vertrouw op die zekerheid en wees 
er dankbaar voor. Mijn inbox zit stampvol mails van mensen 
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die het niet zo zeker weten. Die worden gekweld door besluite-
loosheid, schuldgevoel en lust. Die houden van X maar willen 
neuken met Z. Ieder monogaam mens komt op een gegeven mo-
ment in deze benarde toestand terecht. We houden allemaal van 
X en we willen neuken met Z.
 Z is zo glanzend, zo kristalhelder, zo erg niet geneigd om te-
gen je tekeer te gaan als je bent vergeten de lege flessen in de glas-
bak te gooien. Niemand hoeft ooit met Z te kibbelen. Z draagt 
geen horloge. Z is net een motor met niemand erop. Mooi. Maar 
hij gaat nergens heen.

Liefs,
Sugar
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De afrekening

Lieve Sugar,

Ik ben de gelukkige moeder van een schattige baby, en wat koester 
ik elk moment! Jammer genoeg – of juist gelukkig, dat hangt ervan 
af hoe je het bekijkt – volgt de vader van de baby mijn voorbeeld 
niet wat dat elk moment koesteren betreft.
 De vader van de baby woont in een andere staat. Hij is vertrok-
ken toen ik nog in verwachting was en was niet bij de bevalling. Hij 
beweert in e-mails, die hij zo’n beetje om de zes weken stuurt, dat 
hij om de baby geeft, maar hij betaalt niet mee aan het levenson-
derhoud, en evenmin heeft hij het kindje na een paar weken na de 
geboorte (inmiddels is de baby ruim een jaar) nog gezien. Hij heeft 
zelfs nooit gebeld om te horen hoe het met zijn kind gaat.
 Mijn vraag is: ben ik verplicht foto’s te sturen en hem op de 
hoogte te houden over zijn kind, omdat hij eens in de paar maan-
den nogal zielige e-mails over zichzelf stuurt? Ik ben sterk geneigd 
hem niets te sturen, maar ik wil dolgraag de mening van zo’n sweet 
pea als jij, Sugar, in mijn overwegingen betrekken.
 Ik wil doen wat het beste is voor de kleine, ook al zou ik de vader 
van de baby het liefst in zijn ballen trappen met laarzen met sta-
len neuzen en dan schreeuwen: Wat is er v erdomme mis met jou, 
idio te narcist!
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Pfoeh. Wat is het lekker om dat even te zeggen. En moge de gene-
zing nu inzetten!

Vreugde & liefde, lieve Sugar,
O Mama

Beste O Mama,

Heb je een paar laarzen met stalen neuzen? Ik wel. En ik wil ze je 
met alle liefde lenen zodat je die idioot een flinke trap onder zijn 
kont kunt geven. Jouw woede is gerechtvaardigd. Jouw kwade 
verbijstering omdat de vader van je baby geen echte vader voor 
je mooie baby wil zijn, is volkomen begrijpelijk.
 Maar weet je wat... Dat maakt allemaal geen reet uit.
 In elk geval niet vergeleken bij wat er op het spel staat voor 
je kind als jij ervoor kiest je door je volmaakt redelijke woede 
te laten leiden bij de beslissingen die je neemt over de manier 
waarop jij je gedraagt tegenover zijn of haar vader. Dat deze man 
de vader van je kind is, is een van de meest essentiële feiten van 
zijn of haar leven. En dat blijft een feit, ongeacht wat er verder 
gebeurt – of de man met wie je je hebt voortgeplant nu wel of 
niet ooit een relatie met je kind krijgt. Op een dag, over vele 
jaren, zal je zoon of dochter de balans opmaken wat hun vader 
(en jou) betreft. Dan volgt de afrekening. Een afrekening komt 
er altijd. Voor ieder van ons. De balans opmaken van wat er in 
onze jeugd is gebeurd en van wie onze ouders zijn en in welk op-
zicht ze zijn geslaagd of mislukt, is de taak die we allemaal moe-
ten verrichten om volledige, volwassen mensen te worden. Die 
afrekening is vooral erg beladen wanneer een ouder een kind 
heeft teleurgesteld, en dus raad ik je aan om a) alles te doen wat 
in je vermogen ligt om te voorkomen dat de vader zijn kind blijft 
teleurstellen en b) ervoor te zorgen dat je hem of haar zelf niet 
teleurstelt, mocht de vader zijn gedrag volhouden.
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 Het is duidelijk dat je worstelt met de woede en teleurstelling 
die je terecht voelt tegenover de vader van je baby. Dat neem ik 
je niet kwalijk, en dat zou niemand doen. Maar wat jou al of 
niet valt kwalijk te nemen, doet niet ter zake. Wat wel ter zake 
doet – zoals je in je brief schrijft – is wat het beste is voor je 
kind. Je vroeg of je verplicht was foto’s en informatie te sturen 
in antwoord op de e-mails die de vader van je kind af en toe 
stuurt, en mijn antwoord is ja. Niet omdat je iets verplicht bent 
aan die man – je bent hem niets verschuldigd – maar omdat je 
iets verplicht bent aan je kind. Gegeven het feit dat de kersverse 
papa alleen maar klinkt als een zielige klojo (in plaats van een 
agressieve), is het beste wat je kunt doen voor je lieve baby een 
band tussen vader en kind kweken, juist zo helemaal aan het 
begin van zijn of haar leven.
 Zoals je al zo ontmoedigend beschreef, is het niet best begon-
nen. Kersverse Papa heeft tot nu toe op elk front gefaald. Dat is 
niet jouw verantwoordelijkheid, maar wel jouw probleem. Je po-
gingen om hem erbij te betrekken, te communiceren, te accep-
teren en vergeven kunnen leiden tot een positieve band tussen je 
kind en zijn of haar vader; een band die een diepgaande invloed 
heeft op het verdere verloop van zijn of haar leven. Of niet. Dat 
weten we nog niet. Maar het is belangrijk genoeg om je ten zeer-
ste aan te raden het te proberen.
 Daar doe ik niet luchtig over. Het zou stukken leuker zijn om 
die kerel met je laarzen met stalen neuzen te schoppen. Ik zou je 
met alle liefde helpen. Ik begrijp hoe schandalig onrechtvaardig 
het is dat er van jou wordt verwacht dat je vriendelijk en integer 
op die ‘idiote narcist’ reageert. Maar bij tijd en wijle moet ieder 
van ons dat doen, honey bun, en nu is het jouw beurt. Nu komt 
het erop aan. Want natuurlijk doe je dit niet voor jezelf – dit doe 
je voor je kind. Ik weet dat je dat al weet. Ik voel gewoon dat 
je een geweldige moeder bent. Dat goede-moederschap van je 
straalt van je brief af. En nu smeek ik je – vreselijk genoeg – je 
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best te doen de man die jou bezwangerd heeft te helpen net zo te 
gaan stralen.
 Dat verdienen onze kinderen, waar of niet? Om stralend be-
mind te worden? Nou en of. Dus: schouders eronder.
 Het eerste wat ik je adviseer te doen is Kersverse Papa dwingen 
mee te betalen aan het levensonderhoud van de baby. Dat kan 
via vreedzame juridische onderhandelingen of via een rechts-
zaak. Wat je ook kiest, ik zou je aanraden dit via formele kanalen 
te spelen in plaats van onderling iets af te spreken, zodat je ver-
haal kunt halen als Kersverse Papa in gebreke blijft. Door erop 
te staan dat deze man een financiële bijdrage levert, bescherm 
je niet alleen je kind, maar breng je ook twee belangrijke feiten 
over: dat je iets van Kersverse Papa verwacht en dat hij zijn kind 
iets verschuldigd is. Als hij ook maar een beetje fatsoen in zijn 
donder heeft, zal hij zonder al te veel protesteren over de brug 
komen. Als hij een goeie vent is die een moeilijke tijd doormaakt, 
zal hij je later dankbaar zijn. Ik moedig je aan om meteen een 
advocaat in de arm te nemen.
 Ten tweede adviseer ik je om een e-mail op te stellen voor de 
vader van je kind waarin je a) meelevend erkent dat hij in het le-
ven van zijn kind ontbreekt, b) rechtstreeks op een afspraak voor 
een bezoek aanstuurt, en c) hem bijpraat over de persoonlijk-
heid en ontwikkeling van jullie kind. Voeg een paar foto’s toe. 
Vertel een paar verhalen. Wanneer ik zeg ‘meelevend erkent’, 
dan bedoel ik dat je beter even om het feit heen kunt dansen dat 
Kersverse Papa zich tot nu toe niet als een vader heeft gedragen. 
Ik bedoel: geef hem de ruimte om te veranderen. Ik bedoel: wek 
niet de indruk dat je misschien samenspant met de schrijver van 
adviescolumns om hem in zijn ballen te trappen met een stel 
zeer serieuze laarzen met stalen neuzen. Ik bedoel: wees je beste, 
meest geweldige ik. Wat er soms, heel even, om vraagt net te 
doen alsof. Zoiets als: ‘Hallo Kersverse Papa! Ik hoop dat het 
goed met je gaat. Baby wordt elke dag groter, mooier en gewel-
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diger. En al behoort onze relatie dan tot het verleden, voor mij is 
het belangrijk dat Baby een relatie heeft met zijn/haar vader en 
op basis van wat je in je e-mails aan mij schrijft, weet ik dat het 
voor jou ook belangrijk is. Ik wil graag een datum prikken voor 
een bezoek.’
 Ten derde wil ik je adviseren om op regelmatige basis kin-
deropvang te regelen voor een paar uur, zodat jij met je coolste 
vriendinnen kunt uitgaan en met hen los kunt gaan over de pijn, 
de woede en de verwarring die jij voelt omdat de man met wie 
jij ooit naar bed ging – de man die biologisch gezien de helft 
uitmaakt van jouw teerbeminde kind! – een enorme klootzak 
is. Dit lijkt misschien iets onbelangrijks, maar dat is het niet. 
Het is een onmisbaar stukje van de overlevingspuzzel. Je moet 
een plek vinden waar je je negatieve gevoelens over de vader van 
je kind kunt neerleggen. Als je dat niet doet, zullen ze greep op 
je krijgen. Wat er zich tussen jou en Kersverse Papa heeft afge-
speeld is waarschijnlijk nog maar het begin. Zelfs als het goed 
gaat, zou ik er niet van opkijken als er de komende jaren nog 
heel wat keren komen dat je met liefde zijn keel zou dichtknij-
pen. Als je geen plek vindt om die gevoelens neer te leggen, ben 
je misschien niet in staat om te voorkomen dat je ze bij je kind 
neerlegt.
 En dat is een gruwelijke plek om ze neer te leggen.
 Een paar jaar terug las ik de uitkomsten van een onderzoek 
naar de gevolgen van negatieve uitlatingen van gescheiden ou-
ders over hun ex in aanwezigheid van hun kinderen. Ik heb het 
proberen op te sporen toen ik met deze column bezig was, zodat 
ik het op de juiste manier zou aanhalen en er rechtstreeks uit 
kon citeren, maar helaas. En dat is prima, want wat me nog het 
helderst bijstaat uit dat onderzoek is eigenlijk maar één ding: dat 
het funest voor een kind is om de ene ouder te horen kwaadspre-
ken over de andere. En het was zelfs zo erg dat de onderzoekers 
tot de conclusie kwamen dat het psychisch minder schadelijk 
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was als een ouder rechtstreeks tegen het kind zei: ‘Jij bent een 
waardeloos stuk vreten’, dan als een ouder zei: ‘Je vader/moeder 
is een waardeloos stuk vreten.’ Ik kan me niet herinneren of ze 
theorieën hadden over waarom dat zo was, maar ik vond het 
wel begrijpelijk. Volgens mij hebben we allemaal in onszelf iets 
krachtigs zitten dat in actie komt als we worden aangevallen, 
maar waar we eenvoudigweg geen beroep op kunnen doen als 
iemand van wie we houden wordt aangevallen, en al helemaal 
niet als diegene een ouder is, die ene helft van ons – die oer-an-
der –, en de persoon die de aanval uitvoert de andere helft is, de 
andere oer-ander.
 Ik weet waar ik het over heb. Mijn eigen vader was een des-
tructieve kracht in mijn leven. Als je een kaart van mijn leven 
maakt en de hele weg terug aflegt – alle zetten, beslissingen, 
overgangen en gebeurtenissen – dan was het feit dat mijn moe-
der op mijn zesde de moed opbracht om van mijn vader te schei-
den, waarschijnlijk het allerbeste wat me ooit is overkomen.
 Mijn vader maakte mijn moeder zwanger toen ze allebei ne-
gentien waren. Ze waren niet bijzonder verliefd, maar abortus 
was illegaal en mijn moeder was niet bereid om naar een tehuis 
voor ontspoorde meisjes te gaan en haar kind aan iemand an-
ders te geven, dus ze trouwde vlugvlug met mijn vader. In de 
negen jaar daarop kregen ze drie kinderen – mijn broer en zus 
en ik – en er gebeurden een paar vreselijke dingen. Ik heb al-
lerlei afschuwelijke verhalen over de jaren met mijn vader, die 
vaak gewelddadig en gemeen was. Maar dat zijn niet de verhalen 
waar jij nu op zit te wachten.
 Wat jij moet horen is hoeveel ik als kind van hem hield. Mijn 
vader. Mijn pa. Pappie. De liefde die ik voor hem koesterde was 
reusachtig, onweerlegbaar, groter dan mijn angst en mijn ver-
driet. Ik kon mezelf er niet van weerhouden van mijn vader te 
houden. Die liefde was er gewoon. Het kwam nooit in me op niet 
van hem te houden, hoe gruwelijk de situatie soms ook werd. Ik 
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vond het vreselijk wat hij mijn moeder, mijn broer en zus en mij 
aandeed. Ik huilde en gilde en verstopte me en kreeg hoofdpij-
nen die niet bij mijn leeftijd pasten en ik plaste nog lang nadat 
dat normaal was in mijn bed. Maar hij was mijn vader en toen 
mijn moeder eindelijk bij hem wegging, smeekte ik haar naar 
hem terug te gaan. En ik smeekte haar op een manier waarop ik 
verder nog nooit iemand om iets heb gesmeekt. Ik smeekte haar 
op mijn blote zesjarige-meisjesknieën omdat ik wist dat als het 
echt voorbij was, als mijn moeder echt bij mijn vader wegging, 
ik geen papa meer zou hebben.
 En weet je wat? Ik had gelijk. Toen mijn ouders waren ge-
scheiden, had ik geen papa meer.
 Sindsdien heb ik hem nog driemaal gezien – korte bezoeken 
waarbij verdrietige en griezelige dingen gebeurden. Maar voor 
het grootste deel was er niets. Geen vader. Jaren van mijn jeugd 
was er alleen die grote vaderloze eenzaamheid, jaren waarin ik 
in goedkope flatgebouwen woonde met nog meer kinderen van 
alleenstaande moeders, van wie de meesten ook maar weinig 
met hun vader te maken hadden. Een paar maal per jaar kwam 
er een envelop die aan mijn broer en zus en mij geadresseerd 
was in het handschrift van mijn vader. Die lag in de brievenbus 
op ons te wachten als we uit school thuiskwamen en mijn moe-
der op haar werk was. Mijn broer en zus en ik scheurden die 
brieven met zo’n absolute blijdschap open dat er nog steeds een 
golf van iets door me heen trekt nu ik deze woorden tik.
 Een brief! Van papa! Eenbriefvanpapa! Vanpapavanpapavan
papa!
 Natuurlijk hadden we beter moeten weten. We wisten ook 
beter, maar we konden het niet verdragen onszelf toe te staan 
het echt te beseffen. Op de envelop stonden onze namen, maar 
de brief die erin zat, was nooit voor ons. Het was altijd iets an-
ders en altijd hetzelfde: een gemene, vulgaire tirade tegen onze 
moeder. Dat ze een hoer was, en een luie bijstandtrekster. Dat hij 
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jaren geleden had moeten zorgen dat ze die illegale abortus liet 
doen. Dat ze een afschuwelijk slechte moeder was. Dat hij mij en 
mijn zus en broer zou komen weghalen als zij er niet op verdacht 
was en dat ze dan wel spijt zou krijgen. Dat ze zou boeten. Dat ze 
haar kinderen nooit meer zou zien. Wat zou ze daarvan vinden?
 Het idee dat mijn vader mij zou ontvoeren, joeg me meer 
angst aan dan wat ook. Het vooruitzicht dat ik zou worden weg-
gekaapt, liet me nooit los. Ik bereidde me erop voor, bedacht 
ingewikkelde fantasieën over dat we zouden ontsnappen, dat 
ik ervoor zou zorgen dat we koste wat kost weer terugkwamen 
bij mijn moeder. Desnoods zouden we blootsvoets het hele land 
doorkruisen. We zouden rivieren volgen en ons in greppels 
verstoppen. We zouden appels van bomen stelen en kleren van 
waslijnen.
 Maar onze vader kwam ons nooit halen. Hij was nooit van 
plan geweest om dat ook echt te doen, besefte ik op een dag toen 
ik zevenentwintig was. Hij had me nooit gewild! Dat besefte ik 
ineens met zo’n helderheid, verbazing en verdriet dat ik in tra-
nen uitbarstte.
 Zal de vader van jouw kind ooit een vader voor zijn kind zijn, 
O Mama?
 Dat weten we niet. Die brief is nog niet opengescheurd. Er 
kan van alles in staan. Mensen veranderen. Mensen maken gru-
welijke fouten en herstellen die weer. Mannen die afstandelijk 
zijn wanneer hun kinderen klein zijn, veranderen soms in een 
geweldige vader. Anderen blijven gewoonweg hetzelfde. Wat er 
ook gebeurt, je zult het goede doen voor je kind als je je eigen ge-
voelens jegens zijn of haar vader gescheiden houdt van de keu-
zes die je maakt en de acties die je onderneemt wat betreft zijn 
of haar band met de vader. Jouw gedrag en woorden zullen een 
diepgaande invloed hebben op het leven van je kind – zowel als 
het gaat om de gevoelens voor zijn of haar vader, als om hoe je 
kind over zichzelf denkt.
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 Mijn moeder heeft nooit een kwaad woord over mijn vader te-
gen mijn broer, zus en mij gezegd. Ze had alle recht om hem te 
haten, om ons tegen hem op te zetten, maar dat deed ze niet. Niet 
dat ze over hem loog tegen ons. We hadden het vaak en eerlijk 
over de akelige dingen die we van hem hadden meegemaakt en 
ondergaan. Maar ze stelde hem niet voor als de baarlijke duivel. 
Ze zette hem neer als een mens: gecompliceerd, met fouten, en in 
staat om dingen goed te maken. En dat betekent dat ze het mij on-
danks alles mogelijk maakte om van mijn vader te houden, van 
die afwezige man die de helft van mij was. Toen ik als kind aan 
haar vroeg waardoor ze verliefd op mijn vader was geworden, be-
dacht ze dingen om me te vertellen, ook al kon ze zich die niet 
echt meer herinneren. Toen ik een tiener was en we ruziemaak-
ten omdat ze weigerde mijn vader te verketteren, zei ze dat ze hem 
dankbaar was omdat ze zonder hem mijn zus en broer en mij niet 
had gehad. Toen ik nog maar net een volwassen vrouw aan het 
worden was en mijn moeder wist dat ze ging sterven, streelde ze 
mijn haar en zei dat er niets mis mee was als ik weer contact wilde 
zoeken met mijn vader, dat ik altijd open moest staan voor de 
mogelijkheid om te vergeven, te verzoenen en te veranderen, en 
dat als ik dat zou doen, het geen verraad aan haar was, maar een 
bewijs dat ik de vrouw was geworden waartoe ze mij had opge-
voed.
 Het is oneerlijk dat zij zo aardig moest zijn voor zo’n onaar-
dige man. Ik hoop dat ze tegen haar coolste vriendinnen flink 
over hem los is gegaan. Als alleenstaande moeder – en daarmee 
bedoel ik een moeder die er echt alleen voorstaat, zoals jij, O 
Mama, een moeder zonder medeverzorger of co-ouder – moest 
ze vaker haar beste beentje voorzetten dan redelijk is voor een 
mens. En weet je wat in mijn ogen zo oneindig mooi is? Dat ze 
was wie ze was. Ze was niet volmaakt. Ze maakte fouten. Maar 
ze zette vaker haar beste beentje voor dan redelijk is voor een 
mens.
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 En dat is het geschenk van mijn leven.
 Toen ze allang dood was, vormden haar woorden en haar ge-
drag de brug waar ik overheen wankelde om de wonden te helen 
die mijn vader had veroorzaakt. Dat is het geschenk dat jij je 
kind moet geven, ongeacht hoe de vader besluit zich te gedra-
gen, ongeacht of hij ooit de vader van je zoon of dochter wordt 
die hij zou moeten zijn. Dat is wat de meesten van ons een paar 
keer in de loop van ons leven moeten doen: liefhebben met een 
duidelijk doel voor ogen, zelfs als het volslagen waanzinnig lijkt 
om lief te hebben. Zelfs al zou je liever je laarzen met stalen neu-
zen aantrekken en een potje gaan schreeuwen.
 Heb lief. Je zult er geen spijt van krijgen. Het komt allemaal 
op de grote eindafrekening terecht.

Liefs,
Sugar
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Je hebt een bundel op je hoofd

Lieve Sugar,

Ik ben begin twintig. Sinds zes jaar heb ik op en af (dat ‘af ’ vond 
plaats toen ik jonger was) een serieuze relatie met dezelfde jongen. 
Ik ben al een poosje erg in de war en vol twijfels over de relatie, maar 
ik kom er maar niet uit hoe het moet zijn om deze persoon kwijt 
te raken, omdat hij de juiste lijkt voor altijd – en natuurlijk wil ik 
zijn hart niet breken. Maar aan de andere kant wil ik me ook niet 
settelen en dan later spijt krijgen. Ik heb het gevoel dat we verschil-
lende dingen verwachten van het leven en verschillende interesses 
hebben, maar ik kan maar niet tot een besluit komen. Ik heb met 
hem over mijn gevoelens gepraat, maar dat heeft niet geholpen. We 
hebben even een ‘pauze’ ingelast, maar pauzes helpen nooit.
 Mijn grootste angst is dat ik alleen blijf en nooit iemand zal vin-
den die het helemaal is. Wat ook niet helpt, is dat mijn beste vrien-
dinnen zich allemaal aan het settelen zijn met hun vriendjes en het 
over trouwen hebben. Help me alsjeblieft, Sugar.

Hartelijke groeten,
Bang & Verward

Beste Bang & Verward,

Toen ik twintig was, woonde ik in Londen. In feite was ik dak-
loos en zat ik totaal aan de grond, maar ik had de papieren niet 
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die een Amerikaan nodig heeft om in Londen een baan te krij-
gen, dus het grootste deel van de tijd zwierf ik op straat rond op 
zoek naar munten die mensen hadden laten vallen. Op een dag 
werd ik benaderd door een man in een keurig pak die me vroeg 
of ik een zwart baantje voor drie dagen in de week wilde bij een 
grote accountantsfirma die sindsdien failliet is gegaan wegens 
corruptie.
 ‘Ja hoor,’ zei ik.
 En zo werd ik koffiejuffrouw een-twee-drie.
 ‘Koffiejuffrouw’ was mijn officiële benaming. Dat ‘een-twee-
drie’ was eraan geplakt om aan te geven dat ik verantwoorde-
lijk was voor de levering van verse, hete koffie en thee aan alle 
accountants en secretaresses die op de eerste drie verdiepingen 
van het gebouw werkten. De baan was zwaarder dan je zou ver-
wachten. ‘Juffrouw,’ riepen de mannen als ik langskwam met 
mijn dienblad, en vaak knipten ze met hun vingers om mijn 
aandacht te trekken. Ik droeg een zwarte rok over een witte 
maillot en een zwart vest over een witte bloes, en ik was bijna 
voortdurend buiten adem. Ik mocht geen gebruikmaken van de 
lift, dus ik rende trap op, trap af in een trappenhuis aan de ach-
terkant van het gebouw om van de ene naar de andere etage te 
komen.
 Dat trappenhuis was mijn veilige haven, de enige plek waar 
niemand met zijn vingers knipte en me ‘juffrouw’ noemde. Tij-
dens mijn pauzes liep ik naar de begane grond en naar buiten, 
en ging op een betonplaat zitten langs de rand van het gebouw 
waar die grote accountantsfirma was gevestigd die later failliet 
is gegaan wegens corruptie. Op een dag zat ik daar en kwam er 
een oude vrouw langs die vroeg waar in Amerika ik vandaan 
kwam en dat vertelde ik haar, en toen zei ze dat ze jaren geleden 
die plek in Amerika had bezocht waar ik vandaan kwam, en we 
hadden een leuk gesprek. Voortaan kwam ze elke dag langs als 
ik op die betonplaat zat en praatten we.
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 Ze was niet de enige die met me praatte. Ik was indertijd ver-
liefd op iemand. Sterker nog, ik was met die persoon getrouwd. 
En het groeide me allemaal boven het hoofd. ’s Nachts als ik met 
deze man had gevreeën lag ik naast hem te huilen, want ik was 
er nog niet aan toe om maar van één persoon te houden en ik 
wist dat als ik bij hem wegging, ik zelf zou doodgaan aan een 
gebroken hart en ik hem ook zou laten doodgaan aan een gebro-
ken hart, en dan zou het wat de liefde betreft afgelopen zijn voor 
mij omdat er nooit meer iemand zou zijn van wie ik net zoveel 
zou houden als van hem en die net zoveel van mij zou houden 
als hij van mij hield, en die net zo lief, sexy, cool, meelevend en 
door en door goed zou zijn. Dus ik bleef bij hem. We zochten 
samen op straat naar munten. En soms kwam hij me in mijn 
pauze opzoeken bij de grote accountantsfirma die later failliet is 
gegaan wegens corruptie.
 Op een dag kwam hij langs toen de oude vrouw er was. Mijn 
man en de oude vrouw waren tot dan toe nog nooit op hetzelfde 
moment langsgekomen, maar ik had hem over haar verteld – 
over de gesprekken die ik met haar had – en ik had haar ook 
over hem verteld. ‘Is dat je man?’ riep de oude vrouw uit, dolen-
thousiast omdat ze hem herkende toen hij kwam aanlopen, ze 
schudde hem de hand met allebei haar handen en ze praatten 
een paar minuten en toen vertrok ze. De man van wie ik hield 
was een hele tijd stil om de oude vrouw de gelegenheid te geven 
weg te lopen, en toen keek hij me aan en zei enigszins verbijs-
terd: ‘Ze heeft een bundel op haar hoofd.’
 ‘Ze heeft een bundel op haar hoofd?’ zei ik.
 ‘Ze heeft een bundel op haar hoofd,’ antwoordde hij.
 En toen barstten we zo hard in lachen uit dat dat misschien 
in mijn hele leven nog steeds de keer is dat ik het hardst heb ge-
lachen. Hij had gelijk. Hij had echt gelijk! Die oude vrouw had 
al die tijd, tijdens alle gesprekken die we hadden gevoerd ter-
wijl ik op die betonplaat zat, een enorme bundel op haar hoofd 
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gehad. Ze leek in alle opzichten volkomen normaal, behalve in 
dat opzicht: op haar hoofd droeg ze een onmogelijk hoge toren 
van bijna een meter aan haveloze lappen, gescheurde dekens en 
handdoeken, bijeengehouden door een gecompliceerd systeem 
van touwen die onder haar kin door en via lussen op de schou-
ders van haar regenjas waren vastgebonden. Het was een bizarre 
aanblik en toch had ik het in al mijn gesprekken met mijn man 
over de oude vrouw nooit genoemd.
 ‘Ze heeft een bundel op haar hoofd!’ gilden we lachend tegen 
elkaar op die betonplaat, maar algauw was ik niet meer aan het 
lachen. Ik huilde. Ik huilde en huilde en huilde net zo hard als 
ik had gelachen. Ik huilde zo hard dat ik niet meer aan het werk 
ging. Aan mijn baantje als koffiejuffrouw een-twee-drie kwam 
daar op dat moment een eind.
 ‘Waarom moet je huilen?’ vroeg mijn man terwijl hij me vast-
hield.
 ‘Omdat ik honger heb,’ zei ik, maar dat was niet waar. Ik had 
wel honger – in die tijd hadden we nooit genoeg geld en nooit 
genoeg te eten – maar dat was niet de reden dat ik huilde. Ik 
huilde omdat die oude vrouw een bundel op haar hoofd had en 
ik niet in staat was geweest om dat te vertellen en wist dat dat op 
de een of andere manier samenhing met het feit dat ik niet meer 
bij de man wilde blijven van wie ik hield, maar mezelf er niet toe 
kon brengen te erkennen wat zo overduidelijk en waar was.
 Dat is allemaal lang geleden, Bang & Verward, maar het 
kwam allemaal weer terug toen ik jouw brief las. Dat maakte dat 
ik dacht dat ik nu tegen jou kon zeggen: je hebt een bundel op 
je hoofd, sweet pea. En misschien kun je die bundel op dit mo-
ment niet zien, maar voor mij is hij overduidelijk. Je wordt niet 
verscheurd. Je bent gewoon bang. Je wilt geen relatie meer met 
je geliefde, ook al is het een fantastische kerel. Angst om alleen 
te zijn is geen goede reden om te blijven. Het zal niet eenvoudig 
zijn om weg te gaan bij deze man, met wie je zes jaar samen 
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bent geweest, maar het komt goed met jou, en ook met hem. Het 
einde van je relatie met hem zal waarschijnlijk ook het einde be-
tekenen van een periode in je leven. Als je die volgende periode 
binnengaat, zullen er dingen zijn die je kwijtraakt en dingen die 
je wint.
 Heb vertrouwen in jezelf. Dat is Sugars gouden regel. Ver-
trouwen in jezelf hebben betekent dat je datgene lééft waarvan je 
al weet dat het waar is.

Liefs,
Sugar
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Schrijven als een motherfucker

Lieve Sugar,

Ik schrijf als een meisje. Ik schrijf over mijn kleine dameservarin-
gen, die meestal neerkomen op ongefilterde emotie, onbeantwoor-
de liefde en uiteindelijk op het bespreken van mijn vagina als me-
tafoor. En dán kan ik schrijven, al is dat alles nu dan dus niet meer 
zo.
 Op dit moment ben ik een zielige, verwarde jonge vrouw van 
zesentwintig, een schrijver die niet kan schrijven. Ik ben nu nog 
laat op om jou iets te vragen, maar eigenlijk vraag ik mezelf iets af. 
Ik zit hier nu al uren aan mijn bureau geestelijk vast te zitten. Ik 
zoek mensen op van wie ik heb gehouden en vraag me af waarom 
zij niet van mij hielden. Ik lig met mijn gezicht naar beneden op 
mijn bed en ik ben bang. Ik sta op, ga naar de computer, en voel me 
nog ellendiger.
 David Foster Wallace noemde zichzelf op zijn achtentwintig-
ste een mislukte schrijver. Maanden geleden, toen de depressie 
haar tanden in me had gezet, klaagde ik tegenover mijn toenma-
lige vriend dat ik nooit zo goed zal zijn als Wallace; waarop hij op 
Guerrero Street in San Francisco tegen me schreeuwde: ‘Schei daar-
mee uit! Die man heeft zelfmoord gepleegd, Elissa. Ik hoop bij god 
dat je nóóit op hem gaat lijken!’
 Ik begrijp dat vrouwen als ik pijn lijden en moeten omgaan 
met zelf-bagatellisering, met minachting voor andere, succesvol-
lere mensen, misplaatste compassie, verslaving en depressie, of ze 
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nu schrijver zijn of niet. Denk maar aan de canon van schrijfsters: 
wat hen verbindt is dat veel van hun carrières in zelfmoord zijn ge-
eindigd. Ik leg mijn moeder vaak uit dat schrijver/een vrouw/een 
schrijver en een vrouw zijn betekent dat je genadeloos moet lijden 
en uiteindelijk ineenstort als een ellendig hoopje: ‘Ik had het be-
ter kunnen doen dan dít.’ En dan vraagt zij of het niet anders kan 
gaan.
 Kan dat? Ik wil uit het raam springen om wat er van mij terecht 
is gekomen, en dat komt neer op: ik kan geen boek schrijven. Maar 
het is niet zozeer dat ik zo vreselijk graag dood wil, als wel dat ik 
een totaal ander leven wil. Ik begin te denken dat ik een ander be-
roep moet kiezen – zoals schrijfster Lorrie Moore oppert: ‘Filmster/
astronaut, filmster/missionaris, filmster/kleuterjuf.’ Ik wil alles 
afschudden wat ik heb verzameld en opnieuw beginnen, als een 
nieuw, beter persoon.
 Ik heb geen vervelend leven. Ik heb geen ellendige jeugd gehad. 
Ik weet dat ik niet de eerste depressieve schrijver ben. ‘Depressieve 
schrijver’: omdat het tweede niet echt klopt, klopt het eerste des te 
beter. Ik heb een klinische diagnose: lijdend aan een ernstige de-
pressieve stoornis; en ik heb een knipperlichtrelatie met medicij-
nen op recept, wat ik opbiecht om aan te tonen dat ik de term ‘de-
pressie’ niet makkelijk gebruik.
 Dat neemt niet weg dat ik hoog-functionerend ben – een 
hoog-functionerende gek die genoeg grapjes maakt om ervoor te 
zorgen dat de meeste mensen de waarheid niet kennen. Die waar-
heid is dat ik ziek van paniek ben dat ik niet in staat ben en zal zijn 
om mijn beperkingen, onzekerheden, jaloezieën en onhandigheid 
voldoende te boven te komen om goed, intelligent, gevoelvol en 
uitgebreid te schrijven. En ik ben bang dat, zelfs als het me lukt te 
schrijven, de verhalen die ik schrijf – over mijn vagina etc. – zullen 
worden genegeerd of belachelijk gemaakt.
 Hoe kan ik aan het schrijven gaan als ik mijn gezicht niet van 
mijn bed kan tillen? Hoe gaat een mens verder, Sugar, als je je re-
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aliseert dat je het misschien niet in je hebt? Hoe komt een vrouw 
overeind en wordt ze de schrijver die ze wil zijn?

Hartelijke groeten,
Elissa Bassist

Beste Elissa Bassist,

Toen ik achtentwintig was, stond er een schoolbord in mijn 
huiskamer. Het was zo’n tweezijdig houten frame dat zelfstan-
dig kan staan en plat kan worden ingeklapt. Op de ene kant van 
het schoolbord schreef ik: ‘Het eerste product van zelfkennis 
is nederigheid’, Flannery O’Connor, en op de andere kant: ‘Ze  
kon maar aan één ding denken, aan hoe haar moeder hun han-
den blééf vasthouden’, Eudora Welty.
 Het citaat van Eudora Welty komt uit haar roman The Opti
mist’s Daughter, waarvoor ze in 1972 de Pulitzerprijs kreeg. Dat 
boek heb ik keer op keer gelezen, en die zin over de vrouw die 
maar aan één ding kon denken was in essentie de reden waarom 
ik dat deed. Ik zat ook zo. Ook maar aan één ding te denken. 
Een ding dat eigenlijk twee dingen ineen was, net als die rugge-
lingse citaten op mijn schoolbord: dat ik mijn moeder vreselijk 
miste en dat de enige manier om het leven zonder haar draaglijk 
te maken was een boek schrijven. Míjn boek. Het boek waarvan 
ik al wist dat het in me zat lang voordat ik besefte dat mensen 
als ik boeken in zich kunnen hebben. Het boek dat ik in mijn 
borst voelde bonzen als een tweede hart, vormeloos en onvoor-
stelbaar tot mijn moeder stierf, en toen was het er ineens, het 
plot onthuld, het verhaal dat ik moest vertellen, anders kon ik 
niet verder leven.
 Dat ik het boek op mijn achtentwintigste nog steeds niet 
had geschreven was een treurige schok voor me. Ik had grote-
re dingen van mezelf verwacht. Ik leek indertijd een beetje op 
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jou, Elissa Bassist. Zonder boek, maar niet geheel zonder gun-
stige kritieken. Ik had een paar beurzen en prijzen gewonnen, 
wat verhalen en essays gepubliceerd. Die succesjes waren een 
stimulans voor de grootse ideeën die ik koesterde over wat ik 
zou bereiken en op welke leeftijd. Ik verslond boek na boek. 
Het werk van schrijvers van wie ik hield leerde ik zo’n beetje 
uit mijn hoofd. Ik legde mijn leven uitgebreid en kunstig vast in 
mijn dagboeken. In koortsachtige, onderbroken uitbarstingen 
schreef ik verhalen waarvan ik geloofde dat ze op miraculeuze 
wijze een roman zouden vormen zonder dat ik er al te erg voor 
zou moeten lijden.
 Maar ik had ongelijk. Dat tweede hart van me klopte steeds 
luider, en niets werd zomaar vanzelf een boek. Toen mijn der-
tigste verjaardag naderbij kwam, besefte ik dat ik alles in mij 
moest inzetten om het te laten gebeuren, als ik echt het verhaal 
wilde vertellen dat ik moest vertellen. Dat ik langer en intenser 
over één enkel ding moest nadenken dan ik voor mogelijk hield. 
Dat ik zou moeten lijden. Daarmee bedoel ik: werken.
 Indertijd dacht ik dat ik mijn twintiger jaren had verspild 
door er zonder afgerond boek uit tevoorschijn te komen, en ik 
sloeg mezelf daarmee om de oren. Ik dacht veelal net zo over 
mezelf als jij nu doet over jouzelf, Elissa Bassist. Dat ik lui en 
stom was. Dat ik wel een verhaal in me had, maar het niet in 
me had om dat te laten uitbotten, om het echt mijn lichaam uit 
en op papier te krijgen, om, zoals jij zegt, ‘intelligent, gevoelvol 
en uitgebreid’ te schrijven. Maar uiteindelijk had ik een punt 
bereikt waar het vooruitzicht géén boek te schrijven afschuwe-
lijker was dan het vooruitzicht een flutboek te schrijven. En dus 
ging ik eindelijk aan de slag.
 Toen ik klaar was met schrijven, begreep ik dat dingen ge-
beuren zoals ze bedoeld zijn te gebeuren. Dat ik mijn boek niet 
eerder had kúnnen schrijven dan ik heb gedaan. Daar was ik 
niet toe in staat, niet als schrijver en niet als persoon. Om op 
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het punt te komen waar ik moest komen om mijn eerste boek te 
schrijven, moest ik alles doen wat ik tussen mijn twintigste en 
mijn dertigste hád gedaan. Ik moest een heleboel zinnen schrij-
ven die nooit iets werden en verhalen die nooit op miraculeuze 
wijze in een roman veranderden. Ik moest boeken verslinden 
en uitgebreide stukken in mijn dagboek schrijven. Ik moest tijd 
verspillen en om mijn moeder treuren en in het reine komen 
met mijn jeugd, en stomme, lieve en schandalige seksuele re-
laties hebben, en volwassen worden. Kortom, ik moest de zelf-
kennis verwerven waar Flannery O’Connor het over heeft in het 
citaat dat ik op mijn schoolbord had geschreven. En toen ik daar 
eenmaal was beland, moest ik pas op de plaats maken bij het 
eerste product van zelfkennis: nederigheid.
 Weet jij wat dat is, sweet pea? Nederig zijn? Het chique syno-
niem ‘humiliteit’ is afgeleid van de Latijnse woorden humilis en 
humus. Laag zijn. Van de aarde zijn. Op de grond zijn. Daar ging 
ik heen toen ik het laatste woord van mijn eerste boek had ge-
schreven. Rechtstreeks naar de koele tegelvloer om te huilen. Ik 
snikte en ik jammerde, en ik lachte door mijn tranen heen. Een 
halfuur lang stond ik niet op. Ik was te gelukkig en te dankbaar 
om op te staan. Ik was een paar weken daarvoor vijfendertig 
geworden. Ik was twee maanden zwanger van mijn eerste kind. 
Ik wist niet of mensen mijn boek goed of slecht of afgrijselijk of 
mooi zouden vinden, maar dat kon me niet schelen. Het enige 
wat ik wist, was dat er geen twee harten meer in mijn borst klop-
ten. Eén had ik er met mijn eigen blote handen uit getrokken. Ik 
had geleden. Ik had alles gegeven wat ik in me had.
 Eindelijk was ik in staat geweest om alles te geven, omdat ik 
alle hoogdravende ideeën had laten varen die ik ooit over mezelf 
en mijn schrijftalent had gehad – zo getalenteerd! Zo jong! Ik 
was ermee opgehouden hoogdravend te zijn. Ik had mezelf ver-
laagd tot het besef dat het enige wat er absoluut toe deed, was dat 
extra kloppende hart uit mijn borst te krijgen. Wat inhield dat 
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ik mijn boek moest schrijven. Mijn hoogstwaarschijnlijk mid-
delmatige boek. Mijn hoogstwaarschijnlijk niet-publiceerbare 
boek. Mijn boek dat bij lange na niet in dezelfde categorie thuis-
hoorde als die van de schrijvers die ik zo bewonderde dat ik zo’n 
beetje al hun zinnen uit mijn hoofd had geleerd. Pas toen ik me 
nederig had overgegeven, was ik in staat het werk te doen dat ik 
moest doen.
 Ik hoop dat je daar eens flink over nadenkt, honey bun. Als 
jij een tweezijdig schoolbord in je huiskamer hebt staan, zou ik 
aan de ene kant ‘nederigheid’ en aan de andere kant ‘overgave’ 
voor je opschrijven. Volgens mij is dat het waar jij naar op zoek 
moet en wat je in de praktijk moet brengen om uit je depressie te 
komen. Het fascinerendste aan je brief vond ik dat onder al die 
ongerustheid, onder dat verdriet, die angst en zelfverachting in 
wezen arrogantie schuilgaat. Je brief gaat ervan uit dat je op je 
zesentwintigste succes behóórt te hebben, terwijl het de meeste 
schrijvers in feite veel meer tijd kost. Je betreurt dat je nooit zo 
goed zult zijn als David Foster Wallace – een genie, een meester 
van het ambacht – en tegelijkertijd heb je het over hoe weinig je 
schrijft. Je veracht jezelf, en toch word je verteerd door je hoog-
dravende ideeën over hoe belangrijk je bent. Je zit te hoog en je 
zit te laag. Dit zijn geen van beide plekken waar we werk kunnen 
verzetten.
 We kunnen werk verzetten op de begane grond. En het aar-
digste wat ik voor jou kan doen is tegen je zeggen met beide 
benen op de grond te komen. Ik weet dat schrijven moeilijk 
is, lieverd. Maar het is moeilijker om het niet te doen. De eni-
ge manier om erachter te komen of je ‘het’ in je hebt is aan de 
slag gaan en maar zien. De enige manier om je ‘beperkingen, 
onzekerheden, jaloezieën en onhandigheid’ te boven te komen, 
is produceren. Je hébt beperkingen. In sommige opzichten ben 
je onbeholpen. Dat geldt voor iedere schrijver, en vooral voor 
schrijvers die zesentwintig zijn. Natuurlijk voel je je onzeker en 
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jaloers. Hoeveel macht je die gevoelens geeft, is helemaal aan 
jou.
 Dat je lijdt aan een ernstige depressieve stoornis voegt beslist 
een laag toe aan je problemen. Ik heb me er in mijn antwoord 
niet echt op gericht omdat ik geloof – en ik krijg de indruk dat jij 
dat ook gelooft – dat het maar een laag is. Het spreekt voor zich 
dat je leven belangrijker is dan je schrijven en dat je met je arts 
moet overleggen over de vraag in hoeverre je depressie wellicht 
bijdraagt aan de wanhoop die je voelt over je werk. Ik ben geen 
arts, dus daar kan ik je niet over adviseren. Maar ik kan je wel 
vertellen dat je niet de enige bent met onzekerheden en angsten; 
die zijn typerend voor schrijvers, zelfs voor degenen die geen 
depressie hebben. Kunstenaars van alle richtingen die dit lezen, 
zullen jouw geworstel begrijpen. Onder wie ikzelf.
 Een andere laag van je bezorgdheid wortelt kennelijk in je 
vrees dat jouw werk, waarin zaken voorkomen als ‘ongefilterde 
emotie, onbeantwoorde liefde’ en het bespreken van je ‘vagina 
als metafoor’, minder serieus zal worden genomen dan het werk 
van mannen. Dat zal waarschijnlijk zo zijn. Onze cultuur heeft 
aanzienlijke vooruitgang geboekt wat betreft seksisme, racisme 
en homofobie, maar we zijn er nog lang niet. Het is nog steeds zo 
dat literair werk van vrouwen, homo’s en niet-blanke schrijvers 
vaak wordt gezien als specifiek in plaats van universeel, als klein 
in plaats van groot, persoonlijk of particulier en van weinig so-
ciaal belang. Er zijn dingen die je kunt doen om die vooroorde-
len en dat soort bullshit aan de kaak te stellen, uit te dagen.
 Maar het beste wat je kunt doen is met je poten in de aarde 
zo verbijsterend goed schrijven dat je niet in een hokje te duwen 
bent. Niemand vraagt je over je vagina te schrijven, schat. Nie-
mand steekt je de hand toe. Je zult het zelf moeten doen. Jij moet 
ons vertellen wat je te zeggen hebt.
 Dat is wat schrijfsters door de eeuwen heen hebben gedaan 
en wat we zullen blijven doen. Het is niet waar dat ‘schrijver en 
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vrouw zijn betekent dat je genadeloos moet lijden en uiteinde-
lijk ineenstort als een ellendig hoopje: “Ik had het beter kunnen 
doen dan dít”’, en evenmin is het waar dat ‘wat hen verbindt is 
dat veel van hun carrières in zelfmoord zijn geëindigd’, en ik 
druk je op het hart om die overtuigingen los te laten. Ze zijn 
onnauwkeurig en melodramatisch en je hebt er niets aan. Men-
sen uit allerlei beroepsgroepen lijden en plegen zelfmoord. In 
weerwil van diverse mythen over kunstenaars en hoe kwetsbaar 
we zijn, is het een feit dat iemands beroep niet een van de beste 
voorspellers is als het om zelfmoord gaat. We kunnen inderdaad 
een hele lijst schrijfsters opdreunen die zichzelf van kant heb-
ben gemaakt, en hun status als vrouw in de samenleving waarin 
zij leefden heeft waarschijnlijk bijgedragen aan de depressieve, 
wanhopige toestand die hen daartoe heeft gedreven. Maar het is 
geen thema dat hen verbindt.
 Weet je wat dat wel is?
 Hoeveel vrouwen zijn er niet die mooie romans, verhalen, ge-
dichten, essays, toneelstukken, scenario’s en liedteksten hebben 
geschreven ondanks de bakken ellende die ze over zich heen 
kregen? Hoeveel van hen zijn juist niet ineengestort als een el-
lendig hoopje, met de gedachte: ik had het beter kunnen doen 
dan dít, en zijn gewoon doorgegaan en beter geworden dan wie 
ook had kunnen voorspellen of hun zou hebben toegestaan. Wat 
hen verbindt is veerkracht en vertrouwen. Wat hen verbindt is 
dat ze een krijger en een motherfucker zijn. Het is geen breek-
baarheid. Het is kracht. Het is lef. En ‘als je moed het je ontzegt’, 
zoals Emily Dickinson schreef, ‘stijg dan boven je moed uit.’ 
Schrijven valt iedereen zwaar, ook blanke heteromannen. In de 
kolenmijnen werken is zwaarder. Dacht jij dat mijnwerkers de 
hele dag stonden te praten over hoe zwaar het is om kolen te 
delven? Dat doen ze dus niet. Ze graven gewoon.
 En jij moet hetzelfde doen, lieve, schattige, arrogante, mooie, 
getikte, getalenteerde, gekwelde, opkomende ster, jij glimworm. 
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Uit het feit dat je zo hevig met schrijven bezig bent, leid ik af dat 
dat het is waarvoor jij hier op aarde bent. En als mensen met die 
reden hier op aarde zijn, vertellen ze ons vrijwel altijd iets wat 
we moeten horen. Ik wil weten wat jij binnen in je hebt. Ik wil de 
omtrekken zien van je tweede kloppende hart.
 Dus schrijf, Elissa Bassist. Niet als een meisje. Niet als een 
jongen. Schrijf als een motherfucker.

Liefs,
Sugar
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Een nieuw, caleidoscopisch licht

Lieve Sugar,

Onlangs besloten mijn ouders te gaan scheiden. Om preciezer 
te zijn: mijn vader heeft mijn moeder verlaten voor een jongere 
vrouw. Een clichéverhaal, alleen was ik er kapot van toen het ons 
gezin overkwam, alsof het de eerste keer was dat zoiets gebeurde. Ik 
ben volwassen. Ik heb altijd een goede band met mijn vader gehad. 
Ik keek tegen hem op, hij was mijn grote voorbeeld. Het was heel 
pijnlijk om erachter te komen dat hij met iemand anders omging 
zonder het mijn moeder te vertellen en er tegenover ons allemaal 
over had gelogen. Ineens kan ik die man op wie ik altijd heb gere-
kend en van wie ik altijd heb gehouden, niet meer vertrouwen.
 Ik doe mijn best om begripvol te zijn. Ik stel me voor dat mijn 
vader ermee heeft geworsteld en dat het niet makkelijk voor hem is 
geweest. Maar ik ben ook kwaad en gekwetst omdat hij zo makke-
lijk is verdergegaan en ons allemaal heeft voorgelogen. Ik wil onze 
vroegere band terug en tegelijkertijd voel ik dat ik die niet terug 
kan krijgen door hoe ik me nu voel. En dan is er ook nog het feit dat 
hij met een nieuw iemand samen is en zijn rol als mijn vader anders 
benadert. Hoe kan ik op een oprechte manier opnieuw contact met 
hem krijgen?

Was getekend,
Worstelend Met Scheiding
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Beste Worstelend Met Scheiding,

Er is niets goeds aan als je vader je moeder in de steek laat voor 
een ander, vooral voor een jongere vrouw, en dan ook nog eens 
na er eerst een tijdje over te hebben gelogen. Ik voel met je mee.
 Ik denk dat je op een oprechte manier weer contact met hem 
kunt krijgen door oprecht te zijn. Oprecht zijn betekent echt, 
waar, welgemeend en eerlijk zijn. Je moet je vader vertellen wat 
je van zijn daden en keuzes vindt. Je moet je gekwetstheid en je 
woede met hem delen, maar ook je verlangen om opnieuw de 
band op te bouwen die door zijn onoprechtheid is beschadigd. 
Je moet ook je best doen om te luisteren naar wat hij te zeggen 
heeft.
 Ik kan het niet zeker weten, maar ik denk dat je vader je niet 
heeft willen kwetsen. Hij wilde je moeder waarschijnlijk ook 
niet kwetsen, al klinkt het alsof hij dat heel erg wel heeft gedaan. 
Goede mensen doen allerlei stomme dingen als het om seks en 
liefde gaat. Het bedrog van je vader voelt misschien als een per-
soonlijk verraad, maar wat er is gebeurd is iets tussen hem en je 
moeder. Hij kon zijn verhouding niet aan jou onthullen zolang 
hij er nog niet aan toe was om die aan je moeder te onthullen. 
Hij probeerde niet tegen jou te liegen. Je bent alleen in zijn leu-
gens verstrikt geraakt. Je kreeg een kijkje van dichtbij op iets 
intiems wat uiteindelijk niets met jou te maken had. Dat verraad 
moet je niet interpreteren alsof dat wel zo was. Dat je vader heeft 
bewezen het vertrouwen van je moeder niet te verdienen, bete-
kent nog niet dat hij dat van jou niet waard is.
 Ik weet dat ik klink alsof ik de acties van je vader verdedig, 
maar laat me je alsjeblieft verzekeren dat dat niet zo is. Ik begrijp 
volkomen waarom je je voelt zoals je je voelt. Ik zou ook furieus 
en gekwetst zijn. Maar transformatie vraagt er vaak om dat we 
onze emotionele reacties scheiden van ons rationele verstand. Je 
rationele verstand weet dat mannen voortdurend hun echtgeno-
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tes verlaten voor een jongere vrouw. Je emotionele reactie is dat 
je niet kunt geloven dat jouw vader dat heeft gedaan. Je ratione-
le verstand weet dat het zelfs voor sterke, moreel hoogstaande 
mensen moeilijk is een langdurige monogame relatie te onder-
houden. Je emotionele reactie is dat je geschokt bent dat het je 
eigen ouders niet is gelukt. Ik denk dat het je zou helpen om nu 
even stevig de rationele kant op te leunen. Niet om je verdriet te 
ontkennen, maar om datgene in perspectief te plaatsen wat het 
meest waar lijkt te zijn: dat je vader er uiteindelijk niet in is ge-
slaagd om een goede echtgenoot voor je moeder te zijn, maar dat 
dat niet betekent dat hij er niet in zal slagen om een goede vader 
voor jou te zijn.
 Ik moedig je aan om hem die kans te geven. Ik denk niet dat 
je hem ermee weg moet laten komen, maar je moet hem er ook 
niet aan ophangen. Zoek een manier om het falen van je vader 
in het wandtapijt van jullie levenslange band te verweven. Ver-
ken moedig wat deze nieuwe relatie voor hem betekent en vraag 
waar jij daarin past.
 Het zal moeilijk worden, maar dat is niet zo vreemd. Het ver-
haal van de menselijke intimiteit is er een waarin we onszelf 
voortdurend moeten toestaan degenen die we het diepst liefheb-
ben in een nieuw, caleidoscopisch licht te zien. Kijk goed. Waag 
het erop.

Liefs,
Sugar
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Debacle in de bossen

Lieve Sugar,

Drie van mijn beste studievrienden en ik gaan jaarlijks een week-
end op stap naar een hut in de bossen. We zijn allemaal halverwe-
ge de dertig en we komen al bijna tien jaar zo samen. Het is onze 
manier om contact te houden, aangezien we allemaal een druk 
bestaan hebben en sommigen van ons in andere steden wonen. Er 
gaan soms maanden voorbij dat ik ze niet spreek, maar toch be-
schouw ik deze mannen als mijn beste vrienden. We hebben elkaar 
door diverse relaties, twee huwelijken en een scheiding heen geleid, 
terwijl een van ons uit de kast kwam, een ander besefte dat hij alco-
holist was en stopte met drinken, weer een ander vader werd, door 
problemen met gebroken gezinnen, de dood van een andere goede 
studievriend van ons, successen en mislukkingen op beroepsge-
bied enfin... je snapt het wel.
 Tijdens ons meest recente weekend van een paar maanden terug 
hoorde ik mijn vrienden over mij praten. Net daarvoor hadden we 
het met zijn vieren over mijn liefdesleven gehad. Mijn vriendin en 
ik zijn vorig jaar na een lange relatie uit elkaar gegaan om redenen 
waar ik nu even niet nader op in zal gaan, maar waar ik met mijn 
vrienden wél op in ben gegaan toen zij en ik hadden besloten er-
mee te stoppen. Niet al te lang voor dit vriendenweekend hebben 
zij en ik de draad weer opgepakt, en ik vertelde hun dat mijn ex 
en ik het weer gingen proberen. Daar zeiden ze niet veel op terug, 
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maar dat had ik ook niet van hen verwacht.
 Later die dag ging ik naar buiten voor een wandeling, maar 
algauw realiseerde ik me dat ik mijn hoed had vergeten, dus ik 
ging terug naar de hut om die te halen. Zodra ik de deur opendeed, 
hoorde ik mijn vrienden in de keuken over mij praten. Ik probeerde 
ze niet af te luisteren, maar kon het niet laten om toch te luisteren, 
want ze hadden het over mijn vriendin en mij. Ik zou niet willen 
zeggen dat ze me afkraakten, maar ze maakten wel kritische op-
merkingen over de manier waarop ik mijn relatie zou ‘rechtvaardi-
gen’ en zeiden andere dingen over mijn persoonlijkheid die niet erg 
vleiend waren. Toen dit zo’n vijf minuten gaande was, deed ik de 
deur verder open en sloot hem met een harde klap zodat ze wisten 
dat ik er was en ophielden met praten.
 Ik probeerde net te doen of ik niet had gehoord wat ze hadden 
gezegd, maar algauw vertelde ik wat er was gebeurd. Ze geneerden 
zich dood. Stuk voor stuk boden ze hun excuses aan en verzekerden 
me dat ze het allemaal niet zo hadden bedoeld; ze beweerden dat ze 
zich alleen maar zorgen maakten omdat ik weer bij mijn vriendin 
was, die volgens hen niet goed voor me is. Ik deed net of er niets 
aan de hand was en of ik het allemaal wilde vergeten, maar het is 
inmiddels twee maanden geleden en ik zit nog steeds met wat er is 
gebeurd. Ik voel me verraden. Om te beginnen gaat het hun niets 
aan met wie ik een relatie heb, en ten tweede ben ik kwaad omdat 
ze me zo hebben bekritiseerd.
 Ik erken dat ik dit misschien te zwaar opvat. Ik moet toegeven 
dat ik in de loop van de jaren over ieder van hen met de anderen 
heb gepraat. Ik heb uitspraken gedaan waarvan ik niet zou willen 
dat de persoon in kwestie die te horen krijgt, al was het maar uit de 
tweede hand. Mijn rationele kant begrijpt dat dit soort gesprekken 
onder vrienden te verwachten zijn. Het klinkt zwak om dit toe te 
geven, maar ik voel me gekwetst. Een deel van me wil tegen hen 
zeggen dat ze hun vriendenweekendje volgend jaar maar in hun 
reet moeten steken.
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 Wat vind jij? Moet ik vergeven en vergeten of op zoek naar een 
nieuw stel maten?

Buitenstaander

Beste Buitenstaander,

Wat een ramp. Wat vreselijk moet het zijn geweest om je vrien-
den negatieve dingen over je te horen zeggen. Wat zullen zij zich 
ellendig hebben gevoeld toen ze erachter kwamen dat je had 
staan luisteren. Je hebt alle reden om boos en gekwetst te zijn.
 En toch... en toch – je wist dat er een ‘en toch’ zou komen,  
hè? –, in het grote geheel is dit iets behoorlijk kleins, iets best wel 
gewoons. Ik weet zeker dat je deze vrienden niet moet wegdoen 
voor een nieuw stel. Bovendien, die nieuwe vrienden? Die zou-
den ook achter je rug over je praten.
 Maar ik loop op de zaken vooruit.
 Misschien is de eerste stap om hieroverheen te komen wel te 
erkennen dat wat er is gebeurd hoogst ongelukkig was. Door iets 
te horen wat je niet geacht werd te horen heb je een sociale co-
de doorgeprikt die bedoeld is om je gevoelens te beschermen. 
Je hebt je vrienden opvattingen over jou horen uiten die ze uit 
beleefdheid niet tegen jou willen zeggen, in botte taal geformu-
leerd die ze niet zouden hebben gebezigd als ze hadden geweten 
dat jij stond te luisteren. Je bent getuige geweest van een gesprek 
over jou dat niet werd ingeperkt door bezorgdheid over jouw 
gevoelens. Geen wonder dat je je zo gestoken voelt. Zo zou ie-
dereen zich voelen.
 Dat je vrienden zulke opvattingen hebben, betekent echter 
nog niet dat ze niet van je houden, je niet op prijs stellen als 
vriend of niet zouden denken dat je een van de beste mensen 
bent die ze kennen. Dat is op dit moment misschien moeilijk te 
geloven, nu je gevoelens zo rauw zijn, maar het is wel waar.
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 We praten over onze vrienden achter hun rug. Dat doen we. 
Vraag maar aan iedere socioloog die menselijk communicatie-
gedrag heeft bestudeerd. Zelfs jij hebt toegegeven dat je het doet. 
Onze vrienden zijn de waarnemers van onze eigenschappen en 
zwakke kanten, onze slechte gewoonten en onze kwaliteiten, 
onze tegenstrijdigheden en slimmigheden. Dat ze af en toe de 
negatieve kanten van ons leven en onze persoonlijkheid in niet 
zo heel bewonderende termen bespreken, is te verwachten. Net 
als bij andere dingen geldt dat er gezonde en constructieve ma-
nieren zijn om dat te doen, en ongezonde en destructieve ma-
nieren.
 Een gezonde manier is in respect en liefde geworteld. In dat 
geval komen we tot kritische beoordelingen en weinig compli-
menteuze observaties binnen de context van onze affectie en 
bezorgdheid voor de persoon in kwestie. Soms praten we ach-
ter de rug van een vriend of vriendin om vat te krijgen op on-
ze twijfels over of afkeuring van de keuzes die hij of zij heeft 
gemaakt. Soms doen we dat omdat onze vrienden eigenschap-
pen hebben waarvan we totaal in verwarring raken of waaraan 
we ons doodergeren, al houden we nog steeds van hen. Soms 
bespreken we onze vrienden met anderen omdat we een rare, 
botte of stomme interactie met een van hen hebben gehad en 
we alleen even stoom moeten afblazen. De basis van dat soort 
gesprekken is geworteld in de vaste overtuiging dat we van die 
vriend of vriendin houden, om hem of haar geven – ongeacht 
de dingen die ons aan hem of haar irriteren, die ons verwarren 
of teleurstellen. De negatieve gedachten die we over zo iemand 
uitspreken worden overtroffen door de vele positieve gedachten 
die we hebben.
 Een ongezonde manier om achter iemands rug over een 
vriend of vriendin te praten is geworteld in wreedheid en onwel-
willendheid. Die wordt gekenmerkt door een gebrek aan groot-
moedigheid en een plezier om iemand pijn te doen; iemand 
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schept er genoegen in om de zogenaamde vriend aan mootjes 
te hakken. Dan doen we misschien alsof, maar wensen we hem 
of haar niet echt het beste toe. Dan zijn we kritisch en klein-
geestig. We nemen zo iemand niet in bescherming maar zijn 
bereid hem of haar in de steek te laten als ons dat goed uitkomt. 
Aan de andere kant maken we met alle liefde gebruik van deze 
‘vriendschap’, als de kans zich voordoet. Onze affectie komt eer-
der voort uit eigenbelang dan uit ons hart.
 Dus. Er zijn goede en slechte manieren om te roddelen, maar 
hoe dan ook is het klote als je per ongeluk hoort dat jij toevallig 
het onderwerp van gesprek bent. Gezien wat er gebeurd is staat 
buiten kijf dat je vrienden en jij wat schade zullen moeten her-
stellen, Buitenstaander. Als je er de tijd voor neemt, geloof ik dat 
jullie dat kunnen.
 Ik twijfel er niet aan dat je vrienden het vanuit hun liefde en 
bezorgdheid – op een gezonde manier – over je hadden. Ik ver-
moed dat je vrienden onbewust probeerden hun band met jou 
te versterken en hem niet probeerden te verbreken, toen ze het 
die dag in de hut over je hadden. Dit ‘incident’ deed zich immers 
voor toen jij hun net had verteld dat je weer samen was met een 
vrouw van wie ze allemaal blijkbaar – terecht of onterecht – den-
ken dat ze een negatieve kracht in jouw leven is. Als ze niet om 
je gaven, zouden ze niet de moeite hebben genomen deze nieuwe 
wending te bespreken. Juist omdat ze om je geven begonnen ze 
er buiten gehoorsafstand over te praten. Samen hebben ze hun 
gevoelens doorgesproken – misschien als voorbereiding om een 
verwaterde versie ervan aan jou voor te leggen.
 Juist omdat ze van je houden.
 Je hebt dingen gehoord die je niet had moeten horen. Ze zei-
den dingen die ze niet hadden gezegd als ze van je aanwezigheid 
hadden geweten. Maar dat betekent niet dat ze je vertrouwen 
hebben geschaad. Het betekent alleen dat jullie met zijn allen in 
een gênante situatie zijn beland waarvan we ons vast allemaal 
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kunnen voorstellen hoe het moet zijn om aan een van beide 
kanten te zitten.
 Ik stel voor dat je nog eens met je vrienden praat over wat er 
is gebeurd, maar nu openhartig. Je gekwetste gevoelens blijven 
ongetwijfeld deels ook hangen omdat je ze zo snel terzijde hebt 
proberen te schuiven. Zorg ervoor dat dit debacle in de bossen 
je juist dichter bij je vrienden brengt in plaats van dat het jul-
lie uiteendrijft. Gebruik deze ongemakkelijke ervaring als een 
kans om de lucht te zuiveren als het om je vriendin gaat en wat 
het dan ook mag zijn dat je beste vrienden denken dat je aan 
het rechtvaardigen bent met betrekking tot je relatie met haar. 
Vertel hoe gekwetst je was toen je hoorde wat ze zeiden. Vertel 
waarom jij denkt dat ze zich vergissen. Vertel waarom je van 
je vriendin houdt en waarom zij ervoor open zouden moeten 
staan om ook van haar te houden. Daarna vraag je waarom ze 
zeiden wat ze over jou en haar zeiden, en doe je je best te luiste-
ren.
 Jouw keuze van liefdespartner is hun zaak niet, dat is waar, 
maar de reden waarom zij er een mening over hebben is dat ze 
willen dat jij een goed leven hebt. Ze kennen jou. Ze hebben ge-
luisterd naar wat jij verteld hebt over je relatie met deze vrouw 
en ze hebben hun eigen observaties gedaan. Ik stel niet voor dat 
je je vriendin dumpt omdat je vrienden haar niet zien zitten, 
maar wel dat je luistert naar wat zij te zeggen hebben. Misschien 
hebben ze negatieve ideeën over haar omdat jij haar, toen je het 
met haar uitmaakte en je vrienden over de breuk vertelde, in een 
ten onrechte weinig flatteus daglicht plaatste. Misschien weten 
ze domweg niet waarover ze het hebben en moet jij ze op andere 
gedachten brengen. Misschien zien zij iets wat jij op dit moment 
niet kunt zien, verblind als je bent van verlangen om deze relatie 
te laten slagen.
 Dat kunnen we niet weten. De tijd zal het leren. Maar ik moe-
dig je aan om je trots weg te slikken en goed naar je vrienden 
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te luisteren en naar het beeld van jezelf te kijken dat zij je voor-
houden. Misschien is het nuttig. Misschien word je er kwaad 
om. Misschien helpt het je over de pijnlijke gevoelens heen die 
je hebt over wat er in de hut is gebeurd. Het ingewikkelde met 
vrienden is dat ze er soms compleet naast zitten wat ons betreft, 
en soms hebben ze helemaal gelijk, en bijna altijd weten we pas 
achteraf welk van de twee het is.
 Ik heb een lieve vriendin die ik Beth zal noemen. Beth viel 
snel en totaal voor een man die ik Tom zal noemen. In de loop 
van een jaar of twee nam Tom Beth mee in een achtbaan vol 
hoogte- en dieptepunten. Er waren liefde, misleiding, verlating, 
leugens, passie, beloftes en een heleboel onvoorstelbare bullshit. 
Ze was in de zevende hemel. Ze zat diep in de put. Ze stond be-
vend en huilend bij mij op de stoep of ze belde me om te ver-
tellen hoe geweldig Tom was. Toen ik lang genoeg getuige was 
geweest van deze relatie om mijn eigen mening te vormen, be-
gon ik mijn zorgen met Beth te delen. In het begin was ik voor-
zichtig, maar het duurde niet lang voordat ik mezelf er niet meer 
van kon weerhouden haar in de botste bewoordingen precies te 
vertellen wat ik dacht: dat deze man een player was en dat, als ze 
zich niet compleet van hem zou ontdoen, ze alleen maar ellende 
over zich af zou roepen.
 Het kostte nog diverse maanden en valse starts en bedrog 
voordat ze geloofde dat ik gelijk had. Toen wilde ze inmiddels 
dat ze veel eerder had geluisterd naar wat ik zei, maar het punt 
is dat ik haar dat niet kwalijk nam. Ik zou zelf ook niet hebben 
geluisterd. Wie doet er wat een vriendin zegt dat ze moet doen? 
Ik kan niet zeggen dat ik dat ooit heb gedaan, ook als ik achteraf 
moest erkennen dat ik het wel had moeten doen.
 Maanden later kreeg Beth weer een vriendje. Ik zal hem Dave 
noemen. Toen ze ongeveer een maand een relatie hadden, belde 
ze me op en vertelde dat ze verloofd waren.
 ‘Dus jullie gaan trouwen?’ stotterde ik, en ik probeerde mijn 
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afkeuring te verbergen en mijn angst dat deze Dave weer een 
ramp zou zijn, een nieuwe Tom.
 ‘Ja! Ik weet dat het snel is, maar we zijn verliefd en we gaan 
trouwen,’ zei ze. Ze wist het zeker. Hij was geweldig. Zij was heel 
gelukkig. Ze wist dat het goed zat.
 Een halfuur lang stelde ik haar de ene na de andere vraag, op 
een toon die hopelijk opgewekt klonk, maar toen ik ophing was 
ik niet opgewekt. Ik was ongerust. Ik mailde meteen naar een 
van Beths andere goede vriendinnen – een vrouw die ik alleen 
oppervlakkig kende. Ik vroeg wat zij van deze idiote toestand 
vond, dat Beth ging trouwen met een kerel met wie ze nog maar 
een maand iets had. We mailden heen en weer om Beth te be-
spreken. We namen haar voorkeuren door op het gebied van 
mannen, deelden observaties van haar sterke en zwakke kan-
ten, de dingen die we voor haar hoopten en waarvoor we bang 
waren. We kenden haar. We hielden van haar. We wilden dat ze 
gelukkig was, maar we praatten schaamteloos achter haar rug 
om.
 Maanden later, toen Beth met Dave was getrouwd en ik in-
middels besefte dat hij Beth echt gelukkig maakte en niet alleen 
lief tegen haar deed maar ook lief voor haar was, vertelde ik haar 
wat ik had gedaan. Ik vertelde dat ik haar vriendin had gemaild 
omdat ik me ongerust maakte over de snelheid waarmee Dave 
en zij zich aan elkaar hadden verbonden. Ik zag de spanning 
over haar gezicht trekken toen ik haar op de hoogte stelde van 
het feit dat twee van haar beste vriendinnen over haar hadden 
gesproken. Ik begreep best waarom ze zich daar defensief en on-
gemakkelijk bij voelde. Wie dachten we wel dat we waren om 
ons te bemoeien met degene met wie zij wilde trouwde en hoe 
snel ze dat deed? Dat begreep ik volkomen.
 Maar ik begreep ook wie wij waren. We waren twee van haar 
beste vriendinnen. Wij waren degenen die hadden geluisterd 
toen zij al die vreselijke en die hosannaverhalen vertelde over 
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Tom en wij waren de mensen die er voor haar zouden zijn, onge-
acht hoe het met Dave zou verlopen. Wij zouden onder alle om-
standigheden haar vriendinnen zijn. Omdat we van haar hiel-
den. Als ze ons nodig had, zouden we altijd naar haar toe gaan. 
We zouden er voor haar zijn. Dat wist ze, en ik wist hetzelfde 
van haar. Ik wist dat ze me altijd de waarheid zou vertellen, ook 
als die pijn deed, en ik wist ook dat ze haar best zou doen om me 
niet te kwetsen. Ik wist dat zij in de loop van onze vriendschap 
ook weleens meningen of bezorgdheden zou kunnen hebben 
waarvan ze kon besluiten ze met iemand anders te bespreken in 
bewoordingen die ik beter niet kon horen. En ik wist dat daar 
niets mis mee was, dat dat een volmaakt natuurlijk onderdeel 
was van het jarenlang onderhouden van een echte vriendschap; 
dat het geen verraad was, maar een zegen.
 En dat heb jij ook met deze mannen, Buitenstaander. Echte 
vriendschap. Een ware zegen. Vergeef het ze. Voel je gelukkig 
dat je hen in je leven hebt. Laat het achter je.

Liefs,
Sugar
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Geil van gore gedachten

Lieve Sugar,

Ik ben een heterovrouw van bijna vierendertig. Ik word geil van go-
re gedachten – gedachten aan incest tussen een vader en dochter of 
aan mannen die me gewelddadig ‘nemen’ en dat ik onderdanig ben 
in bed. Ik heb die gedachten altijd proberen weg te drukken omdat 
ze totaal niet passen bij wie ik ben, en ook omdat ze weerzinwek-
kend en gênant zijn, maar meestal kan ik het niet laten en dwaalt 
mijn geest er toch heen. In essentie gebruik ik die gedachten om 
klaar te komen.
 Ik ben een sterke, onafhankelijke, ‘normale’, feministisch inge-
stelde vrouw die uiteraard tegen verkrachting, incest en mannelij-
ke overheersing is, dus ik voel me meer dan afschuwelijk omdat ik 
die gedachten heb, en toch kan ik ze niet onderdrukken. Ik heb in 
de loop van de jaren drie serieuze relaties gehad en een paar vriend-
jes/minnaars voor de kortere termijn, en sinds kort ga ik om met 
een man die ik erg aardig vind. Met sommigen van deze mannen 
heb ik wat seksuele machtsspelletjes gespeeld, maar ik heb mijn 
verlangens en fantasieën nog nooit in volle omvang aan iemand 
onthuld. Ik denk dat een reden voor mijn schaamte is dat mijn 
vader me enigszins seksueel heeft misbruikt in mijn jeugd (dat 
wil zeggen: hij heeft me ongeveer een jaar lang af en toe ‘licht ge-
streeld’). Op mijn achtste kwam hij om bij een auto-ongeluk, dus 
het heeft godzijdank niet lang geduurd, maar ik maak me zorgen 
dat mijn ongezonde gedachten op hem en op wat hij heeft gedaan 
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zijn terug te voeren, vooral omdat vader-dochterfantasieën nogal 
een prominente rol spelen in mijn gedachten – waar ik kotsmisse-
lijk van word.
 Ik schrijf je om te vragen wat jij zou doen in mijn geval, Sugar. 
Moet ik toegeven aan die zieke gedachten of moet ik ze verjagen?
 Ik weet dat mensen allerlei kinky dingen doen, maar ik ben ab-
soluut niet geïnteresseerd in een of andere sm-club – dat is me alle-
maal veel te heftig. Ik ben buiten de slaapkamer absoluut niet voor 
scheve machtsverhoudingen en ik ben in de verste verte geen maso-
chist. Ik wil geen kerker of zweep en ik wil niemands slaaf zijn. Ik 
verlang er alleen naar om in bed liefhebbend maar stevig te worden 
overheerst (vrijwel uitsluitend psychologisch/met woorden, en wat 
de lichamelijke aspecten aangaat niets meer dan vriendelijk ste-
vig). Ik heb het gevoel dat ik deze fantasieën ofwel voorgoed moet 
uitwissen of ze volledig moet omarmen om een bevredigender 
seksleven te krijgen. Wat zou jij doen? Hoe zou jij het doen? Denk je 
dat ik het risico kan nemen om dit aan een man te vertellen of zou 
hij dan denken dat ik een viezerik ben en meteen de benen nemen?

Snakkend Naar Onderwerping

Beste Snakkend Naar Onderwerping,

Heb jij vroeger als kind weleens dat spelletje gespeeld dat je in 
een donkere badkamer voor de spiegel naar je vage weerspie-
geling staat te staren en dan dertien keer Mary Worth, Mary 
Worth, Mary Worth zegt? In mijn deel van de wereld ging het 
verhaal dat tegen de tijd dat je de laatste keer Mary Worth had 
gezegd, de spiegel zou barsten en van het bloed zou druipen en 
dat het best mogelijk was dat Mary Worth zelf zou verschijnen.
 Ik dacht aan dat spel toen ik je hartverscheurende brief las, 
Snakkend Naar Onderwerping. Ik weet dat het flauw is, maar 
ik wil dat je je eigen versie van dat Mary Worth-spelletje doet. 
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Je gaat naar de badkamer, kijkt naar je spiegelbeeld en herhaalt 
dertien keer deze zin, en laat het licht maar aan:

Ik word geil van gore gedachten
Ik word geil van gore gedachten
Ik word geil van gore gedachten
Ik word geil van gore gedachten
Ik word geil van gore gedachten
Ik word geil van gore gedachten
Ik word geil van gore gedachten
Ik word geil van gore gedachten
Ik word geil van gore gedachten
Ik word geil van gore gedachten
Ik word geil van gore gedachten
Ik word geil van gore gedachten
Ik word geil van gore gedachten

Is de spiegel gebarsten en droop hij van het bloed? Verschenen er 
enge gezichten? Ben je gillend de badkamer uit gerend? Ik hoop 
dat het antwoord nee is. Ik hoop dat je daar stond en jezelf recht 
in de ogen keek. Elk beetje zelfverachting in je brief en elke in-
gewikkelde kwestie die je aandraagt zullen verzacht en opgelost 
worden door jouw vermogen om precies dat te doen, sweet pea.
 Natuurlijk ben je geen viezerik omdat je geil wordt van gore 
gedachten! Je bent niet eens raar. Weet je wel hoeveel vrouwen 
diezelfde fantasieën hebben? Nodig je beste vriendinnen uit en 
doe een spelletje Als-jij-de-jouwe-vertelt-vertel-ik-de-mijne. Sla 
elk boek open met in de ondertitel ‘vrouwen’ en ‘erotiek’, en 
blader eens lekker door een waar feestmaal van pakken slaag, 
bazige bruten, pappies en stoute kleine meisjes. Je kunt best 
een ‘sterke, onafhankelijke, “normale”, feministisch ingestelde 
vrouw’ zijn en toch zulke idiote toestanden in bed willen. Het 
feit dat je een ‘sterke, onafhankelijke, “normale”, feministisch 
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ingestelde vrouw’ bent, vergroot in feite alleen maar de kans dat 
je krijgt wat je wilt als het om seks gaat.
 Maar laten we het er eens over hebben hoe je dat kunt doen, 
mijn onderdanige dotje.
 Volgens mij is het duidelijk dat er wat je vader betreft wel iets 
te genezen valt. Hij heeft je seksueel misbruikt, en toen ging hij 
dood. Dat is belangrijke, moeilijke shit. Een goede psychothe-
rapeut zal je helpen greep te krijgen op je verlies, het gevoel van 
geschonden zijn, en op de liefde die je waarschijnlijk nog voor je 
vader koestert. Hij of zij zal je ook helpen te onderzoeken op wat 
voor manier je geschiedenis samenhangt met je huidige seksue-
le verlangens.
 Ik vermoed dat het inderdaad met elkaar samenhangt – op 
zijn minst in de verte – aangezien jij je er zo ongemakkelijk bij 
voelt. Maar dat betekent nog niet dat je wilde dat je vader je 
neukte of dat je verkracht wil worden en vernederd door man-
nen. Misschien betekent het dat je iets bent kwijtgeraakt of ge-
kwetst bent op een plek die je seksuele verlangens misschien – 
en echt alleen maar misschien! – proberen te genezen. Dat is 
onmogelijk te achterhalen, maar ik dring er bij je op aan om zo 
veel mogelijk inzicht te krijgen in je eigen schaduwwereld. Niet 
om je van je ‘zieke’ gedachten te ontdoen, maar om eindelijk je 
seksualiteit te kunnen omarmen en een beetje plezier te kunnen 
maken.
 En plezierig is het. De grap met seksuele fantasieën is dat 
je doet alsof. En als een fantasie wordt uitgeleefd, gebeurt dat 
tussen volwassenen die daarvoor kiezen. Er is een wereld van 
verschil tussen verkracht worden en iemand vrágen je de kleren 
van het lijf te scheuren en je te neuken. Jij bent de machthebber 
in je seksleven, ook als je die macht uit handen wilt geven tijdens 
de seks. Je kunt die macht elk moment terugnemen.
 Wat uiteraard betekent dat je die macht aldoor in handen 
hebt gehad.
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 Slachtoffers van verkrachting hebben dat niet. Slachtoffers 
van incest ook niet. Slachtoffers van dominante dwingelanden 
evenmin. Dat cruciale punt zie jij over het hoofd wanneer je je-
zelf om de oren slaat vanwege de verlangens die je hebt, wanneer 
je de werkelijkheid verwerpt dat je geil wordt van gore gedach-
ten. Het goorste van elk van deze handelingen is dat iemand ge-
kwetst wordt omdat hij/zij tot iets gedwongen wordt wat hij/zij 
niet wil.
 Jij wilt het tegenovergestelde. Jij wilt dat iemand iets doet 
waarvan jij wilt dat hij het doet. En zodra je dat verschil begrijpt, 
zul je je niet meer zo afschuwelijk voelen over je verlangens en 
zul je de mannen in je leven gaan vragen je te helpen die verlan-
gens te vervullen. Dat wordt heerlijk, geil, prachtig plezier.
 Het wordt ook een beetje eng, wat altijd het geval is wanneer 
we moedig genoeg zijn om de rauwste, werkelijkste waarheden 
aan te raken. Wanneer we het lef hebben met open ogen in de 
spiegel te kijken en dertien keer zonder aarzelen ‘Mary Worth’ 
te zeggen en er dan – opwindend en angstaanjagend – achter te 
komen dat zij nooit degene was voor wie we bang moesten zijn.
 We waren het altijd alleen maar zelf.

Liefs,
Sugar
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Zoek hulp

Lieve Sugar,

Ik ben opgegroeid in het ultraconservatieve, christelijke diepe Zui-
den, waar ik, naar ik heb ontdekt, afgeschermd ben geweest van de 
opvattingen en manieren van leven in andere delen van dit land. In 
ons stadje wonen ongeveer 6000 mensen. In de hele county nog geen 
30.000. Ik weet dat mensen overal min of meer hetzelfde zijn, maar in 
het Zuiden hebben mensen de neiging bepaalde zaken buiten beeld 
te houden.
 Ik werk in het vastgoed en heb mijn eigen bedrijf. Ik ben ruim 
twintig jaar getrouwd en heb vier kinderen. De eerste helft van 
mijn huwelijk was in mijn ogen een droom, maar in de afgelopen 
tien jaar zijn we min of meer uit elkaar gegroeid. Nu lijkt het erop 
of we domweg vreedzaam samenleven, als zus en broer. Geen van 
beiden zijn we gelukkig, maar we blijven bij elkaar voor de kinde-
ren.
 Jaren geleden heb ik een ongeluk gehad, waardoor mijn ruggen-
graat beschadigd is. Ik kreeg van een neurochirurg te horen dat 
opereren geen zin had, en hij verwees me door naar een pijnkliniek. 
Nu ben ik hopeloos verslaafd aan pijnstillers. In mijn jeugd heb 
ik geëxperimenteerd met drank en drugs. Dat werd tot op grote 
hoogte aangewakkerd door de zelfmoord van een oudere broer. Ik 
heb echter nooit een probleem gehad met verslaving. Nu ben ik in 
zeven, acht dagen door een maandelijkse hoeveelheid zeer sterke 
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pijnstillers heen, dan stort ik in en moet ik bij anderen bedelen of 
lenen om het tot de volgende afspraak te redden. Ik weet dat deze 
middelen uiteindelijk mijn lever in een steen zullen veranderen als 
ik niet per ongeluk voor die tijd een overdosis slik. Ik weet dat ik 
een ernstig probleem heb.
 Toen de economie inzakte, deed het bedrijf dat ook, en uitein-
delijk raakten we onze ziektekostenverzekering kwijt. Ik heb geen 
werknemers meer, dus als ik niet elke dag werk, hebben we niet te 
eten. Afkicken is niet haalbaar. Ik kan geen beroep doen op mijn 
vrouw om in ons onderhoud te voorzien en ik heb verder geen fa-
milie in de buurt. Ik voel me totaal alleen, afgezien van mijn kinde-
ren. Ik heb alles geprobeerd wat ik maar kon bedenken, van bidden 
tot cold turkey afkicken. Ik heb domweg niet de zelfdiscipline om 
door te zetten. Ik ben mentaal inmiddels net zo afhankelijk, zo niet 
afhankelijker, van de medicijnen als fysiek. Ik heb ze nodig om me 
te helpen omgaan met het gebrek aan werk en inkomen, en met een 
liefdeloos huwelijk. Daar komt het verlies van mijn lieve moeder 
anderhalf jaar geleden nog eens bij, en, kort daarop, de dood van 
een van mijn beste vrienden aan kanker. Nu begin ik problemen te 
krijgen met depressie, en ik heb zelfmoordgedachten die volgens 
mij net zo goed samenhangen met de medicijnen als met de econo-
mie of wat dan ook. De keuzes die ik zie zijn:

1.  Doorgaan zoals nu, beseffend dat er een goede kans is dat ik er-
aan doodga.

2.  Een manier vinden om naar een afkickkliniek te gaan en vervol-
gens het huis en het bedrijf kwijtraken (mijn vrouw heeft geen 
baan).

3.  Naar a a/na-bijeenkomsten gaan in dit kleine plaatsje. Dat zou 
vrijwel zeker het einde betekenen van mijn bedrijf.

Ik hoop dat jij nog andere opties ziet, want volgens mij kan geen 
van de opties die ik noem wat worden. Wees alsjeblieft eerlijk en 
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rechtdoorzee, en geef me een nieuw perspectief op mijn complexe 
probleem.

Dank je wel,
Heerser Over Een Gevallen Rijk

Beste Heerser Over Een Gevallen Rijk,

Ik vind het vreselijk wat je is overkomen. Je noemt de drie opties 
die je volgens jou hebt, maar in feite zeggen die allemaal hetzelf-
de: dat je volgens jou al de klos bent voor je zelfs maar begint. Ik 
begrijp waarom je je zo voelt. Die opeenstapeling van lichame-
lijke pijn, medicijnverslaving, financiële problemen, geen ziek-
tekostenverzekering en een ongelukkig huwelijk: het is echt over-
weldigend. Maar je hebt de luxe niet om te wanhopen. Je kunt een 
manier vinden om deze problemen te boven te komen, en dat zul 
je wel moeten ook. Er zijn geen drie opties. Er is er maar een. Zoals 
Rilke zei: ‘Je moet je leven veranderen.’
 Je hebt het vermogen om dat te doen, Heerser. Dat lijkt nu 
onmogelijk, maar je denkt niet helder. De medicijnen, de wan-
hoop en de depressie hebben je geest beneveld. Als er maar één 
gedachte is die nu in je hoofd rondtolt, laat het dan die ene zijn. 
De gedachte die mij jaren geleden uit mijn eigen drugs/geld/lief-
desramp heeft gered. Iemand die ik vertrouwde vertelde me wat 
ik moest doen toen ik zelf niet helder kon denken, en dat ik naar 
hem heb geluisterd heeft mijn leven gered.
 Je zegt dat je niet de zelfdiscipline hebt om door te zetten met 
afkicken, maar die heb je wel. Het punt is dat je dat niet alleen 
kunt. Je moet om hulp vragen. Dit is wat je volgens mij moet 
doen:

1. Praat met een arts bij de pijnkliniek waar je in behandeling 
bent en zeg hem of haar dat je verslaafd bent geraakt aan de pijn-
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stillers en dat je depressief en platzak bent. Vertel het hele ver-
haal. Hou niets achter. Je bent niet de enige. Je hebt niets om je 
voor te schamen. Ik weet dat je eerste aanvechting is om je arts 
voor te liegen, uit angst dat die je medicijntoevoer zal afsnijden, 
maar die aanvechting moet je niet vertrouwen. Dat is de aan-
vechting die je leven zal ruïneren en misschien zelfs je dood zal 
betekenen. Vertrouw de man binnen in je die je eigenlijk bent, 
en als dat je niet lukt, vertrouw mij dan. Je arts kan je helpen 
veilig te minderen met de medicijnen waaraan je verslaafd bent 
geraakt, kan een ander, niet-verslavend middel voorschrijven, je 
doorverwijzen naar een afkickprogramma en/of psychologische 
begeleiding regelen, of dat allemaal tegelijk.

2. Misschien kent je arts een gratis afkickprogramma, maar als 
dat geen optie is, druk ik je op het hart een Anonieme Verslaaf-
den- of een aa-bijeenkomst te bezoeken (als die in de plaats waar 
je woont beschikbaar zijn). Natuurlijk ben je bang om te worden 
veroordeeld. Sommige mensen zullen je ook veroordelen, maar 
de meesten niet. Onze geest is klein, maar ons hart is groot. Bijna 
iedereen heeft er weleens een klotezooi van gemaakt. Jij zit nu in 
de knoei. Je hebt dingen gedaan waarvan je hoopte dat je ze nooit 
zou doen. Je bent niet altijd op je best geweest. Dat betekent dat 
je net als iedereen bent. Ik heb nog nooit in een vernederende 
situatie gezeten waarbij ik er niet tot mijn verbijstering achter 
kwam hoeveel ‘normale’ mensen in diezelfde vernederende si-
tuatie zaten. Mensen zijn schitterend onvolmaakt en complex. 
We zijn geile, egocentrische drugsgebruikers, naast andere, ver-
hevener zaken. Ik denk dat je getroost zult worden als je naar die 
av/aa-bijeenkomst gaat en ziet hoeveel mensen vergelijkbare 
problemen hebben – onder wie ook mensen van wie je dat niet 
had gedacht. Die mensen zullen je helpen jezelf te helen, darling. 
Zij zullen je steunen als je die verslaving aanpakt. En zij doen 
het gratis. Ik ken veel mensen die hun leven hebben omgegooid 
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dankzij die bijeenkomsten. Niet één van hen vond zichzelf ‘het 
av/aa-type’ voor ze erheen gingen. Ze wisten dat ze slimmer 
of wereldwijzer waren, minder religieus of sceptischer, minder 
doorgedraaid of onafhankelijker dan die andere hopeloze gek-
ken die naar de aa of de av gingen. Ze vergisten zich allemaal. Je 
maakt je zorgen dat je bedrijf ten onder gaat als bekend wordt dat 
je zulke bijeenkomsten bezoekt. Ik denk dat mensen grootmoe-
diger zijn dan jij je voorstelt – jawel, ook in dat ‘ultraconservatie-
ve, christelijke diepe Zuiden’. Maar zelfs al heb je gelijk, Heerser, 
wat is dan het alternatief? Als je op deze weg doorgaat, zullen je 
verslaving en je depressie alleen maar erger worden. Heb je liever 
dat je bedrijf naar de klote gaat omdat jij weigerde je leven om 
te gooien of omdat je in een gemeenschap woont met keiharde 
klootzakken die je hebben veroordeeld omdat je hulp zocht?

3. Praat met je vrouw over je verslaving en je depressie. Dat zou 
misschien het eerste punt op de lijst moeten zijn, of het laatste 
– dat kan ik niet afleiden uit je brief. Zal je vrouw een belang-
rijke steunpilaar voor je zijn als je hulp gaat vragen, of zal ze je 
meer steun geven als je eerst op eigen gelegenheid wat positieve 
veranderingen hebt aangebracht? Hoe dan ook stel ik me voor 
dat ze zich eerst verraden zal voelen omdat je je verslaving voor 
haar verborgen hebt gehouden, en uiteindelijk zal ze opgelucht 
zijn dat ze de waarheid kent. Je zegt dat je huwelijk ‘liefdeloos’ 
is, en misschien klopt het dat je relatie een natuurlijk einde heeft 
bereikt, maar ik zou willen dat je nadenkt over de mogelijkheid 
dat jij op dit moment niet degene bent die dat het best kan be-
oordelen. Je bent een psychisch ontregelde medicijnverslaafde 
met vier kinderen, zonder ziektekostenverzekering, met onze-
kere zakelijke vooruitzichten en rekeningen die zich opstapelen. 
Ik had sowieso al niet verwacht dat je huwelijk lekker loopt. Ik 
betwijfel dat je de afgelopen jaren een erg goede partner bent ge-
weest, en het klinkt ook niet alsof je vrouw dat is geweest. Maar 
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dat het jullie tweeën is gelukt – na jullie tien gelukkige jaren 
samen – om nog eens tien jaar ‘vreedzaam’ voort te sudderen 
ondanks de reusachtige druk waar je onder staat, is een prestatie 
die je niet over het hoofd mag zien. Die zou erop kunnen wijzen 
dat de liefde die jullie ooit hebben gedeeld niet dood is. Mis-
schien kun je je huwelijk weer opbouwen. Misschien niet. Maar 
hoe dan ook moedig ik je aan dat eerst te bekijken.

4. Stel een financieel plan op, al lijkt dat nog zozeer op de ont-
leding van een regelrechte ramp. Je noemt geld als reden dat 
je niet aan een afkickprogramma kunt beginnen of zelfs maar 
naar aa/av-bijeenkomsten kunt gaan, maar je beseft vast wel 
dat de financiële repercussies veel ernstiger zullen zijn als je op 
de huidige voet verdergaat. Alles staat op het spel, Heerser. Je 
kinderen. Je loopbaan. Je huwelijk. Je huis. Je leven. Als je wat 
geld moet uitgeven om jezelf te genezen, dan moet dat maar. 
De enige manier om uit een gat te komen is eruit klimmen. Als 
je je arts hebt geraadpleegd en weet welke opties je ter beschik-
king staan, en na je openhartige gesprek met je vrouw over de 
situatie, moet je met haar het gesprek aangaan over geld, en al-
le feiten op tafel leggen. Misschien kom je in aanmerking voor 
bijstand. Misschien kan je vrouw tijdelijk of blijvend een baan 
zoeken. Misschien kun je wat lenen van een vriend of familielid. 
Misschien lijken de zaken niet zo schrikwekkend meer als je de 
eerste stappen in de richting van genezing zet en ben je in staat 
je bedrijf te behouden terwijl je herstelt. Ik weet dat je in paniek 
bent over je financiële situatie omdat je vier kinderen te onder-
houden hebt, maar elke keus die je op dit moment maakt, doet 
je zaak geen goed. De enige manier waarop jij je gezin financieel 
kunt onderhouden is door jezelf te herpakken.

Toen ik vierentwintig was, woonde ik een paar maanden in 
Brooklyn. Ik deelde een appartement met de man met wie ik 
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toen getrouwd was, in een gebouw dat verder vrijwel leegstond. 
Onder ons was een bodega; boven ons woonde een stel dat mid-
den in de nacht tegen elkaar tekeerging. De rest van het gebouw 
– dat helemaal uit appartementen bestond – was onbewoond, 
om redenen die me nooit duidelijk zijn geworden. Ik bracht mijn 
dagen al schrijvend alleen in het appartement door, terwijl mijn 
man als assistent werkte voor een rijke vriend. ’s Avonds werkte 
ik als serveerster.
 ‘Heb jij iets vreemds gehoord?’ vroeg mijn man me op een 
avond toen ik thuiskwam van mijn werk.
 ‘Iets gehoord?’ vroeg ik.
 ‘Achter de muren,’ zei hij. ‘Ik hoorde eerder vanavond iets en 
ik vroeg me af of jij dat ook hebt gehoord toen je alleen was van-
daag.’
 ‘Ik heb niets gehoord,’ zei ik.
 Maar de volgende dag hoorde ik het wel. Iets achter de muren, 
en toen uit het plafond. Iets dichtbij, dan veraf, dan weer dicht-
bij, en toen was het verdwenen. Ik wist niet wat het was. Het 
klonk afschuwelijk. Net een uitzonderlijk bescheiden baby. Het 
geweeklaag had het gewicht van een veertje, de snelheid van een 
verdroogd blad dat van een boom valt. Het had niets kunnen 
zijn. Ik had het zelf kunnen zijn. Het was precies de uitdrukking 
van het geluid dat mijn binnenste maakte als ik aan mijn leven 
dacht en hoe nodig het was dat ik daar verandering in aanbracht 
en hoe onmogelijk dat leek.
 ‘Ik heb iets gehoord,’ zei ik die avond tegen mijn man.
 Hij liep naar de muur en raakte hem aan. Er was niets. Het 
zweeg. ‘Volgens mij verbeelden we ons dingen,’ zei hij, en daar 
was ik het mee eens.
 Maar het geluid bleef komen en gaan, heel december, on-
mogelijk om te definiëren of om er dichtbij te komen. Kerstmis 
kwam en we waren helemaal alleen. Mijn man had een bonus 
van zijn vriend gekregen en een deel daarvan gaven we uit aan 
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kaartjes voor de achterste rij bij de opera. Het was Mozarts Zau
berflöte.
 ‘Ik blijf het maar horen,’ zei ik in de metro op weg naar huis 
tegen mijn man. ‘Dat geluid achter de muren.’
 ‘Ja,’ zei hij. ‘Ik ook.’
 Op nieuwjaarsdag werden we om zeven uur gewekt door 
gejank. We sprongen het bed uit. Het was hetzelfde geluid dat 
we nu al drie weken hoorden, maar nu was het niet bescheiden 
meer. Het kwam luid en duidelijk uit het plafond van onze kast. 
Mijn man pakte meteen een hamer en begon met de klauw op 
het pleister in te hakken, dat met grote brokken tegelijk op onze 
kleren viel. Binnen tien minuten had hij bijna het hele plafond 
in de kast weggehakt. Het kon ons niet schelen dat we de boel 
kapotmaakten. Het enige wat we wisten was dat we bij de bron 
van dat geluid moesten komen, dat was opgehouden tijdens het 
hakken. Zodra er geen kastplafond meer was om weg te hak-
ken, vielen we stil en staarden we omhoog in de geheimzinnige 
zwarte ingewanden van het gebouw.
 Aanvankelijk leek het alsof er niets was – dat de maker van 
het gruwelijke geluid weer was verdwenen of dat we het ons echt 
alleen maar hadden verbeeld – maar even later kwamen er twee 
uitgemergelde kittens over de kartelige rand van het gat naar 
ons gluren. Ze waren de vreemdste dingen die ik ooit had ge-
zien. Zo skeletachtig dat ze dood hadden moeten zijn, duidelijk 
trillend van angst, hun vacht dichtgekoekt van het roet, de spin-
nenwebben en klodders zwart vet, en hun ogen reusachtig en 
gloeiend.
 ‘Miauw,’ zei een van de twee.
 ‘Miauw,’ jammerde de ander.
 Mijn man en ik hielden onze handpalm omhoog en de kittens 
stapten er onmiddellijk op. Ze waren zo licht dat het net leek 
alsof je een beetje lucht vasthield met het kleinst mogelijke ding 
erin. Het waren net twee mussen op onze handen.
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 Ik heb in de loop van de jaren diverse keren geprobeerd over 
deze ervaring te schrijven. Het was iets vreemds dat me over-
kwam tijdens een verdrietige en onzekere periode in mijn leven, 
waarvan ik hoopte dat het de lezers iets diepzinnigs zou vertel-
len over mijn ex-man en mij. Over hoe verliefd we waren, maar 
ook hoe verdwaald. Over dat we op die twee kittens leken die 
wekenlang in de val hadden gezeten en honger hadden geleden. 
Of misschien helemaal niet over die kittens. Misschien school 
de betekenis in het feit dat we het geluid wel hoorden, maar er 
pas wat aan deden toen het zo hard klonk dat we geen keus meer 
hadden.
 Ik heb nooit een manier gevonden om erover te schrijven tot 
ik deze brief aan jou schreef, Heerser, toen ik besefte dat het een 
verhaal was dat jij moest horen. Niet over hoe die kittens hadden 
geleden in al die weken dat ze zonder uitweg hadden rondge-
zworven in het binnenste van dat duistere gebouw – al zit daar 
zeker ook iets in –, maar over hoe ze zichzelf hebben gered. Hoe 
bang die kittens waren, en het toch hebben volgehouden. En 
toen twee onbekenden ze hun handpalm aanboden, stapten ze 
daarop.

Liefs,
Sugar
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Deel ii  
 
Welk geheimzinnig sterrenlicht 
jou tot nu toe ook heeft geleid

Zijn de brieven die je publiceert echt gestuurd door anonieme 
mensen? De meeste zijn zo goed geschreven dat je zou denken dat 
jij of een van de schrijvers van The Rumpus ze verzinnen.

De brieven die in mijn column en in dit boek staan, zijn me 
toegestuurd door mensen die mijn advies wilden hebben. In de 
meeste gevallen waren naam en/of e-mailadres van de schrijver 
niet zichtbaar voor mij. Ik schrijf de brieven niet, en evenmin 
doet iemand bij The Rumpus dat. Omdat ik er duizenden krijg 
waaruit ik kan kiezen, hebben goed geschreven brieven waar-
schijnlijk een grotere kans om uit de spreekwoordelijke zee te 
worden gevist, doodeenvoudig omdat ze bondiger en complexer 
zijn. Ik ben het met je eens dat de brieven heel mooi zijn. Ik heb 
er nog veel meer in mijn inbox.

Hoor je nog weleens iets van briefschrijvers nadat ze jouw ant-
woord hebben gelezen? Ik zou wel willen weten wat zij te zeggen 
hebben.

Ik heb van ongeveer de helft iets teruggehoord. Iedereen rea-
geerde aardig, ook als mijn advies lastige emoties had losge-
maakt. Ik stel me voor dat het heel heftig is als je brief wordt 
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gepubliceerd en beantwoord. Ik voel me vereerd dat ze me zo 
vertrouwden dat ik over hun leven mocht nadenken.

Je lijkt emotioneel heel gezond, maar uit je column leid ik af dat 
je je eigen worstelingen hebt gehad in het verleden. Worstel je nog 
steeds met dingen?

Natuurlijk.

Ben je therapeut of heb je uitgebreid psychotherapie gehad?

Ik ben geen therapeut en ik ben maar een paar keer in mijn le-
ven bij een therapeut geweest. Wat betekent dat ik eigenlijk to-
taal niet gekwalificeerd ben voor dit baantje.
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Het pasgeboren vogeltje

Lieve Sugar,

w tf, w tf, w tf?
Ik stel deze vraag omdat die elke dag op alles van toepassing is.
Vriendelijke groet,
w tf

Beste wtf,
De vader van mijn vader liet zich door mij aftrekken toen ik drie, 
vier, vijf jaar oud was. Ik was er niet goed in. Mijn handen waren 
te klein, ik kreeg het ritme niet te pakken, en ik snapte niet wat 
ik aan het doen was. Het enige wat ik wist, was dat ik dit niet 
wilde doen. En dat ik me er op zo’n misselijkmakend specifieke 
manier ellendig en angstig door voelde, dat ik diezelfde specifie-
ke misselijkheid op dit eigenste moment weer in mijn keel voel 
opkomen. Ik vond het afschuwelijk om over de pik van mijn opa 
te moeten wrijven, maar er zat niets anders op. Ik moest wel. 
Mijn opa paste in die periode van mijn leven een paar maal per 
week op mijn zusje en mij, en de meeste dagen dat ik met hem in 
zijn huis in de val zat, trok hij zijn al stijf wordende penis uit zijn 
broek en zei: ‘Kom hier’, en dat was dat.
 Toen ik bijna zes was verhuisde ik een eind van hem vandaan, 
en kort daarop gingen mijn ouders uit elkaar en vertrok mijn 
vader uit mijn leven en zag ik mijn opa nooit meer. Hij stierf 
aan stoflongziekte toen hij zesenzestig en ik vijftien was. Toen 
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ik hoorde dat hij was gestorven was ik niet verdrietig. Ik was 
ook niet blij. Hij betekende niets voor me en toch was hij er al-
tijd, de dwang die van hem uitging en wat hij me had laten doen 
stroomden door me heen als een duistere rivier. Jarenlang zei 
ik er niets over tegen anderen. Ik hoopte dat stilte ervoor zou 
zorgen dat het verdween of dat het zou veranderen in niets meer 
of minder dan een akelig bedenksel van mijn nare kleine geest. 
Maar dat was niet zo. Het was er, dat ding waarvan ik me af-
vroeg waar het wtf over ging.
 Het moest helemaal niets voorstellen en dat zal het ook nooit 
doen. Als ik doodga, stelt dat gedoe met mijn opa, die mijn 
handen die dingen liet doen met zijn pik, nog steeds niets voor. 
Maar het heeft me jaren gekost om daarachter te komen. Om 
mezelf van de waarheid te doordringen dat sommige dingen zo 
treurig, verkeerd en onbeantwoordbaar zijn dat de vraag dood-
gewoon op zichzelf moet staan, als een speer in de modder.
 Dus ik ging ertegen tekeer, op zoek naar het antwoord op de 
vraag waar dat over ging, dat mijn opa me dat aandeed. What 
the fuck? What the fuck? What the fuck?
 Maar het lukte me nooit om het af te schudden. Die specifieke 
klotezooi liet zich niet afschudden. Door de vraag te stellen riep 
ik hem op. En hij kwam maar terug en kwam maar terug, die pik 
van mijn opa in mijn handen, en de herinnering eraan was leven-
dig, tástbaar, en heel erg een deel van mij. De herinnering kwam 
in me op als ik seks had en als ik geen seks had. Kwam in me op in 
flitsen en in dromen. Kwam in me op toen ik op een dag een pas-
geboren vogeltje vond dat uit een boom was gevallen.
 Ik had altijd gehoord dat je pasgeboren vogeltjes niet moet 
oppakken; als je dat wel doet, komt hun moeder ze niet meer 
halen, maar het doet er niet toe of dat waar is of niet – want deze 
vogel was er toch geweest. Zijn nek was gebroken, en zijn kopje 
bungelde verraderlijk naar één kant. Ik hield hem zo voorzichtig 
mogelijk in mijn handen en ik koerde om hem te troosten, maar 
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telkens als ik dat deed, probeerde hij alleen maar heel zielig wor-
stelend aan me te ontkomen, doodsbang voor mijn stem.
 Het zou hoe dan ook ondraaglijk voor me zijn geweest om de 
vogel te zien lijden, maar op dat moment in mijn leven helemaal, 
omdat mijn moeder net was gestorven. En omdat zij dood was, 
was ik zelf ook zo’n beetje dood. Ik was dood en toch in leven. 
En ik had een pasgeboren vogeltje in mijn handen dat ook dood 
was en toch levend. Ik wist dat er maar één ding op zat, al kostte 
het me een uur om genoeg moed bijeen te rapen om het te doen: 
ik stopte het vogeltje in een papieren zak en smoorde het met 
mijn handen.
 Niets wat in mijn leven is gestorven, is ooit makkelijk dood-
gegaan, en deze vogel was geen uitzondering. Hij was niet van 
plan zich zonder strijd over te geven. Ik voelde hem door de pa-
pieren zak heen tegen mijn hand bonzen en overeind komen, te-
gelijkertijd slap en fel onder zijn doorzichtig laagje huid, precies 
zoals de pik van mijn opa was geweest.
 Daar was het! Daar was het weer. Daar in die papieren zak. 
De schim van de pik van die oude man zou altijd in mijn han-
den blijven zitten. Maar ditmaal begreep ik wat ik aan het doen 
was. Ik begreep dat ik harder moest drukken dan ik kon ver-
dragen. Het moest dood. Harder drukken was moord. Het was 
genade.
 Dat was wat het moest voorstellen. Zo moest het zijn.
 En zo moet het ook voor jou zijn, wtf. Die vraag is niet ‘elke 
dag op alles’ van toepassing. Als dat zo is, ben jij je leven aan het 
verspillen. Als dat zo is, ben je een luie lafaard, en je bent geen 
luie lafaard.
 Je moet betere vragen stellen, sweet pea. Die klotezooi is jouw 
leven. Doe er wat aan.

Liefs,
Sugar
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Gaan! Gaan!

Lieve Sugar,

Ik speel muziek (gitaar en bas) vanaf mijn elfde. Sinds mijn twin-
tigste zit ik in dezelfde band. Ik ben nu zesentwintig en woon nog 
steeds in dezelfde plaats, en treed in dezelfde tenten op. Ik ben dol 
op de band. Het is een deel van mezelf. En we hebben een album 
uitgebracht waar ik trots op ben (zelf geproduceerd, maar de plaat-
selijke jeugd vindt hem fantastisch). En toch vraag ik me af wat er 
zou gebeuren als ik vertrok. Ik wil andere delen van het land zien. 
Rondtrekken. Plekken verkennen voordat ik een gezin heb om voor 
te zorgen. Maar nogmaals, mijn band is mijn familie, en ik heb het 
gevoel dat ik die niet in de steek mag laten. We zullen nooit een 
groot succes worden, en dat is oké. Maar ben ik zelfzuchtig als ik 
besluit te vertrekken?

Bedankt, Sugar,
Overwegend Solo Te Gaan

Beste ostg,
Gaan! Gaan! Heb je er nóg eentje nodig, darling? Je moet gaan!
 Echt waar. Zodra je kunt. Als er één ding is waarvan ik over-
tuigd ben, dan is het dat je niet het tijdperk van kinderen opvoe-
den en echte banen moet binnenstappen met een gitaarkoffer 
vol verpletterende spijt over alle dingen waarvan je had gehoopt 
dat je ze in je jeugd had gedaan. Ik ken te veel mensen die die 
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dingen niet hebben gedaan. En ze worden uiteindelijk allemaal 
een vrekkige, bedorven, in krimpfolie verpakte versie van dege-
ne die ze hadden moeten worden.
 Het is moeilijk om weg te gaan. Het is eng en eenzaam, en de 
andere bandleden zullen boos op je zijn en de helft van de tijd 
zul jij je afvragen wat je in vredesnaam te zoeken hebt in Cin-
cinnati of Austin of Noord-Dakota of Mongolië of waar je melo-
dieuze tokkelkont je ook maar heen voert. Soms zullen je dagen 
wild zijn en verwarrend en je nachten volkomen gestoord, en je 
zult metaforische lekke banden krijgen.
 Maar het zal zielsverpletterend mooi zijn, Solo. Het zal je le-
ven doen opbloeien.

Liefs,
Sugar
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Die zwarte kromming

Lieve Sugar,

Ik ben een man van achtendertig en ik ben verloofd. Mijn verloofde 
is vijfendertig. Ik heb geen advies op liefdesgebied nodig. Ik schrijf 
je over de moeder van mijn verloofde, die enige jaren voordat ik 
haar ontmoette aan kanker overleed, toen mijn verloofde drieën-
twintig was.
 Haar moeder en zij waren erg close. Haar dood was indertijd een 
vreselijke klap voor mijn verloofde en ze lijdt er nog steeds erg on-
der. Niet dat ze haar bed niet uitkomt of met een depressie kampt. 
Ze heeft een geweldig leven. Een van haar vrienden noemt haar ‘een 
echt blij ei’, en dat klopt helemaal, maar ik weet dat dat niet het 
hele verhaal is. De dood van haar moeder ligt altijd op de loer. En 
duikt regelmatig op. Als ze huilt of vertelt hoe erg ze haar moeder 
mist, ben ik wel betrokken, maar ik voel me tekortschieten. Ik weet 
niet wat ik nog meer moet zeggen behalve slappe dingen als ‘Ik 
vind het heel naar voor je’ en ‘Ik kan me voorstellen hoe je je voelt’ 
(al is dat niet waar, want mijn moeder leeft nog). Ze heeft nooit echt 
een relatie gehad met haar vader, die lang geleden is vertrokken, en 
haar zus en zij zijn niet heel close, dus ik kan niet op iemand van 
haar familie rekenen om haar bij te staan. Soms probeer ik haar op 
te vrolijken of haar te helpen de ‘zware dingen’ te vergeten, maar 
meestal heeft dat een averechts effect en voelt ze zich alleen maar 
nog beroerder.
 Ik weet niet hoe ik hiermee moet omgaan, Sugar. Ik voel me een 
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loser als ik met haar verdriet word geconfronteerd. Ik weet dat ook 
jij je moeder bent verloren. Wat kun jij me vertellen? Ik wil een be-
tere partner zijn als het om verdriet gaat.

Was getekend,
In Verwarring

Beste In Verwarring,

Enige maanden na de dood van mijn moeder vond ik, weggestopt 
in een verre uithoek van haar slaapkamerkast, een glazen pot met 
stenen. Ik was haar spullen aan het weghalen uit het huis dat ik als 
mijn thuis beschouwde, maar dat was het niet meer. Het was een 
verschrikkelijk proces – in al zijn genadeloze duidelijkheid wre-
der dan ik ooit heb meegemaakt en ooit nog hoop mee te maken 
– maar toen ik die pot met stenen in mijn handen hield, voelde ik 
een soort uitgelatenheid die ik niet anders kan beschrijven dan 
door te zeggen dat ik in het kille gerammel van zijn gewicht heel 
even het gevoel had of ik mijn moeder vasthield.
 Die pot met stenen was niet zomaar een pot met stenen. Het 
waren stenen die mijn broer, mijn zus en ik aan onze moeder 
hadden gegeven. Stenen die we als kind vonden op het strand, 
op paden, in grasbermen langs parkeerplaatsen, en die we haar 
in de handen drukten; de handpalmen van onze moeder waren 
de vergaarbak dat elk dingetje opnam dat wij de moeite waard 
vonden om te bewaren.
 Ik ging in de slaapkamer op de vloer zitten, gooide alle stenen 
eruit en streek er met mijn vingers overheen alsof ze het heilig-
ste ter wereld waren. De meeste waren glad en zwart en kleiner 
dan een aardappelchipje. Worry stones noemde mijn moeder ze, 
het soort dat zo prettig tegen je handpalm aanvoelde, dat ze je 
geest tot rust konden brengen als je er op de goede manier over-
heen wreef, beweerde ze.
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 Wat doe je met de stenen die je ooit aan je moeder hebt ge-
geven? Waar horen die thuis? Van wie zijn ze? Waaraan ben je 
iets verplicht? De herinnering? Praktisch nut? Redelijkheid? Ge-
loof? Stop je ze terug in de pot en neem je ze mee door het woes-
te, rauwe verdriet van je twintiger jaren of neem je ze mee naar 
buiten en gooi je ze in de achtertuin?
 Ik kon het niet weten. Weten was te ver weg. Ik kon de ste-
nen alleen maar aanraken en hopen dat ik mijn moeder erin zou 
vinden.
 Niet lang voordat mijn moeder doodging, vertelde een vrien-
din van me een verhaal over een vrouw die ze kende, een be-
woonster van een tehuis voor mensen met hersenbeschadigin-
gen, waar die vriendin werkte. Jaren daarvoor was die vrouw 
overvallen toen ze na een feest naar huis liep. Haar hoofd was 
tijdens die aanval zo hard op de stoep terechtgekomen dat ze 
daarna nooit meer de oude was geworden. Ze kon niet alleen 
wonen, kon bijna helemaal niets, en toch herinnerde ze zich net 
genoeg van haar voormalige bestaan als schilderes en docent om 
zich doodongelukkig te voelen in dat tehuis en wanhopig terug 
te verlangen naar haar eigen huis. Ze weigerde de verklaringen te 
aanvaarden waarom dat niet kon. Ze was er stellig van overtuigd 
geraakt dat ze om vrij te komen alleen maar de juiste combinatie 
van getallen moest uitspreken tegenover haar cipiers, haar ver-
zorgers.
 93480219072 zei ze als ze haar te eten gaven, haar in bad deden 
en haar hielpen zich klaar te maken voor de nacht. 6552091783. 
4106847508. 05298562347. En ze ging maar door in een genade-
loze spiraal. Maar wat ze ook zei, ze zou de code nooit breken. Er 
was geen code. Er was alleen het nieuwe feit van haar onherroe-
pelijk veranderde leven.
 In de maanden na de dood van mijn moeder moest ik bui-
tenproportioneel vaak aan deze vrouw denken, en niet alleen 
omdat ik het vreselijk vond dat ze zo leed. Ik moest aan haar 
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denken omdat ik haar monumentale verlangen en haar bodem-
loze geloof begreep: ik geloofde dat ik ook een code kon breken. 
Dat mijn eigen onherroepelijk veranderde leven kon worden 
hersteld als ik maar de juiste combinatie van dingen kon vin-
den. En dat mijn moeder in die dingen op een ondefinieerbare, 
figuurlijke manier aan mij teruggegeven zou worden, waardoor 
er niets mis mee zou zijn dat ik de rest van mijn leven zonder 
haar zou moeten leven.
 En dus ging ik op zoek.
 Ik vond het niet in het halflege doosje pepermunt-tictacs dat 
in het handschoenenvakje van mijn moeders auto had gelegen 
op de dag dat ze stierf, of in de mocassins met franje, maatje 37,5, 
die een heel jaar later nog precies zo naar mijn moeders voeten 
stonken. Ik vond het niet in haar onmodieus grote leesbril of 
in het grijze porseleinen paard dat op de plank naast haar bed 
had gestaan. Ik vond het niet in de balpen van de bank met een 
versnipperd honderddollarbiljet erin of in de botervloot met de 
witmarmeren bal op de deksel of in een van de bloesjes die ze 
voor zichzelf of voor mij had genaaid.
 En ik vond het evenmin in die stenen, ondanks mijn hoop die 
treurige dag. Het was nergens te vinden, in niets, en dat zou ook 
nooit zo zijn.
 ‘Het zal nooit oké zijn,’ zei een vriendin, die haar moeder ver-
loor toen ze een tiener was, een paar jaar geleden tegen me. ‘Het 
zal nooit oké zijn dat onze moeders dood zijn.’
 In de tijd dat ze dat zei, was ze nog niet echt een vriendin. 
We hadden weleens op feestjes met elkaar gekletst, maar dit was 
de eerste keer dat we samen waren. Zij was boven de vijftig en 
ik was veertig. Onze moeders waren al jaren dood. We waren 
allebei schrijfster en hadden zelf kinderen. We hadden goede 
relaties en een fijne carrière. En toch haalde die onopgesmukte 
waarheid van wat ze zei – het zal nooit oké zijn – me totaal on-
deruit.
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 Het zal nooit oké zijn, en toch zaten we daar, alle twee ruim-
schoots oké, alle twee gelukkiger en geslaagder dan waar een 
mens recht op heeft. Je kon ons alle twee beschrijven als ‘blijd-
schap op twee benen’, al is geen van ons beiden ooit iets fijns 
overkomen dat we niet hebben ervaren via de lens van ons ver-
driet. Ik heb het niet over elke dag snikken en jammeren (al de-
den we dat allebei weleens). Ik heb het over wat zich vanbinnen 
voltrekt, de onuitgesproken woorden, je beverige, door elkaar 
geschudde lichamelijke kern. Er was geen moeder bij de uitrei-
king van onze bul. Geen moeder bij ons huwelijk. Geen moeder 
toen we onze eerste boeken verkochten. Geen moeder toen onze 
kinderen werden geboren. Bij geen enkele belangrijke gebeurte-
nis in ons beider volwassen leven was een moeder aanwezig, en 
dat zal ook nooit zo zijn.
 Hetzelfde geldt voor je verloofde, In Verwarring. Ze is jouw 
eigen blijdschap op twee benen voor wie elke ervaring door-
trokken is van en beïnvloed wordt door het feit dat ze de essen-
tieelste, meest elementaire, basale en centrale persoon in haar 
leven al zo vroeg is kwijtgeraakt. Dat weet ik zonder haar te ken-
nen. Het zal nooit oké zijn dat ze haar moeder is verloren. En het 
aardigste, liefdevolste wat je voor haar kunt doen is daar getuige 
van zijn; de kracht, moed en nederigheid opbrengen die nodig 
zijn om de epische werkelijkheid van haar ‘niet-oké-zijn’ te ac-
cepteren en daarmee te leren leven zoals zij ermee moet leven. 
Leer jezelf de man te zijn die volkomen vanzelfsprekend steeds 
weer zegt: ‘Ach lieve schat, wat vind ik het vreselijk voor je.’
 Dat is wat de mensen die mij het meest hebben getroost, de-
den. Telkens wanneer ik dat nodig had, zeiden ze die woorden 
of iets wat erop leek; ze erkenden eenvoudigweg wat onzicht-
baar was voor hen en maar al te reëel voor mij. Ik weet dat je 
je er ongemakkelijk en loserig bij voelt om zulke clichématige, 
doodgewone dingen te zeggen. Zo voel ik me ook als ik zulke 
dingen tegen anderen zeg die iemand hebben verloren van wie 
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ze hielden. Dat doen we allemaal. Het voelt knullig omdat we 
graag denken dat we dingen kunnen oplossen. Het voelt alsof 
we tekortschieten omdat er niets is wat we echt kunnen doen om 
iets aan de gruwelijke waarheid te veranderen.
 Maar meeleven gaat niet om oplossingen. Dat gaat over alle 
liefde geven die je in je hebt.
 Dus geef die dan ook. Het is duidelijk dat je dat al hebt ge-
daan. Je aardige brief is het bewijs. Maar ik wil je op je hart 
drukken ermee op te houden hierover in verwarring te zijn. Heb 
het lef om je een loser te voelen. Zeg de komende jaren zo’n drie-
duizend keer dat je het vreselijk vindt voor je geliefde. Vraag af 
en toe naar haar moeder zonder dat ze er zelf over begint. Troost 
haar voordat ze erom vraagt getroost te worden. Eer haar moe-
der op jullie bruiloft en wanneer de gelegenheid zich ook maar 
voordoet. Je schoonmoeder is dood, maar ze leeft als een scha-
duwmoeder voort in de vrouw van wie jij houdt. Ruim ook in 
jouw leven plaats voor haar in.
 Dat is wat meneer Sugar voor mij heeft gedaan. Dat hebben 
sommige van mijn vrienden en zelfs kennissen gedaan. Daar-
mee is het nog niet oké, maar het wordt er wel beter door.
 Het is ruim twintig jaar geleden dat mijn moeder is gestor-
ven. Zo lang geleden dat ik mijn ogen even dicht moet knijpen 
als de gedachte in me opkomt. Zo lang geleden dat ik mezelf 
er eindelijk van heb overtuigd dat er geen code te kraken valt. 
De zoektocht is voorbij. De stenen die ik ooit aan mijn moeder 
heb gegeven zijn verstrooid en vervangen door de stenen die ik 
van mijn kinderen krijg. De mooiste bewaar ik in mijn zakken. 
Soms is er eentje zo volmaakt dat ik er wekenlang mee rondloop 
en mijn hand hem steeds weer zoekt en zichzelf troost met zijn 
zwarte kromming.

Liefs,
Sugar
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De hel, dat zijn andermans vriendjes

Lieve Sugar,

Ik zit in de vierde klas van de middelbare school, en iedereen weet 
hoe dat gaat op de middelbare school: een en al drama. En mijn bes-
te vriendin (laten we zeggen dat ze Jill heet) speelt de hoofdrol in 
dit drama.
 Jill gaat namelijk om met een jongen (laten we zeggen dat hij 
Jack heet), die een vriendin heeft op een andere school. Als Jills bes-
te vriendin mag ik Jack toch al niet. Hij wil het niet uitmaken met 
zijn vriendin voor Jill (die vriendin en hij zijn ruim een jaar samen), 
maar ik vind deze situatie onacceptabel. Jack lijkt best een aardige 
jongen, maar hij heeft iets klootzakkerigs waar ik niet tegen kan. 
Het is duidelijk dat Jack Jill echt aardig vindt, maar hij wil gewoon 
niet die vriendin laten vallen – en Jill ook niet.
 Ik weet niet welke kant ik wil dat dit op gaat. Aan de ene kant 
wil ik dat Jill gelukkig is, dus wil ik dat Jack het uitmaakt met die 
vriendin. Aan de andere kant wil ik Jack een optater verkopen om-
dat ik denk dat hij Jill precies hetzelfde zou aandoen als hij nu zijn 
vriendin aandoet. Ik heb eraan gedacht Jack hierop aan te spreken, 
maar ik weet niet of dat de situatie er beter op zou maken. Hoe zorg 
ik ervoor dat op zijn minst een van de twee het licht ziet en beseft 
dat wat ze aan het doen zijn verkeerd is, Sugar?

Bezorgde Vriendin
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Beste Bezorgde Vriendin,

Een en al drama, zeg dat wel! Maar deze is easy peasy, sweet pea. 
En moeilijk. Maar het is het beste om er nu mee te leren omgaan, 
omdat je als zestienjarige nog maar aan het begin staat van dit 
soort dolle pret. Een beroemde uitspraak van Jean-Paul Sartre 
is: ‘De hel dat zijn de anderen’, en dat is zeker waar, maar nog 
waarder is: De hel, dat zijn andermans vriendjes (of vriendinne-
tjes, in een ander geval).
 Ik ben er getuige van geweest dat mensen om wie ik gaf hun 
geliefde bedrogen of door hem of haar werden bedrogen, logen 
of werden voorgelogen, emotioneel misbruikten of werden mis-
bruikt. Ik heb hen getroost en raad gegeven. Ik heb naar oeverlo-
ze verhalen geluisterd vol spectaculair rampzalige romantische 
ellende die ik al vanaf het begin had voorspeld omdat diezelfde 
vriend of vriendin voor de zoveelste keer de verkeerde persoon 
had gekozen. Maar het droevige nieuws is dat het nu eenmaal 
zo gaat, darling, en dat jij daar in de verste verte niets aan kunt 
veranderen.
 Heb je Romeo en Julia van Shakespeare al gelezen? Mensen 
sterven omdat ze willen wie ze willen. Ze doen allerlei idiote, 
stomme, lieve, tedere, geweldige, zelfdestructieve dingen. Jij kunt 
er niet voor zorgen dat ze beseffen dat wat ze aan het doen zijn, 
verkeerd is. Echt niet.
 En dat zou je niet eens moeten proberen. Wat er tussen Jack 
en Jill speelt, is helemaal aan Jack en Jill. Jill weet dat Jack iets 
met een ander heeft. En toch kiest ze ervoor een relatie met hem 
te hebben. Jack kiest ervoor een jonge vrouw te bedriegen om 
wie hij waarschijnlijk wel geeft, en houdt een ander aan het lijn-
tje. Dat zijn geen mooie zaken, maar wel echte zaken.
 Begrijp me niet verkeerd: ik leef met je mee. Ik weet dat ik 
kalm en beheerst klink, maar de waarheid is dat ik liever ge-
regeld in ieder geval vanbinnen over de zeik ga om de een of 
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andere loser of schurk die besloten heeft een van mijn dierbaren 
te ‘beminnen’(zie je: de hel, dat zijn andermans vriendjes). Het 
is vreselijk om een vriendin keuzes te zien maken waarvan jij 
vreest dat ze eronder gaat lijden. Maar daar doemen de grenzen 
op, beste Bezorgde Vriendin.
 Weet jij wat grenzen zijn?
 De beste, verstandigste mensen ter wereld weten wat grenzen 
zijn, en omdat ik er niet aan twijfel dat jij zo’n mens zal worden, 
kun je dat beter vroeger dan later leren. Deze toestand met Jack 
en Jill en de jongedame op de andere school geeft je die kans. 
Het is me duidelijk dat de emoties die zijn losgemaakt door je 
bezorgdheid voor Jill en je afkeer van Jack die daar het gevolg 
van is, je vermogen om de gepaste grenzen te herkennen heeft 
beschadigd. Je drang om je erin te storten en de twee tortelduif-
jes tot de orde te roepen geeft mij de indruk dat je je eigen macht 
en invloed overschat en Jills romantische zelfbeschikkingsrecht 
niet respecteert – en dat recht heeft ze, hoe irritant jij haar be-
slissingen ook vindt.
 Dat wil niet zeggen dat je je mond moet houden. Nog iets wat 
de beste, verstandigste mensen ter wereld doen, is het lef hebben 
de waarheid te spreken. Je moet tegen Jill zeggen wat je tegen 
mij hebt gezegd – dat je wilt dat ze gelukkig is, maar dat je bang 
bent dat dat overspelige haantje van een Jack haar net zo zal be-
handelen als hij nu zijn andere, ‘echte’ vriendin behandelt. Luis-
ter met een open hart en een kritische geest naar wat zij daarop 
zegt. Hou ook van haar als ze niet doet wat je hoopt dat ze zal 
doen zodra jij haar erop hebt gewezen dat haar liefje een kloot-
zak is. Wens haar het beste toe zonder emotioneel verstrikt te 
raken in een situatie die niets met jou te maken heeft. (Herinner 
je je die grenzen nog? Haar leven is niet het jouwe. Jouw leven is 
niet het hare. Enzovoort.)
 En laat dan maar gebeuren wat er tussen Jack en Jill moet ge-
beuren, Bezorgde Vriendin. Lach als ze uiteindelijk bewijzen dat 
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je ongelijk had. Wees er voor Jill als je gelijk had. En zorg dat je 
intussen inzicht krijgt in een aantal andere dingen die de beste, 
verstandigste mensen ter wereld weten: dat het leven lang duurt, 
dat mensen zowel veranderen als dezelfde blijven, dat iedereen 
het nodig heeft om er een puinhoop van te maken en dan verge-
ven te worden, dat we allemaal maar lopen en lopen en lopen en 
onze weg proberen te vinden, en dat alle wegen uiteindelijk naar 
de top van de berg leiden.

Liefs,
Sugar
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Klets, klets, klets

Lieve Sugar,

Twee dagen geleden mocht ik eerder naar huis van mijn baas. Ik 
probeerde mijn vriend te bellen, maar hij nam niet op. Toen ik 
thuiskwam en de deur van ons appartement opendeed, stond hij 
in mijn slipje voor onze grote spiegel. Hij smeet de deur dicht en 
deed hem op slot voordat echt tot me was doorgedrongen wat ik 
had gezien.
 Ik was wel verbaasd, maar ik was nog veel verbaasder omdat hij, 
eenmaal weer aangekleed (in zijn eigen kleren), de deur opende en 
deed alsof er niets was gebeurd. We hebben altijd een fijne, open 
relatie gehad, zowel emotioneel als seksueel, dus ik was nogal van 
slag door dit stiekeme gedoe. Ik ben altijd geïnteresseerd in experi-
menten, en heb hem dat ook laten weten. Dus ik snap niet waarom 
hij dit voor me verbergt. Moet ik iets tegen hem zeggen, of nog be-
ter: iets doen om hem te laten zien dat ik het geen afknapper vind? 
Of moet ik zijn voorbeeld volgen en helemaal niets zeggen?

Liefs,
Slipjes-Maar-Geen-Fantasieën-Deelster

Beste smgfd,

De eerste keer dat meneer Sugar mij een tik verkocht, waren 
we sinds een week geliefden. Inmiddels hadden we zo hevig, zo 
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vaak, zo betoverend, fantastisch verpletterend geneukt dat de 
hitte tussen ons zo ongeveer de verf van de muren schroeide. Ik 
stond tegen de wastafel aan gedrukt en hij tegen mij, allebei met 
ons gezicht naar de spiegel. Ik zag hoe zijn gezichtsuitdrukking 
ernstig, bestudeerd en een beetje hard werd vlak voor die eerste 
klets.
 ‘Vind je dat lekker, baby?’ fluisterde hij in mijn haar, en ik 
kreunde bij wijze van bevestiging.
 Klets, klets, klets.
 Eigenlijk vond ik het helemaal niet zo lekker, baby. Maar ik 
was er ook niet direct tegen. Hij was zo’n fantastische man, zo’n 
adembenemend behendige minnaar, zo totaal anders dan ie-
dereen die ik ooit had ontmoet, en hij leek zoveel op de beste, 
geheimste delen van mezelf, dat ik bereid was me neer te leggen 
bij een enigszins beurs achterwerk als hij dat nu eenmaal lekker 
vond. De gedachte dat hij geil werd door mij tikken te verkopen 
was voor mij die eerste keer meer dan genoeg om ons hitsig een 
weg omlaag te werken langs de wit porseleinen wastafel naar de 
vochtige wereld daaronder, waar we uiteindelijk stil vielen op 
de crèmekleurige kunststof vloer te midden van smerige zilver-
kleurige pijpen, en ons afvroegen hoe we daar precies waren be-
land, al waren we zo heerlijk uitgeput dat het er eigenlijk niet toe 
deed.
 ‘Wist je dat je wastafel in Argentinië is gemaakt?’ vroeg ik 
toen ik weer kon praten.
 ‘Argentinië?’ reageerde hij.
 Bij wijze van antwoord stak ik mijn hand op en streek met 
mijn vinger over het stickertje met: made in argentina.
 ‘Dat was lekker, hè?’ zei hij.
 ‘Dat was het zeker,’ zei ik. ‘Héél lekker.’
 Klets, klets, klets ging het de hele maand daarop door. (‘Dat 
vind je lekker, hè schat’/ ‘O ja.’) Klets.
 Ondanks alles begon het me na verloop van tijd een ietsepiets-
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je te irriteren. Zijn timing verstoorde vaak mijn eigen plezier. Af 
en toe belandde zijn hand pijnlijk op mijn staartbot in plaats van 
op mijn vlezige achterste. ‘Zou je me alsjeblieft wat lager willen 
slaan?’ snauwde ik een keer zo scherp tijdens de daad dat ik de 
stemming verpestte en we moesten stoppen.
 ‘Wat vind je er eigenlijk zo opwindend aan om me te slaan?’ 
vroeg ik uiteindelijk.
 ‘Het is geil,’ zei hij achteloos.
 ‘Maar wat vind je er precies zo geil aan?’ drong ik aan.
 ‘Dat jij er geil van wordt,’ antwoordde hij.
 ‘Dat ik er geil van word?’ reageerde ik.
 ‘Ja,’ zei hij, en hij keek me aan.
 Meer was er niet voor nodig. Zoals we elkaar daar bleven aan-
kijken, begrepen we in een flits dat we ieder onze eigen porno-
grafische versie van O. Henry’s ‘Het geschenk van de Wijzen’ 
aan het spelen waren geweest – dat we allebei een offer brachten 
dat het geschenk van de ander vernietigde. Ik wilde net zomin 
worden geslagen als ik een kangoeroe wilde neuken. En anders-
om. We deden het omdat we dachten dat dat was wat de ander 
wilde doen.
 Toen we waren uitgelachen, gingen we na hoe we tot dit mis-
verstand waren gekomen. Ik bleek op ongeveer de derde dag 
van onze relatie ergens een opmerking over te hebben gemaakt 
die te maken had met seks en controle en onderwerping en do-
mineren, met tederheid en overgave en het sociale concept van 
gender en begeerte, en met incest en grenzen overschrijden en 
mannelijkheid en macht, en met een tienerfantasie waarin de 
Super Bowl en een stel mannen in driedelig grijs een rol speel-
den, en hij had de conclusie getrokken dat ik gestraft wilde wor-
den als een stout meisje in een klooster en dus had hij me een 
maand lang verrot geslagen.
 Is dat niet het schattigste wat je ooit hebt gehoord?
 ‘Ik word niet geil van een pak op mijn billen,’ zei ik.
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 ‘Waarvan dan wel?’ vroeg hij.
 En zo zijn we bijna vijftien jaar geleden begonnen. Met die 
vraag, gevolgd door mijn antwoord. Met mijn vraag, gevolgd 
door zijn antwoord. En zo zijn we verdergegaan. Niet met die 
hitte die zo heftig was dat hij misschien de verf van de muren zou 
schroeien, maar met het krachtigere, ‘dit is eng maar laten we het 
toch maar proberen’-lef die je nodig hebt om niet alleen de waar-
heid over onszelf te zeggen, maar ook die over ons seksuele zelf.
 En soms is dat vreemd genoeg of spannend genoeg, en soms 
amusant, duister en teleurstellend genoeg niet het seksuele ik 
dat we zouden kiezen als we hadden mógen kiezen.
 Je geliefde vindt het duidelijk gênant dat hij het leuk vindt om 
damesslipjes te dragen. Wie zou dat niet vinden? Welke man 
zou daarom vragen? Dat wil niet zeggen dat hij geen vrede kan 
leren hebben met het idee – en voor zijn bestwil hoop ik oprecht 
dat hem dat lukt. Maar het is duidelijk dat hij nog niet zover is. 
Hij schaamt zich ervoor. De kans is groot dat hij ervan walgt, 
maar zo ligt het nu eenmaal en hij kan het niet ontkennen, dus 
op een dag als hij het huis voor zichzelf heeft, geeft hij eraan toe 
en kleedt zich uit en om, en dan verschijn jij ineens – zijn emoti-
oneel en experimenteel ruimdenkende geliefde! – en hij smijt de 
deur in je gezicht dicht en doet net of het nooit is gebeurd.
 Weet je waarom? Omdat hij nog zo experimenteel mag zijn, 
maar zijn leven geen experiment is. Zijn leven is net als jouw 
leven en mijn leven en het leven van alle mensen die op dit mo-
ment deze woorden lezen. Het is een kolkende stoofpot van 
angst en behoefte en begeerte en houden van en de honger om 
geliefd te zijn. En vooral dat laatste.
 Jij hebt hem betrapt op iets wat hij als zijn minst liefdeswaar-
dige moment beschouwt. Het perverse type met de meidenon-
derbroek aan. Jij hebt zijn geheime ik gezien voordat hij je zijn 
geheim had verteld, en dat is voor hem een vernedering waar 
geen woorden voor zijn.
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 Er is geen weg terug. Je kunt hem niet meer níet betrappen. Je 
zult iets moeten doen met wat je hebt gezien, maar ik denk niet 
dat het een goed idee is ‘iets te doen’ om hem te laten zien dat je 
het geen afknapper vindt. Je moet met hem praten, honey bun. 
Dat wordt eng en ongemakkelijk, maar je kunt het. Wanneer ik 
iets moet zeggen wat moeilijk is, schrijf ik het vaak eerst op. Als 
dat wat jou is overkomen, mij was overkomen, zou ik schrijven: 
‘Ik wil het met je hebben over die dag dat ik vroeg thuiskwam 
van mijn werk. Ik ben zenuwachtig voor dit gesprek, maar ik 
geef om jou, en onze relatie is belangrijk genoeg voor me om 
voor lief te nemen dat ik me slecht op mijn gemak voel. In de 
allereerste plaats wil ik dat je weet dat ik je niet veroordeel om 
wat ik heb gezien – eigenlijk ben ik eerder geïntrigeerd. Toen ik 
de deur opendeed en je daar zag staan in mijn ondergoed, keek 
ik daarvan op omdat ik dacht dat je eerlijk was geweest over je 
seksualiteit en je verlangens. Maar ik was nog veel verbaasder 
omdat je de deur dichtdeed en er later niet met me over praatte. 
Het zit me dwars omdat ik wil dat je erop vertrouwt dat je eerlijk 
tegen me kunt zijn en ook omdat ik intiem met je wil zijn, en 
volgens mij kan dat niet als we zwijgen over wat er die dag tus-
sen ons is gebeurd. Wil je er met me over praten?’
 Als hij nee zegt, is jullie relatie dood, al doen jullie misschien 
nog een tijdje alsof.
 Als hij ja zegt, is dat de plek van waaruit jullie verder zullen 
gaan.
 Het is een echte plek, een plek ergens onder, een plek waar we 
allemaal uitgeput op onze hurken tussen de afvoerpijpen zitten 
en de vreemde, verborgen oorsprong aftasten van onze oerver-
langens. Ik stel voor dat jij ook wat dingen van jezelf bijdraagt 
wanneer je daar beneden met je vriend zit. Gun hem een kijkje 
op iets wat voor jou aanleiding zou zijn om de deur dicht te smij-
ten als hij jou voor de spiegel betrapte.
 Die sticker met made in argentina zit niet meer onder 
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de wastafel. We wonen niet eens meer in het huis met die wasta-
fel. Voor we verhuisden – jaren nadat we geliefden waren gewor-
den – peuterde meneer Sugar de sticker er heel zorgvuldig af en 
maakte er een kaart van voor mij.
 made in argentina staat op de voorkant. En binnenin 
heeft hij geschreven: ‘Maar het voelt precies als thuis.’

Liefs,
Sugar
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De vrouw aan het lijntje

Lieve Sugar,

Ik heb je hulp nodig om te vergeven. Ik draag elke dag een hefti-
ge woede in mijn lijf mee, en het lijkt wel of ik er niet vanaf kan 
komen. Vorig jaar ontdekte ik dat mijn man en een jonge vrouw 
die ik in dienst had genomen een relatie hadden. Die vrouw, die 
ik in mijn leven had uitgenodigd, die ik had geholpen met haar 
carrière en in mijn gezin had verwelkomd, had daarop gereageerd 
door heimelijk afspraakjes te maken met mijn man en hem the-
atrale liefdesbrieven te schrijven waarin ze hem onder druk zette 
om mij te verlaten.
 Mijn hele kijk op de wereld is verduisterd. Mensen zijn in 
staat tot de meest verbijsterende en egoïstische daden. Vroeger 
was de focus in mijn leven gericht op ware vreugde en genoegens 
en die ook met anderen te delen. Maar nu heb ik het gevoel dat 
dat licht voorgoed is gedoofd. Deze vrouw heeft mijn gezin zo-
veel schade berokkend; zoiets had ik nooit voor mogelijk gehou-
den. Ik weet dat ik mezelf beschadig als ik dit zeg, maar ik haat  
haar echt.
 Onlangs heb ik ontdekt dat ze mijn man nog steeds brieven 
schrijft, zo’n zes maanden nadat hij het heeft uitgemaakt. Ik heb 
een withete bal van razernij, een monster in mijn borstkas. Ik stel 
me voor dat haar vreselijke dingen overkomen en dat verteert me 
elke dag. Hoe vind ik de weg terug naar compassie en het vreug-
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devolle leven dat ik ooit heb gehad? Is het mogelijk zelfs maar een 
vezeltje vrede terug te vinden?

Rouwend en Razend

Beste Rouwend en Razend,

Wat pijnlijk. Ik vind het vreselijk dat dit je is overkomen. Er zijn 
maar weinig dingen verwoestender dan het soort verraad dat jij 
beschrijft. Het is geen wonder dat er een überhete witte mon-
sterbal in je borstkas rondstuitert. Het is een redelijke reactie op 
een kwetsende situatie. En toch weet je dat je alleen maar jezelf 
zult vernietigen als je doorgaat met toe te staan dat de razernij je 
verteert. Dus laten we het eens hebben over hoe je misschien wat 
vrede kunt vinden.
 Je brief impliceert dat je man en jij bij elkaar zijn gebleven in 
al het tumult. Je vroeg niet om huwelijksadvies, dus daar zal ik 
me van onthouden, maar ik zou erg nalatig zijn als ik niet zei 
dat ik denk dat een groot deel van de woede jegens de andere 
vrouw zou vervliegen zodra je man en jij de schade hebben her-
steld die zijn affaire heeft veroorzaakt. Wat me het meest opvalt 
aan je brief is dat je zo weinig over hém zegt. Je razernij lijkt 
alleen gericht op de vrouw met wie hij een affaire heeft gehad. Je 
schrijft dat ze ‘mijn gezin zoveel schade heeft berokkend; zoiets 
had ik nooit voor mogelijk gehouden’, maar ze had geen schade 
kunnen aanrichten als je man haar die kans niet had gegeven. 
Ze hebben allebei je vertrouwen geschaad, maar je man heeft 
de ernstigste overtreding begaan. Hij heeft een eed afgelegd. Zij 
heeft alleen maar een baan aangenomen.
 Ik wijs hier niet op om haar misstap van tafel te vegen, maar 
om je aandacht te vestigen op een dynamiek die het waard is 
onderzocht te worden. Een heimelijke liefdesaffaire aangaan 
met de helft van het stel bij wie je in dienst bent is inderdaad 
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niet oké, maar waarom richt jouw woede zich op haar en niet 
op hem? Is het mogelijk dat je je woede onbewust hebt gestuurd 
in de richting van de veiligere partij; door haar te haten hoef je 
immers niet je leven te ontmantelen, wat wel zou moeten als je 
je man haatte. Hoe heb je je woede jegens je man geuit toen je 
over de affaire hoorde? Hoe heb je het hem vergeven? Is je ra-
zernij jegens de andere vrouw toegenomen of afgenomen nadat 
je je man had vergeven? Waarom? Hoe ziet vergeving in deze 
context er voor jou uit?
 Ik moedig je aan om een tijdje na te denken over deze vragen. 
Als je ze beantwoordt, brengt dat misschien op zijn minst iets 
van evenwicht in je razernij. Ook zul je moeten nadenken over 
cruciale kwesties die om te beginnen moeten worden opgelost 
voordat je in staat zult zijn ‘het vreugdevolle leven’ terug te vin-
den. Wanneer er nare dingen gebeuren, is de enige weg naar 
weer heel worden vaak eerst alles uit elkaar halen. Je hebt de 
kracht om dat te doen, ongeacht hoezeer dat je huwelijk mis-
schien ruïneert of je ziel door elkaar schudt. Er is je iets vrese-
lijks overkomen, maar dat moet je niet je leven laten bepalen. 
Stellen overleven allerlei ellende, waaronder dit soort ellende. 
En mensen overleven ook, zelfs als hun huwelijk niet overleeft. 
Er is een weg vooruit.
 Je vroeg om hulp om te kunnen vergeven, maar ik denk niet 
dat dat is waar je nu al naar moet streven. Je kent toch wel dat 
zinnetje dat alcoholisten die naar de aa gaan altijd gebruiken? 
‘Eén dag tegelijk.’ Dat zeggen ze omdat ‘Ik zal nooit meer drin-
ken’ gewoon te veel is om te zeggen. Dat is groot en moeilijk en 
het mislukt geheid. Zo voelt vergeven voor jou op dit moment 
ongetwijfeld ook. Dat is de reden waarom je het niet kunt op-
brengen dat te doen. Ik stel voor dat je het vergeven voorlopig 
even vergeet en in plaats daarvan naar acceptatie streeft.
 Accepteer dat de man van wie je houdt, jou ontrouw is ge-
weest. Accepteer dat een vrouw die je ooit waardeerde, jou res-
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pectloos heeft behandeld. Accepteer dat hun daden je diep heb-
ben gekwetst. Accepteer dat deze ervaring je iets heeft geleerd 
wat je helemaal niet wilde weten. Accepteer zelfs dat verdriet en 
conflicten deel uitmaken van een vreugdevol leven. Accepteer 
dat het een hele tijd gaat duren om dat monster uit je borstkas 
te krijgen. Accepteer dat je ooit minder gebukt zult gaan onder 
datgene waar je nu onder gebukt gaat.
 Alleen al dat ik dit nu aan jou schrijf, maakt dat ik me pret-
tiger voel, Rouwend en Razend. Voel je die verschuiving? Ac-
ceptatie heeft alles te maken met eenvoud, met op je gewone 
plek gaan zitten en getuige zijn van de simpele feiten van ons 
leven, het heeft te maken met niet beginnen bij wat essentieel 
is, maar daar eindigen. Je leven heeft op zijn grondvesten staan 
schudden door deze recente onthullingen. Het is niet jouw taak 
om degenen die het deden schudden onmiddellijk te vergeven. 
Het verlangen dat je uitspreekt om de vrouw te vergeven die jou 
heeft bedrogen, staat lijnrecht tegenover dat wat je voelt. Verge-
ving vraagt nu onmogelijke innerlijke confrontatie tussen jou 
en de vrouw die je haat.
 Acceptatie vereist alleen maar dat je datgene omarmt wat waar 
is.
 Hoe vreemd het ook klinkt, ik denk niet dat je dat al hebt 
gedaan. Dat hoor ik aan de toon van je brief. Je bent zo veront-
waardigd en verbaasd dat deze rottigheid jou is overkomen dat 
een deel van je er nog steeds niet van overtuigd is dat het waar 
is. Je bent op zoek naar de verklaring, de ontsnappingsmoge-
lijkheid, de stralende wending in het duistere verhaal waardoor 
het verloop ervan wordt omgekeerd. Dat is de reden waarom 
ik mijn eigen verhalen over onrechtvaardigheid zo’n zevendui-
zend keer opnieuw heb moeten vertellen, alsof het verhaal zal 
veranderen wanneer ik er nogmaals over tekeerga; alsof ik aan 
het eind ervan een keer niet nog steeds de vrouw ben aan het 
uiteinde van de lijn.
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 Maar het zal niet veranderen, niet voor mij, noch voor jou of 
voor wie dan ook die ooit onrechtvaardig is behandeld, en dat is 
iedereen. We zijn allemaal weleens – meestal meerdere keren in 
de loop van ons leven – de vrouw aan het lijntje. Laat je acceptatie 
van dat feit een transformerende ervaring zijn. Dat doe je door 
het feit recht in de ogen te kijken en dan verder te gaan. Je hoeft 
niet snel of ver te gaan. Een paar centimeter mag ook. Je kunt je 
vooruitgang ademhaling voor ademhaling afmeten.
 Letterlijk. En dat is de plek waar ik je aanraad te beginnen. 
Telkens als je denkt: ik haat dat rotwijf, wil ik dat je die gedach-
te neutraliseert met een ademhaling. Laat je geest kalmeren. 
Adem diep en opzettelijk in, en dan weer uit. Denk niet: ik haat 
dat rotwijf terwijl je daarmee bezig bent. Gun jezelf dat. Blaas 
dat rotwijf je borstkas uit. En schakel over op iets anders.
 Ik heb me door heel wat mensen heen geademd die mij voor 
mijn gevoel onrechtvaardig hadden behandeld; door heel wat 
situaties waar ik niets aan kon veranderen. Soms ademde ik al 
doende dankbaarheid in en vergiffenis uit. Soms slaagde ik er 
niet in iets anders op te brengen dan de ademhaling zelf, met 
een geest die ik dwong leeg te zijn met enkel en alleen het verlan-
gen om vrij te zijn van verdriet en razernij.
 Het werkt. En de reden waarom het werkt is dat je zo de zalf 
rechtstreeks aanbrengt op de wond. Het is geen toeval dat je 
je pijn beschrijft als iets wat vastzit in je borstkas. Wanneer je 
kalm en bewust ademhaalt, neem je het withete razernijmon-
ster te grazen daar waar het zich schuilhoudt. Je snijdt zijn voe-
dingsslangetje door en dwingt een nieuwe gedachte je hoofd in 
– eentje die jou koestert in plaats van kwelt. In essentie is het 
geestelijke zelfdiscipline. Ik stel niet voor dat je je negatieve 
emoties moet verdringen, maar eerder dat je ze accepteert en ze 
doorleeft door de kracht te omarmen waarmee we onszelf ervan 
weerhouden te blijven zwelgen in emoties die ons geen goede 
dienst bewijzen.
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 Het is zwaar werk. Het is belangrijk werk. En aan de ande-
re kant bevindt zich zoiets als vergeving, daar ben ik van over-
tuigd. En die andere kant zul je bereiken, lieve vrouw. Probeer 
het maar.

Liefs,
Sugar



124

Niks geheimzinnigs aan sperma

Lieve Sugar,

Ik ben een vrouw van eind dertig en nog steeds single. Ik had nooit 
gedacht dat ik dat op deze leeftijd zou zijn. Ik heb diverse relaties 
gehad waarbij ik dacht ‘de ware’ te hebben gevonden, en vervolgens 
lieten ze me keihard vallen.
 De relatie die er het ergst in hakte kwam vijf jaar geleden ten ein-
de, op een leeftijd dat de meesten van mijn vrienden gingen trou-
wen of kinderen kregen. De vriend die ik toen al drie jaar had en 
met wie ik samenwoonde, was gescheiden en had een kind. Plot-
seling besloot hij terug te gaan naar zijn ex-vrouw, net toen wij op 
zoek waren naar een koophuis. Dit gebeurde nadat hij aan het be-
gin van onze relatie behoorlijk wat tijd in therapie was geweest om 
tot de conclusie te komen dat hij zeker wist dat hij een leven met 
mij wilde opbouwen en met mij kinderen wilde krijgen. Wat een 
idioot was ik. Toen hij me verliet, drukte hij me op het hart dat hij 
dat alleen deed voor zijn kind, dat het erg moeilijk had, en dat ik 
nog steeds zijn ware liefde was en dat hij wist dat hij als zij eenmaal 
ging studeren, bij mij terug zou komen en dat we dan nog lang en 
gelukkig zouden leven. Ze was acht. Blijkbaar werd ik geacht tien 
jaar te wachten en ouder te worden terwijl hij zijn andere leven af-
rondde.
 Ik ben een paar jaar kapot geweest van die relatie. Ik heb mezelf 
weer zo goed mogelijk bij elkaar geraapt en ging af en toe met ie-
mand uit. Vorig jaar heb ik iemand ontmoet met wie er een klik 
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was. Helaas was hij nog erger kapot dan ik, en hij wilde het er niet 
met me op wagen. Een paar maanden geleden zijn we uit elkaar ge-
gaan.
 Dus nu zie ik het einde van mijn vruchtbare jaren opdoemen. 
Ik heb altijd een zwangerschap en een geboorte willen meemaken. 
Nu overweeg ik alleenstaande moeder te worden. Ik betwijfel of ik 
wel weet hoe ik dat moet aanpakken, maar ik ben me ervan bewust 
dat de tijd dringt, en al zou ik liever samen met een partner een 
kind opvoeden, ik heb er niet veel vertrouwen in dat dat nog gaat 
gebeuren. Zelfs al zou ik nu iemand leren kennen, dan zou hij zo’n 
beetje meteen een kind moeten willen hebben, en dat is niet waar-
schijnlijk. En toch heb ik er moeite mee om het idee los te laten dat 
ik mijn geliefde zal vinden en een kind met hem zal krijgen. Ik ben 
verlamd. Het is moeilijk om die droom te laten varen. Als ik deze 
stap zet, besluit ik definitief dat ik niet zal trouwen en een kind 
zal krijgen zoals ik het de meesten van mijn vriendinnen heb zien 
doen. (Had ik het al gehad over mijn brandende jaloezie als ik hun 
gelukkige familiekiekjes op Facebook zie, de foto’s uit het zieken-
huis waarop mammie glimlacht met baby op de borst, de felicita-
ties die ik schrijf, begeleid door het gevoel dat ik een stomp in mijn 
maag heb gekregen?)
 Hoe kan ik verdergaan en die droom loslaten? Moet ik de sper-
mabank gaan bellen? Ik kan gewoon niet geloven dat mijn verhaal 
op deze manier eindigt.

Was getekend,
M

Beste M,

Ik ben van mening dat er dingen zijn die je een ander nooit kunt 
adviseren: met een specifiek iemand trouwen, niet met een spe-
cifiek iemand trouwen, je clitoris of pik laten piercen, je lichaam 
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insmeren met olie en in je nakie op een feestje gaan rondrennen 
met een zelfgemaakt masker met het gezicht van Alice B. Toklas 
erop, en een kind krijgen.
 En toch kan ik het niet laten op te merken dat het me duide-
lijk lijkt dat jij ernstig moet overwegen een kind te nemen. Niet 
omdat ik dat wil, maar omdat jij dat wil.
 Ach, die droom. Die verdomde man + kind-droom. Opge-
steld door het Commissariaat voor de heteroseksuele liefde en 
seksuele voorplanting, zoals nageleefd door stellen in het hele 
land, een droom die wel heel kloterig is als je een tot het moe-
derlijke geneigde, zevenendertigjarige heterovrouw bent en de 
droom nog niet hebt beleefd – een situatie met een spermatozo-
isch giftig smaakje. Natuurlijk wil je je jachtgeweer tevoorschijn 
halen zodra je de zoveelste opgezwollen moeder haar zoveelste 
stuks kroost met verkreukeld smoeltje op Facebook omhoog 
ziet houden. Jij wilt die droom ook!
 Maar je hebt hem niet gekregen, M. Nog niet. Of misschien 
nooit. Dat betekent niet dat alles verloren is. Dit is niet de ma-
nier waarop jouw verhaal eindigt. Het is gewoonweg een plek 
waar je verhaal een andere wending neemt dan je had verwacht.
 Ik wil je verdriet niet bagatelliseren. Je teleurstelling is ge-
rechtvaardigd; je verlamming begrijpelijk; je patstelling reëel. 
Maar vergeet niet dat de droom die je hebt over het vinden van 
een liefdespartner voor de lange termijn en het krijgen van een 
baby niet één droom is. Het zijn er twee. De droom over de part-
ner en die over de baby zijn zo nauw verweven dat het je verge-
ven is dat je denkt dat het er maar een is. Het zou prachtig zijn 
als ze tot één droom versmolten. Dat is meer dan prachtig. Het is 
handig. Het is conventioneel. Het heeft economische voordelen. 
En als het goed gaat is dat verdomde fijn.
 Maar dat is niet wat je hebt. Dus laten we eens kijken naar wat 
je wel hebt.
 Je hebt een sterk verlangen om op biologische wijze moeder te 
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worden, gekoppeld aan een diep verdriet dat je op dit moment 
geen relatie hebt met een man met wie je je kunt voortplanten. 
Het enige wat je nodig hebt om een kind van jezelf te maken is 
sperma en geluk. Sperma regelen wil nog niet zeggen dat je ‘de-
finitief besluit’ dat je ‘niet zal trouwen en een kind krijgen’. Het 
leven duurt lang, darling. Wie weet wat er nog gebeurt? Je kunt 
morgen je Grote Liefde ontmoeten. Je kunt hem over tien jaar 
tegenkomen. Je kunt nu in je eentje een kind krijgen en samen 
met hem nog een als je tweeënveertig bent. Je weet het niet. Wie 
je zult beminnen en wanneer je hem zult beminnen heb je niet 
in de hand. Dat is een mysterie dat je niet kunt oplossen.
 Maar er is niets geheimzinnigs aan sperma. Bij banken kun je 
flesjes kopen. Misschien zijn er vrienden of kennissen die je het 
gratis willen geven. Het is nu tijd om de vraag te beantwoorden of 
je wel of niet in je eentje een kind wil proberen te krijgen. Je kans 
om je voort te planten is weldra vervlogen. Ik ben het met je eens 
dat je het punt hebt bereikt waarop je redelijkerwijs kunt aanne-
men dat je de keus hebt tussen zwanger worden zonder partner 
en niet zwanger worden. Van welk scenario word je verdrietiger? 
Welke scenario zal je op je vijftigste blij maken? Het is tijd om het 
emotionele en praktische werk te verrichten dat voorafgaat aan 
de beslissing. De website van de organisatie Single Mothers by 
Choice is een uitstekende plek om te beginnen.
 Ik kan je niet vertellen wat je moet doen. Dat kan niemand. 
Maar als moeder van twee kinderen kan ik je wel vertellen wat 
de meeste moeders zullen zeggen: dat het moederschap belache-
lijk zwaar en ongelooflijk heerlijk is. Dat het het allerbeste is wat 
je ooit hebt gedaan, zeg maar. Dat als jij denkt dat je een baby 
wilt, je er waarschijnlijk een moet krijgen. Dat zeg ik ondanks 
het feit dat kinderen reusachtige, eindeloze zuigmachines zijn. 
Het kan ze geen donder schelen of jij behoefte hebt aan slapen 
of eten of plassen of werk afmaken of naar een feestje gaan in 
je nakie, ingesmeerd met olie en met een zelfgemaakt Alice B. 
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Toklas-masker voor. Ze nemen alles. Ze zullen je naar de uiter-
ste rand van je persoonlijkheid duwen en je vast en zeker op de 
knieën dwingen.
 Ze zullen je ook alles teruggeven. Niet alleen alles wat ze heb-
ben genomen, maar ook veel dingen die je kwijt was voordat zij 
verschenen.
 Iedere moeder heeft een ander verhaal, al hebben we de nei-
ging om ze op één hoop te gooien. We denken graag dat moe-
ders met een partner het goed hebben en dat alleenstaande 
moeders het zwaar hebben, maar de waarheid is dat we een ge-
varieerde bende zijn. Sommige single moeders hebben heel veel 
kindervrije tijd omdat hun kinderen regelmatig onder de hoede 
van hun vader zijn. Anderen hebben zelden een rustig moment. 
Sommige moeders met een partner kunnen de zorg voor hun 
kinderen op een gelijkwaardige manier met die partner delen; 
andere konden net zo goed alleen zijn. Sommige moeders van 
beide variëteiten hebben ouders, broers en zussen en vrienden 
die een actieve rol spelen in het leven van hun kinderen en hun 
werklast aanzienlijk verlichten. Anderen moeten betalen voor 
elk uur dat een ander op hun kinderen past. Sommige moe-
ders, of ze nu alleenstaand zijn of niet, kunnen het zich niet ver-
oorloven om iemand voor wat dan ook te betalen. Sommigen 
kunnen dat wel en doen dat ook. Anderen kunnen dat en doen 
het niet. Sommigen worden financieel geholpen door ouders, 
trustfunds of erfenissen; weer anderen staan er helemaal alleen 
voor. De werkelijkheid is dat de meeste moeders, ongeacht de 
omstandigheden, afwisselend overweldigd worden door de ge-
lukzaligheid van hun liefde voor hun kinderen en totaal over-
spoeld door de adembenemende hoeveelheid offers waar die 
kinderen om vragen.
 Wat je moet beantwoorden wanneer je je in de vraag verdiept 
of je in je eentje een kind zult nemen, honey bun, is hoe het land-
schap er voor jou zal uitzien. Niet hoe het eruit zal zien voor 
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‘single moeders uit vrije wil’, maar hoe het er echt uit zal zien 
in jouw leven. Op wat voor manier zul jij je leven anders moe-
ten inrichten of er anders tegenaan moeten kijken als je moeder 
wordt? Wat voor hulpbronnen heb je, welke hulpbronnen zul je 
nodig hebben, en hoe kom je daaraan?
 Gegeven wat ik weet over het hebben van kinderen, zijn drie 
van de vier grote vragen die ik zou hebben als ik overwoog zon-
der partner een kind te krijgen, opmerkelijk genoeg dezelfde 
vragen die ik stelde toen ik – met mijn partner – nadacht over 
een kind nemen. Die waren

1.  Hoe ga ik hier in vredesnaam voor betalen?
2.  Wie gaat er in godesnaam voor de baby zorgen zodat ik kan 

werken?
3. Zal ik ooit nog weleens seks hebben?

Dus laten we daar eens mee beginnen.
 Je zegt niets over financiën in je brief, maar ik neem aan dat je 
de kost moet verdienen. Kinderen kosten een fortuin, helemaal 
als je iemand moet betalen om voor hen te zorgen zodat jij kunt 
werken. Mijn kinderen zijn nu vier en zes. De kinderopvang 
heeft er de afgelopen jaren voor gezorgd dat meneer Sugar en 
ik zo ongeveer failliet gingen. Toen onze kinderen nog baby’s 
waren, huurden we een deel van de tijd een kindermeisje in, en 
de rest van de tijd verdeelden we de zorg voor de kinderen tus-
sen ons tweeën – we verdienen allebei de kost als kunstenaar, 
dus geen van ons heeft wat je een ‘echte baan’ noemt. Het kin-
dermeisje kostte ons vijftien dollar per uur. We huurden haar 
voor twintig uur per week. Als het kindermeisje kwam, gingen 
mijn man en ik naar ons gezamenlijke kantoor in het souterrain 
en negeerden we elkaar zodat we allebei ons ding konden doen 
(op welk moment onze kinderen steevast aan een langdurig dut-
je begonnen, merkwaardig goed in staat om te onderscheiden 



130

wanneer we een ander betaalden om op hen te passen). Elk uur 
dat verstreek dacht ik: heb ik al 15 dollar verdiend? Heb ik zelfs 
maar 7,50 dollar verdiend?
 Vaak genoeg was het antwoord nee. Wat een omslachtige ma-
nier is om te zeggen dat vraag 1 en vraag 2 onlosmakelijk met 
elkaar verbonden zijn. Nog sterker dan de verbinding tussen de 
man + kind-droom, opgesteld door het Commissariaat voor de 
heteroseksuele liefde en seksuele voorplanting. Vooral voor jou, 
aangezien jij de enige kostwinner bent.
 Veel partners zijn geweldig met de baby terwijl jij werkt, on-
der de douche staat of telefoontjes pleegt die beter verlopen als 
er geen klein mormel op de achtergrond aan het krijsen is. Jij 
zult er geen hebben – een partner, welteverstaan. Je zult alleen 
dat kleine krijsende mormel hebben. Wat ga je dan doen? Heb 
je enige steun in de vorm van gratis kinderopvang? Geloof al 
die lieve vriendinnen niet die zeggen: ‘Ach, M! Neem een ba-
by! Ik zal je echt helpen! Ik word een lieve tante voor je baby!’ 
Die mensen hebben goede bedoelingen, maar de meesten zijn 
levensgenieters die je baby niet zullen opvangen. Of misschien 
dat ze je baby een keer opvangen als het voorjaar is en zij de 
aanvechting krijgen om naar de dierentuin te gaan omdat ze 
de olifanten willen zien. Jij hebt iemand nodig die je baby elke 
maandag, woensdag en vrijdag van negen tot drie onder zijn 
hoede neemt. Eén ding dat ik heb geleerd sinds ik moeder ben, 
is dat de meeste volwassenen niet bereid zijn om veel tijd door 
te brengen met andermans kinderen tenzij er een rechtstreeks 
voordeel voor hen aan verbonden is – namelijk geld of de be-
lofte dat je ooit iets zult terugdoen en voor hún kinderen zult 
zorgen.
 Natuurlijk zijn er uitzonderingen. Sommige opa’s en oma’s 
willen graag een belangrijke rol spelen in het leven van hun 
kleinkinderen. Heb je een min of meer geestelijk gezonde, li-
chamelijk enigszins fitte, overdag niet drinkende, van baby’s 
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houdende ouder of twee in de buurt wonen? Een broer of zus of 
een vriendin die vast zijn of haar steentje wil bijdragen? Als je 
niet dat soort steun hebt, wat doe je dan qua kinderopvang, hoe 
breng je daar structuur in aan en hoe ga je ervoor betalen?
 Vervolgens komen we toe aan de vraag of je leven met ba-
by een saaie, seksloze hel zal worden. Waarschijnlijk zal er een 
poosje niet al te veel actie in bed zijn. Maar maak je geen zorgen: 
dat heeft weinig te maken met je partnerloze staat. Meneer Su-
gar en ik zeggen weleens bij wijze van grapje dat de enige reden 
waarom we ervoor kozen een tweede kind te nemen was dat we 
in elk geval nog één keer seks zouden hebben voordat we dood-
gingen. Je zult uitgeput zijn, hormonaal veranderen en mis-
schien vaginaal en abdominaal zijn verminkt door de baby, en 
daarom een tijdje niet aan seks willen dénken, maar uiteindelijk 
kom je bij je positieven en zul je weer willen daten. Sommige 
mannen zullen niet met je uit willen omdat je een baby hebt. 
Anderen zullen de baby prima vinden en jij zult met hen op date 
gaan en misschien blijkt een van hen ‘de ware’ te zijn.
 Ongeacht wat er gebeurt op het mannenvlak, jij zult die ba-
by hebben. Een verbazingwekkend wezentje dat je verstand zal 
doen stilstaan en je hart doen opzwellen en je dingen zal laten 
denken die je nooit hebt gedacht en je dingen zal laten herinne-
ren die je was vergeten, en dat dingen zal laten genezen waarvan 
je nooit had gedacht dat ze zouden genezen en dat je mensen zal 
laten vergeven op wie je veel te lang kwaad bent geweest en din-
gen zal laten begrijpen die je pas begreep toen je hevig verliefd 
werd op een kleine tiran die het geen donder kan schelen dat jij 
moet plassen. Je zult weer zingen als je daarmee bent opgehou-
den. Je zult weer dansen als je daarmee bent opgehouden. Je zult 
over de vloer kruipen en tikkertje spelen en kietelen en kiekeboe 
doen. Je zult torens bouwen van wankelende blokken en slangen 
en konijnen maken van klei.
 Al met al helemaal te gek, dus.
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 En eenzaam zal het ook zijn, om dat alles zonder partner te 
doen. Hoe eenzaam, dat kan ik niet zeggen. Je zult je baby vast-
houden en soms huilen van frustratie, woede, wanhoop, uitput-
ting en onverklaarbare treurigheid. Je zult naar je baby kijken 
met een vreugde en een glimlach om zo’n zuiver wonder van 
onverhulde schoonheid dat het gewoonweg pijn doet. Dat zijn 
de momenten waarop het echt fijn is om een partner te hebben, 
M. Wat zul jij doen? Hoe zul jij de plek invullen waar de man 
zou hebben gezeten naar wie jij uitkijkt?
 Dat is jouw moeilijke vraag voor mij – de vraag die ik me-
zelf niet stelde toen ik besloot zwanger te raken en moeder te 
worden, al was het natuurlijk naïef van me om te denken dat 
ik dat niet hoefde. Geen mens weet wat de toekomst in petto 
heeft. Zelfs al hebben we alles uitgestippeld, dan nog gebeurt het 
onverwachte. Mijn vriendin A verloor haar echtgenoot bij een 
auto-ongeluk, vier dagen voordat haar dochter werd geboren. 
De man van mijn vriendin B stierf aan kanker toen hun zoon 
nog geen twee was. De man van vriendin C liet haar in de steek 
toen hun baby zes weken oud was. De partner van vriendin D 
besloot dat het vaderschap toch niet helemaal zijn ding was, een 
paar maanden nadat zijn kind was geboren; hij verhuisde naar 
de andere kant van het land en ziet zijn dochter nu eens per jaar. 
En zo kan ik doorgaan. Ik zou het hele alfabet kunnen afwer-
ken. Zelfs al krijg je je droom, dan nog weet je niet of die altijd 
waar zal blijven.
 Andersom werkt het ook. Waar je bang voor bent, gebeurt 
misschien niet. Wie weet besluit je je baby te krijgen en vind je 
intussen de ware liefde. Of je doet diepgaand zelfonderzoek en 
beseft dat je toch geen baby wilt, niet als dat betekent dat je het 
zonder man moet stellen.
 Wat belangrijk is, is dat je de sprong waagt. Spring hoog en 
stevig, doelbewust en met heel je hart. Let niet op het visioen 
dat het Commissariaat heeft bedacht. Het is aan jou om je leven 
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vorm te geven. Neem wat je hebt en stapel dat op als een toren 
van wankelende blokken. En bouw je droom daaromheen.

Liefs,
Sugar
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De gekke seksopbiechter

Lieve Sugar,

Mijn bejaarde vader komt over een paar maanden bij me wonen. 
Mijn moeder is ongeveer drie jaar geleden overleden. Mijn vader 
gaat ook bij mijn broers en zussen wonen – hij zal elke vier, vijf 
maanden van de ene naar de andere plek verhuizen. Hij houdt van 
reizen, dus wij dachten dat we hem, door hem van de een naar de 
ander te laten verhuizen, het gevoel zouden geven dat hij actief en 
onafhankelijk is. Met enige aarzeling, omdat ik het niet per se een 
prettig idee vind, zeg ik dat ik mijn vaders favoriet ben; hij is nooit 
een erg uitgesproken of betrokken ouder geweest, maar laat ik zeg-
gen dat hij zich een klein beetje meer op mij verlaat dan op mijn 
broers en zussen. Sinds kort is dat ook een emotionele afhankelijk-
heid geworden.
 Mijn vader is begonnen dingen aan mij op te biechten. In het be-
gin waren die eigenaardige bekentenissen klein en onbelangrijk, 
en ik schreef ze toe aan het feit dat hij zijn eigen sterfelijkheid be-
gon te ervaren en daarom de balans opmaakte van zijn leven. Maar 
sinds kort zijn z’n bekentenissen omgeslagen in een waar festijn 
van grote en kleine zonden waaraan ik geen enkel plezier beleef. 
Hij heeft me dingen verteld over de vele vrouwen met wie hij mijn 
moeder heeft bedrogen, heeft verteld dat hij niet voor honderd 
procent zeker weet dat hij geen andere kinderen heeft gekregen, en 
smakeloze seksuele details die beelden hebben opgeroepen waar ik 
niet op zit te wachten. Hij heeft me verteld dat toen mijn moeder 



135

van mij in verwachting was, ze geen vijfde kind wilde hebben en 
zich wilde laten aborteren, maar ze was bang dat iemand erachter 
zou komen en daarom zei ze de afspraak af; daarna weigerde ze 
hem seks, wat tot zijn eerste verhouding leidde.
 Dit is geen informatie waar ik ooit van zijn levensdagen van op 
de hoogte wilde zijn.
 Ik ben best vergevensgezind, Sugar, maar het ergste is dat hij 
géén spijt heeft. Ik bedoel: ik zou misschien in staat zijn al deze 
nieuwe informatie te verwerken – zoals dat hij in de jaren tachtig 
de werkster neukte – als hij ook maar een spatje wroeging toonde, 
maar dat heeft hij absoluut niet. Hij beweert dat hij het mij vertelt 
en niet aan mijn broers en zussen omdat hij wist dat ik hem ‘niet 
zal veroordelen’. Hoe komt hij aan dat idee?
 Hoe verknipt het ook is, ik herken het wel als zijn poging om een 
band met me te creëren. Maar dat gezegd hebbende, zou ik willen 
dat hij verder zijn mond houdt. Ineens weet ik niet wat ik ervan 
vind dat hij straks bij me woont en elke dag die ellende gaat lopen 
spuien. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik voel dat het mijn verant-
woordelijkheid is om voor hem te zorgen, maar mag ik zo laat in 
het hele verhaal nog grenzen stellen?

Vertrouwenspersoon

Beste Vertrouwenspersoon,

Ja, je mag zo laat in het hele verhaal nog grenzen stellen. In fei-
te zou dat ook een goed idee zijn als je vader níét de onzalige 
bron van vieze verhalen was geworden. Een bejaarde ouder die 
bij een volwassen kind intrekt is een voor beide partijen (en in 
sommige gevallen voor de partner en de kinderen van het vol-
wassen kind) ingrijpende overgang. Zelfs in de beste gevallen 
is het verstandig een gezinsplan op te stellen met basisregels en 
verwachtingen, waarin zorgen worden besproken en samen een 
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manier wordt gevonden voor het oplossen van conflicten. Wan-
neer twee huishoudens versmelten, moeten de gezags- en ver-
antwoordelijkheidsrollen opnieuw worden gerangschikt – soms 
subtiel, soms ingrijpend – en ze moeten worden herschikt op 
een manier die vaak de sinds lang bestaande verhouding tussen 
ouder en kind omdraait. Dit is zonder meer gecompliceerd.
 Dat je vader ervoor heeft gekozen om dit nog gecompliceer-
der te maken door de gekke seksopbiechter te worden, is geen 
grapje. Ik moedig je aan om de zaak onmiddellijk te vereenvou-
digen door hem te vertellen dat je verder geen woord meer wilt 
horen over zijn seksleven. Wees duidelijk. Wees eerlijk. Wees 
standvastig. Als hij jouw wensen niet respecteert, kap je hem af. 
Als hij over dat soort dingen begint, zeg je dat hij moet ophou-
den. Als hij niet ophoudt, loop je de kamer uit, zet je de auto aan 
de kant, of wat je dan ook moet doen om je aan zijn gezelschap 
te onttrekken. Als je resoluut en consequent bent, zal hij het uit-
eindelijk snappen.
 Zodra je eenmaal die grens hebt gesteld, moedig ik je aan om 
de onderliggende kwesties te onderzoeken die je vader er mis-
schien toe brengen om je die ongepaste dingen te vertellen. Er 
bestaat een kans dat zijn bekentenissen samenhangen met een 
medisch probleem. Sommige hersenziekten veroorzaken ver-
anderingen in iemands persoonlijkheid. Als je ook maar even 
vermoedt dat dat het geval is, en vooral als je ook andere ver-
anderingen bij je vader bespeurt, raad ik je aan zijn huisarts te 
raadplegen.
 Een waarschijnlijker scenario is wat jij veronderstelt: dat de-
ze bekentenissen de verknipte manier van je vader zijn om een 
band met jou te scheppen. Misschien is de beste manier om hem 
zover te krijgen dat hij ophoudt jou dingen te vertellen die jij 
niet wilt horen, hem vragen naar de dingen waar je wel naar wilt 
luisteren. Misschien heeft hij er alleen maar behoefte aan om 
eindelijk open kaart te spelen over zijn leven tegenover iemand 
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van wie hij houdt. Waarom probeer je niet op een dieper niveau 
contact met hem te leggen? Vraag hem of hij andere verhalen 
over zijn leven met je wil delen – de verhalen waarvoor hij nooit 
moedig genoeg is geweest om ze te vertellen. Hij heeft er vast 
een paar die niet gaan over het neuken van de werkster terwijl je 
moeder boodschappen aan het doen was.
 Daar hoop ik op, voor jullie allebei.

Liefs,
Sugar
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De toekomst heeft een oeroud hart

Lieve Sugar,

Ik doceer creatief schrijven aan de universiteit van Alabama, waar 
het grootste deel van mijn studenten bestaat uit laatstejaars die 
binnenkort afstuderen. De meesten van hen studeren Engels 
of creatief schrijven als hoofd- of bijvak en zien erg op tegen het 
moment dat ze uit het academische leven worden verjaagd en ‘de 
echte wereld’ betreden. Veel van hun vrienden die andere studies 
volgen hebben al een baan op het oog voor na hun afstuderen, en 
veel van mijn studenten zijn het beu om van vrienden en familie 
te horen te krijgen dat ‘Engels studeren een mooie voorbereiding is 
om rechten te gaan doen’ en onder druk te worden gezet om voor 
een juridische loopbaan te kiezen, ook al hebben ze daar weinig of 
geen interesse voor. Ik lees mijn studenten vaak jouw columns voor 
om ze een beetje op te peppen en ze te laten weten dat het allemaal 
goed komt.
 Onze faculteit heeft al zo’n vijf jaar geen spreker meer uitgeno-
digd voor de afstudeerplechtigheid, en zelfs toen we wel een spre-
ker hadden, waren dat vaak geslaagde zakenlieden of voormalige 
sporters, en dus sloeg hun boodschap bij de meerderheid van de 
studenten totaal niet aan. Daarom vraag ik jou, Sugar, om een af-
studeertoespraak af te steken voor ons schrijversklasje. In ruil hier-
voor een eredoctoraat voor je regelen zit er waarschijnlijk niet in, 
maar neem van mij aan dat er zich onder ons een stel uitzonderlijk 
getalenteerde schrijvers, bakkers, musici, redacteuren, ontwerpers 
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en gamers bevindt die met alle liefde een lyrisch essay voor je schrij-
ven, een taart voor je bakken, een song voor je schrijven en talloze 
andere goede daden voor je willen verrichten in ruil voor je advies.

Met lieve groeten,
Cupcake & Team 408

Beste Cupcake & Team 408,

Er is een regel van de Italiaanse schrijver Carlo Levi die hier vol-
gens mij gepast is: ‘De toekomst heeft een oeroud hart.’ Ik ben 
er dol op omdat die zin op elegante en bondige wijze uitdrukt 
wat werkelijk waar is – dat wie we worden voortkomt uit wie we 
op ons allerprimitiefst zijn; dat we zowel weten als onmogelijk 
kunnen weten wat het is dat we in ons leven nog zichtbaar moe-
ten maken. Ik denk dat het voor jullie een nuttige emotie is om 
over na te denken, sweet peas, nu de toekomst waarschijnlijk 
aanvoelt als het tegendeel van oeroud, en eerder aanvoelt als een 
Lamborghini die naast de stoeprand stopt terwijl alle stemmen 
om je heen eisen dat je instapt en wegrijdt.
 Ik ben hier om te vertellen dat het ook goed is om te voet te 
reizen. Sterker nog, ik raad het jullie aan. Er ligt zoveel in het 
verschiet dat de moeite waard is om te zien, zoveel achter je dat 
je op topsnelheid niet herkent. Jullie docent heeft gelijk: het 
komt goed met jullie. En het komt niet goed met jullie omdat je 
al of niet als hoofdvak Engels hebt gedaan, of omdat je al of niet 
van plan bent je voor een studie rechten in te schrijven, maar 
omdat je bijna altijd uiteindelijk op de goede plek belandt, zelfs 
al maak je er onderweg een complete puinhoop van.
 Dat weet ik. Ik heb van sommige dingen een puinhoop ge-
maakt. Ik heb ook Engels gestudeerd. In feite heb ik er zes jaar 
lang over gelogen dat ik was afgestudeerd, al was het niet direct 
mijn bedoeling om te liegen. Ik had colleges gevolgd en deelge-
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nomen aan een afstudeerceremonie. Ik was over een podium ge-
lopen en had een papiertje in ontvangst genomen waarop stond 
dat ik mijn bachelor zou krijgen als ik nog een laatste reeks col-
leges zou volgen. Dat leek een eitje, maar dat was het niet. En 
dus liet ik het erbij zitten en glipten de jaren voorbij, en elk daar-
van maakte het onwaarschijnlijker dat ik ooit zou afstuderen. Ik 
had alle colleges gevolgd, behalve dat ene. Ik had goede cijfers 
gehaald. Beweren dat ik een studie Engels had afgerond was eer-
der waar dan niet waar, zei ik tegen mezelf. Maar daarom was 
het nog niet waar.
 Je moet doen wat je moet doen. Er is absoluut niets mis met 
een studie rechten, maar begin er niet aan tenzij je jurist wilt 
worden. Je moet geen colleges gaan volgen als het volgen van die 
colleges je het gevoel geeft dood te gaan. Doen alsof werkt nooit. 
Als je me niet gelooft, lees dan Richard Wright. Lees Charlotte 
Brontë. Lees Joy Harjo. Lees Toni Morrison. Lees William Tre-
vor. Lees de hele westerse canon.
 Of sluit gewoon je ogen en denk terug aan alles wat je al weet. 
Laat welk geheimzinnig sterrenlicht jou ook tot hier heeft ge-
bracht, je verder leiden naar welke waanzinnige schoonheid je 
ook te wachten staat. Vertrouw erop dat alles wat je tijdens je 
studie hebt geleerd nuttig was om te leren, ongeacht of je be-
seft wat dat nut precies was. Weet dat al die verhalen, gedichten, 
toneelstukken en romans nu deel van jou uitmaken en dat ze 
groter zijn dan jij, en dat altijd zullen blijven.
 Gedurende het grootste deel van de jaren dat ik mijn studie 
Engels niet afmaakte was ik serveerster. Mijn moeder was het 
grootste deel van de jaren dat ze mijn zus, broer en mij opvoed-
de serveerster. Ze was dol op lezen. Ze wilde altijd studeren. 
Een keer toen ik nog heel klein was, schreef ze zich in voor een 
avondcursus, en mijn vader werd woedend op haar en knipte 
haar lesboek kapot met een schaar. Ze stopte met de cursus. Ik 
geloof dat het biologie was.
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 Je hoeft niet de baan te zoeken die ervoor zorgt dat ánderen 
zich op hun gemak voelen bij wat zij als jouw succes beschou-
wen. Je hoeft niet uit te leggen wat je van plan bent met je leven 
te doen. Je hoeft je opleiding niet te rechtvaardigen door aan te 
tonen dat die geld oplevert. Je hoeft geen onberispelijke krediet-
status te hebben. Wie dat van je verwacht, heeft geen notie van 
geschiedenis, economie, wetenschap of kunst.
 Je moet je eigen energierekening betalen. Je moet aardig zijn. 
Je moet je best doen. Je moet mensen vinden die oprecht van je 
houden en hen net zo oprecht liefhebben. Maar dat is alles.
 Ik trouwde toen ik nog studeerde. Ik scheidde in de jaren dat 
ik loog over mijn studie Engels. Toen ik met de man trouwde 
met wie ik nu getrouwd ben, zei hij: ‘Weet je wat, ik denk echt 
dat je moet afstuderen, niet omdat ik dat wil, maar omdat ik 
merk dan jij dat wil.’ Ik vond hem nogal een oetlul. Een jaar lang 
hadden we het er niet meer over.
 Ik begrijp waar jullie bang voor zijn. Ik begrijp wat jullie ou-
ders vrezen. Er zijn praktische overwegingen. Een mens heeft 
geld nodig om te leven. En dan is er dat diepe verlangen om je 
legitiem te voelen in de wereld, om te voelen dat anderen ons 
waarderen. In die jaren als serveerster voelde ik me regelmatig 
opgelaten. In mijn familie was ik degene die geacht werd ‘het 
te hebben gemaakt’. Af en toe leek het er eerder op dat ik mijn 
opleiding had verspild en mijn dode moeder had onteerd door 
net als zij serveerster te worden. Soms dacht ik daaraan terwijl 
ik van tafel naar tafel ging met mijn dienblad, en dan moest ik 
aan iets anders denken om niet te gaan huilen.
 Toen ik al jaren niet meer werkte bij het laatste restaurant 
waar ik serveerster was geweest, kwam mijn eerste roman uit. 
De manager van het restaurant las over me in de krant en kwam 
naar mijn lezing. Hij was vaak onbeschoft en snauwerig tegen 
me geweest en af en toe had ik hem vervloekt, maar ik was ont-
roerd toen ik hem die avond in de boekwinkel zag. ‘Wie had al 
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die jaren geleden gedacht dat we nog eens de publicatie van jouw 
roman zouden vieren?’ vroeg hij toen we elkaar omhelsden.
 ‘Ik,’ antwoordde ik.
 En dat was waar. Ik zou het altijd hebben gedacht, zelfs al die 
tijd dat ik bang was dat het nooit zou gebeuren. Dat ik die avond 
daar was, was waar mijn leven over ging. Daar belanden was 
van begin tot eind mijn bedoeling geweest. Als ik zeg dat je niet 
hoeft uit te leggen wat je met je leven gaat doen, bedoel ik niet 
dat je al lanterfantend gaat zitten piepen over hoe moeilijk het 
allemaal is. Ik stel voor dat je je toelegt op zaken in richtingen 
waarvoor we geen precieze meetinstrumenten hebben. Ik heb 
het over werk. En liefde.
 Het is eigenlijk heel neerbuigend om tegen jullie te zeggen 
hoe jong jullie nog zijn. Het is zelfs onnauwkeurig. Sommige 
van degenen die afstuderen zijn niet jong. Sommige van jullie 
zijn ouder dan ik. Maar voor diegenen onder jullie pas afgestu-
deerden die echt jong zijn, en de oude pas afgestudeerden zullen 
het met me eens zijn: jullie zijn verdomde jong. Wat inhoudt dat 
ongeveer acht van de tien dingen die je over jezelf hebt besloten, 
in de loop van de tijd onwaar zullen blijken te zijn.
 De andere twee dingen zullen zo waar blijken te zijn dat je 
over twintig jaar snikkend zult terugkijken.
 Mijn moeder was ook jong, maar niet zoals degenen onder 
jullie die verdomde jong zijn. Ze was veertig toen ze uiteindelijk 
ging studeren. De laatste jaren van haar leven was ze student, al 
wist ze niet dat het haar laatste jaren waren. Ze dacht dat ze aan 
het begin stond van het volgende tijdperk in haar leven. Ze stierf 
een paar maanden voordat we allebei aan een andere universi-
teit geacht werden af te studeren. Tijdens de herdenkingsdienst 
stond de lievelingsdocent van mijn moeder op en verleende haar 
een eredoctoraat.
 In een leven gebeuren de verschrikkelijkste, prachtigste en 
boeiendste dingen. Voor sommige van jullie zijn die dingen al 
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gebeurd. Wat jou overkomt, is van jou. Maak het je eigen. Neem 
het in je op, ook al voelt het onverteerbaar. Laat het je voeden, 
want dat zal het doen.
 Dat heb ik keer op keer op keer geleerd.
 Op een dag besloot ik niet meer te liegen. Ik belde de univer-
siteit waar ik mijn studie Engels niet had afgemaakt op en vroeg 
de vrouw die ik aan de telefoon kreeg wat ik moest doen om 
alsnog af te studeren. Ze zei dat ik maar één serie colleges hoefde 
te volgen. Het mocht van alles zijn. Ik koos Latijn. Ik had nooit 
Latijn geleerd, maar ik wilde eindelijk eens weten waar zoveel 
van onze woorden vandaan komen. Ik had er een romantische 
voorstelling van wat het zou betekenen om Latijn te studeren – 
ten slotte stammen de Romaanse talen ervan af – maar het was 
niet romantisch. Het was een hele hoop verwarring en stampen 
en proberen bizarre verhalen te ontcijferen over soldaten die 
door oude landen marcheren. Hoewel ik mijn best deed, haalde 
ik maar een 7.
 Eén ding dat ik nooit ben vergeten over mijn colleges Latijn 
is dat een taal die van een andere taal afstamt een dochtertaal 
wordt genoemd.
 Het was het begin van het volgende tijdperk van mijn leven, 
zoals dit het begin is voor jullie.
 Toen ik al jaren niet meer in de staat woonde waar mijn 
moeder en ik studeerden, ging ik erheen om voor te lezen uit 
mijn eerste roman. Zoals mijn voormalige baas een paar weken 
daarvoor had gedaan in een andere stad, had de docent die mijn 
moeder tijdens de herdenkingsdienst een eredoctoraat had ver-
leend over mij in de krant gelezen en kwam ze naar de boek-
winkel voor mijn lezing. ‘Wie had al die jaren geleden gedacht 
dat we nog eens de publicatie van jouw roman zouden vieren?’ 
vroeg ze toen we elkaar omhelsden.
 ‘Ik niet,’ antwoordde ik. ‘Ik niet.’
 En dat was waar. Ik meende het net zo oprecht als toen ik 
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tegen mijn baas zei dat ik het altijd wel had gedacht. Dat allebei 
die dingen tegelijkertijd waar konden zijn – mijn ongeloof en 
mijn zekerheid – was waar het oeroude en het toekomstige deel 
van mij één werden. Het was alles wat ik van plan was geweest 
en toch was ik verbaasd over wat ik kreeg.
 Ik hoop dat jullie tegelijkertijd verbaasd zullen zijn en het 
zullen weten. Ik hoop dat je altijd liefde zult koesteren. Ik hoop 
dat jullie ontspannen dagen zullen hebben en een goed gevoel 
voor humor. Ik hoop dat een van jullie echt een taart voor me 
bakt (bananenroomtaart, graag). Als mensen je vragen wat je 
gaat doen met je studie Engels en/of creatief schrijven, hoop ik 
dat je zegt: Doorgaan met mijn boekenwurmige onderzoek naar 
de tegenstrijdigheden en complexiteiten van de menselijke mo-
tivatie en begeerte; of misschien alleen: De studie met me mee-
dragen zoals ik doe met alles wat van belang is.
 En dan heel sereen glimlachen tot ze ‘o’ zeggen.

Liefs,
Sugar
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Nepvriendschappelijk voetjevrijen

Lieve Sugar,

Ik ben misschien verliefd op een goede vriend van me. Misschien 
is hij verliefd op mij. Op zijn minst genieten we van elkaars ge-
zelschap. We zien elkaar elke dag, spreken elkaar minstens twee, 
drie keer per dag aan de telefoon en missen elkaar als we afscheid 
moeten nemen. Er is een hoge mate van seksuele spanning die zich 
al snel in onze vriendschap openbaarde, en die we onder bedwang 
hebben proberen te krijgen door er eerlijk met elkaar over te praten 
en de reden te bespreken waarom er niets van kan komen: hij heeft 
een serieuze monogame relatie met een hartelijke, mooie, liefheb-
bende vrouw die ik als een vriendin beschouw.
 In het begin probeerden we de wederzijdse aantrekkingskracht 
van tafel te vegen als iets natuurlijks – we vinden elkaar fysiek aan-
trekkelijk. Of het natuurlijk is of niet, er zijn avonden geweest dat 
het ondraaglijk leek om elkaar niet aan te raken, en dus besloten 
we elkaar een tijdje niet te zien. Maar die poging om bij elkaar uit 
de buurt te blijven versterkte alleen maar het gevoel hoezeer we op 
elkaar waren gaan leunen. Daarna probeerden we elkaar alleen te 
zien met zijn vriendin erbij. Gruwelijk genoeg verjoeg haar aanwe-
zigheid de spanning niet; die bezorgde me alleen maar nog meer 
schuldgevoel. We hebben elkaar nooit gekust. We zijn fysiek nooit 
een grens overgegaan. Maar er is wel iets gaande.
 Hij zal niet bij haar weggaan, in elk geval niet nu, en ik ga hem 
dat ook niet vragen. Hoe sterk mijn gevoelens voor hem ook zijn, 
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ik zie wel dat zij oprecht van elkaar houden. We gaan geen affaire 
beginnen, aangezien dat alleen maar ellendig kan aflopen voor ie-
dereen. We gaan er waarschijnlijk niet mee stoppen elkaar te zien. 
Dat hebben we de afgelopen twee maanden geprobeerd en dat lijkt 
niet te helpen. We zetten echt alles op alles om de zaak platonisch 
te houden, maar dat zou niet zo moeilijk moeten zijn.
 Als we elkaar op een ander moment hadden ontmoet, zouden 
we waarschijnlijk geliefden zijn. Mijn vriend is briljant (maar nooit 
neerbuigend), hartelijk, ruimhartig, getalenteerd, bevlogen, boei-
end, charmant, grappig en warm. We brengen uren pratend door. 
We vervelen ons nooit. We grijnzen de hele tijd als we bij elkaar zijn. 
We mogen elkaar heel graag. Onze vriendschap betekent alles voor 
me (en voor hem), maar die overleeft het niet als we geen kans zien 
de lustgevoelens te onderdrukken die alleen maar sterker lijken te 
worden.
 Wat moet ik doen, Sugar? Ik hou van hem. Ik respecteer en be-
wonder zijn vriendin en ik wil iedereen fatsoenlijk behandelen. En 
vooral wil ik dat we vrienden blijven, dus waarom lijkt dat niet te 
werken?

‘De Vriendin’

Beste ‘De Vriendin’,

Het lijkt niet te werken omdat je niet echt bevriend bent met 
deze man. Je hebt een onderdrukte seksuele, soort van romanti-
sche relatie met hem. Je bent aan het droog-daten, en deze speci-
fieke versie van droog-daten is kut en zal kut blijven tot:

A) die vriend het uitmaakt met zijn vriendin, zodat jullie je ge-
voelens voor elkaar kunnen verkennen zonder achterbaks te 
zijn, of
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B) jullie het feit omarmen dat we allemaal soms liegbeesten zijn 
en jullie aan een relatie beginnen waar ook seks bij zit, meer dus 
dan de emotionele affaire die jullie overduidelijk hebben, zodat 
je kunt bekijken of de ‘spanning’ tussen jullie tweeën een leven 
heeft voorbij het ‘niet aanraken, niets zeggen’-beleid dat jullie 
nu met zoveel hartzeer voeren, of

C) je je relatie met die vriend verbreekt omdat je verliefd op hem 
bent terwijl hij niet beschikbaar is.

A doet niet mee omdat jij er geen invloed op hebt of je vriend het 
uitmaakt met zijn vriendin.
 B doet niet mee omdat je al (heel verstandig) hebt vastgesteld 
dat je niet achterbaks wilt zijn (hoe leuk dat misschien ook een 
tijdje kan zijn).
 Maar C is helemaal van jou, mi amiga. En vanuit Sugars sui-
kerzoete standpunt bezien is het kristalhelder dat dat is wat je 
moet doen.
 C is geen lolletje. Op het eerste gezicht lijkt afscheid nemen 
van je vreselijk coole, zwaar aantrekkelijke maar o-zo-bezette 
wonderboy het slechtste idee van allemaal. Maar neem van mij 
aan dat dat de enige manier is om te krijgen wat je denkt te wil-
len hebben. Hem, dus. Maar dan hem helemaal. Niet hem in het 
geniep. Niet hem als een ‘vriend’ met wie je naar bed wilt, terwijl 
je dat niet kunt (en niet doet en niet zal doen).
 Om te krijgen wat je hebben wilt in een liefdesrelatie moet 
je zeggen wat je wilt. Zullen we het samen zeggen? Je wilt dat 
je vriend vrij is om echt verliefd op jou te worden als jij echt op 
hem verliefd wordt. Jullie martelende, halfbakken, oververhitte 
spelletje nepvriendschappelijk voetjevrijen is gewoon niet oké.
 Misschien zal jouw besluit om de banden met je vriend te 
verbreken hem duidelijk maken dat hij wil onderzoeken wat er 
met jou mogelijk is en zal hij doen wat er in zijn leven gedaan 
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moet worden om dat mogelijk te maken. Misschien zal het hem 
duidelijk maken dat de vrouw verliezen van wie hij houdt om 
openlijk te kunnen onderzoeken wat er mogelijk is met jou, een 
te hoge prijs is. Hoe dan ook, lieve Vriendin, zul jij erbij winnen.

Liefs,
Sugar
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De menselijke maat

Lieve Sugar,

Ik schrijf je dit vanaf mijn bank/bed op de ic-afdeling in het 
Egleston-kinderziekenhuis in Atlanta. Mijn man en ik hebben net 
gehoord dat onze dochter van zes maanden, Emma, een tumor 
heeft; morgen krijgt ze een hersenoperatie. Ik ben bang dat ik haar 
zal verliezen. Ik ben bang dat ze verlamd zal raken of dat haar ont-
wikkeling zal worden verstoord en zij een moeilijk leven krijgt. Ik 
ben bang dat ze erachter komen dat het een kankergezwel is zodat 
ze chemotherapie nodig heeft. Ze is nog maar een baby.
 Mensen wijden op dit moment al hun gedachten en gebeden 
aan ons, maar eerlijk gezegd is God heel ver uit mijn gedachten. 
Ik ben nooit superreligieus geweest, maar nu betrap ik me erop 
dat ik meer dan ooit aan Zijn bestaan twijfel. Als er een God is, 
waarom zou Hij mijn kleine meid dan een mogelijk levensbe-
dreigende operatie laten ondergaan, Sugar? Ik had in nog geen 
miljoen jaar gedacht dat mijn man en ik in deze situatie zouden 
belanden.
 Ik wil je vragen om te bidden en vraag al je lezers om te bidden, 
misschien tot een God van wie ik niet eens meer zeker ben of ik wel 
in Hem geloof. Bid dat het goed komt met mijn kleintje. En dat we 
dit achter ons kunnen laten en kunnen vergeten dat het ooit is ge-
beurd. Ik heb je eerder geschreven over allerlei dingen die nu stom 
en onnozel lijken. Het enige wat ik nu wil is hierdoorheen komen 
met mijn man en mijn dochter, en terugkijken en God danken dat 
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alles goed is. Ik wil in Hem geloven en ik wil geloven dat alle gebe-
den die voor ons worden gezegd echt helpen.

Abbie

Beste Abbie,

Ik heb sinds ik je e-mail heb gelezen non-stop gedacht aan jou, 
Emma en je man. Weet alsjeblieft dat ik het allerbeste voor jullie 
wens en Emma het allerbeste wens.
 Ik zou graag jouw brief en mijn antwoord willen publiceren, 
maar ik wil zeker weten dat je hem met die bedoeling hebt ge-
stuurd. Als dat niet zo is – als je hem bedoelde als een persoonlij-
ke e-mail aan mij, dan is dat ook prima en zal ik hem niet publice-
ren. Als je wel wilt dat ik hem publiceer, wil ik zeker weten dat je 
je erin kunt vinden dat de herkenbare details – Emma’s naam, de 
naam van het ziekenhuis, en dergelijke – blijven staan. Zo niet, 
laat me dat dan weten, dan kan jij of ik die details veranderen.
 Ik stuur je liefde, licht, zegeningen en kracht.

Liefs,
Sugar

Lieve Sugar,

Dank je wel voor je antwoord. Ik zou het heel fijn vinden als je mijn 
brief publiceert. Als je wilt kun je er dit stukje aan toevoegen, zodat 
iedereen weet dat de operatie goed is verlopen. De artsen denken 
dat de tumor goedaardig is. Ze moesten een heel klein stukje laten 
zitten omdat dat vastzat aan een bloedvat en één verkeerde bewe-
ging haar voor altijd zou hebben verlamd. Emma is zo goed her-
steld dat zelfs de artsen een beetje verbaasd lijken. We gaan waar-
schijnlijk morgen naar huis.
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 Op dit moment hoop ik dat er een God is, en dat het de kracht 
van gebed is die ervoor gezorgd heeft dat mijn kleine Emma veilig 
en ongeschonden is gebleven. Er waren in het hele land mensen die 
voor ons baden. Ik hoop dat iedereen doorgaat met bidden zodat de 
tumor niet terugkomt en we dit achter ons kunnen laten. Mijn hele 
leven ben ik al aan het twijfelen over het bestaan van God. De hoop 
dat Hij bestaat en onze gebeden hoort, is volgens mij iets wat ieder-
een in zich heeft. Toen ik erachter kwam dat mijn dochter van zes 
maanden een tumor (of dat nu kanker was of niet) had, was ik weer 
helemaal terug bij dat deel in me dat zegt dat als God bestond, er 
geen akelige dingen zouden gebeuren.
 Ik wil het feit dat haar operatie goed is verlopen en het goede 
nieuws dat we tot nu toe hebben ontvangen, opvatten als een teken 
dat Hij inderdaad bestaat, maar ik wil ook niet zoiets groots aflei-
den uit iets wat misschien toeval is. Of Hij er nu is of niet, of de ge-
beden nu wel of niet werken, ik blijf bidden voor haar voorspoedige 
herstel en ik hoop dat al je lezers meedoen met bidden voor Emma 
en voor alle kinderen hier in het Egleston en overal elders die zo 
vroeg in hun leven zulke verdrietige dingen meemaken.
 Ga gerust je gang en vermeld onze namen en locatie. Daar zit 
ik niet mee. Ik hoop dat je mijn brief nog steeds zult behandelen. 
Ik zou heel graag lezen wat jij te zeggen hebt over het bestaan van 
God. Ik kan niet beslissen of ik nu maar blindelings moet geloven 
omdat Emma in orde is en dat aan God moet toeschrijven.

Bedankt dat je aan ons denkt,
Abbie

Beste Abbie,

Ik weet dat iedereen die deze woorden leest, net zo opgelucht is 
als ik dat Emma zo goed door de operatie heen is gekomen. Wat 
naar dat jullie zo’n angstaanjagende ervaring moesten meema-



152

ken. Ik hoop dat het ergste nu achter de rug is en dat jullie dit 
achter jullie kunnen laten, zoals jij het noemt, en dat jullie je er – 
ver en snel – van kunnen verwijderen op weg naar een toekomst 
zonder de woorden ‘tumor’, ‘operatie’ en ‘kanker’.
 Ik heb erover gepiekerd of ik je brief wel moest publiceren. 
Niet omdat die geen antwoord verdient – jouw situatie is zo ern-
stig als maar kan, en je twijfels over je geloof in God gaan diep 
en worden door velen gedeeld. Maar ik kon het niet laten me af 
te vragen wie ik wel niet dacht dat ik was om me aan een ant-
woord op jouw vraag te wagen. Dat heb ik wel vaker wanneer 
ik deze column schrijf, maar wat jouw brief aangaat vroeg ik 
me dat nog sterker af. Ik ben geen geestelijke. Ik weet geen klap 
van God af. Ik geloof niet eens in God. En ik geloof nog minder 
in het bespreken van God op een publiek forum, waar ik grote 
kans loop om de oren te worden geslagen vanwege mijn overtui-
gingen.
 En toch ben ik hier, omdat ik je brief maar niet uit mijn hoofd 
kon zetten.
 Bijna twee jaar geleden nam ik mijn kinderen mee naar het 
kerstspel in de grote unitariërskerk in onze stad. De geboorte 
van Jezus zou worden nagespeeld. Ik nam mijn kinderen mee 
om hen te leren over de niet-Kerstman-geschiedenis van het 
feest. Niet als religieuze indoctrinatie maar als geschiedenisles.
 Wie is Jezus? vroegen ze vanaf de achterbank van de auto op 
weg naar de voorstelling, nadat ik had uitgelegd wat we te zien 
zouden krijgen. Ze waren indertijd vier en bijna zes. Ze hadden 
weleens eerder vaag iets over Jezus gehoord, maar nu wilden ze 
alles weten. Ik was niet erg geletterd als het om Jezus ging – mijn 
moeder was een ex-katholiek die haar hele volwassen leven de 
georganiseerde religie had verworpen, dus ik heb als kind geen 
religieuze scholing gehad – maar ik wist genoeg om ze de basis-
feiten te kunnen vertellen, van zijn geboorte in een kribbe tot 
zijn vroege volwassenheid als prediker van medeleven, vergiffe-
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nis en liefde, tot zijn kruisiging en daarna, en over de godsdienst 
die gebaseerd was op het geloof dat Jezus na voor onze zonden 
te hebben geleden uit de dood was opgestaan en ten hemel was 
gevaren.
 Toen ik mijn verhaal af had, was het net of iemand mijn kin-
deren twee stevige dubbele espresso’s had ingespoten. Vertel me 
over Jezus! werd een tienmaal per dag herhaalde eis. Ze waren 
niet geïnteresseerd in zijn geboorte in de stal of in zijn filosofie-
en over hoe je moet leven of zelfs maar in wat hij misschien in 
de hemel aan het doen was. Ze wilden alleen maar dingen weten 
over zijn dood. Tot en met de pijnlijkste details. Keer op keer 
opnieuw. Tot elk akelig detail in hun beminde botten was ge-
trokken. Maandenlang moest ik herhaaldelijk beschrijven hoe 
Jezus precies was gegeseld, vernederd, met doornen gekroond 
en aan handen en voeten vastgenageld aan een houten kruis om 
een pijnlijke dood te sterven. Soms deed ik dat terwijl ik gekweld 
op en neer rende door de gangpaden van de pretentieuze bio-
logisch-dynamische supermarkt waar wij onze boodschappen 
doen, en dan draaiden mensen zich om en staarden me na.
 Allebei mijn kinderen waren zowel van afschuw vervuld als 
totaal in de ban van de kruisiging van Jezus. Het was het vre-
selijkste wat ze ooit hadden gehoord. Ze begrepen het verhaal 
niet in zijn religieuze context. Ze zagen alleen de brute waarheid 
ervan. Ze dachten niet na over de goddelijkheid van Jezus, maar 
eerder over zijn menselijkheid. Ze hadden weinig interesse voor 
dat gedoe over zijn herrijzenis. Voor hen was hij geen messias. 
Hij was gewoon een man. Eentje die levend aan een kruis was 
genageld en dat een poosje had doorstaan.
 Voelde hij zich gekwetst toen ze zo gemeen tegen hem deden? 
vroeg mijn zoon. Waar was zijn mama? wilde mijn dochter we-
ten.
 Toen ik hun over de dood van Jezus had verteld, vroeg ik me 
af of ik dat wel had moeten doen. Meneer Sugar en ik waren 
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er tot dan toe in geslaagd hen af te schermen van vrijwel alle 
wreedheid in de wereld, dus waarom, in godsnaam (ahum), stel-
de ik ze hieraan bloot? En toch besefte ik dat ze het moesten we-
ten – hun fascinatie voor het lijden van Jezus bewees dat. Ik had 
een zenuw geraakt. Ik had een waarheid onthuld en ze waren 
eraan toe om die te kennen. Een waarheid niet over het christen-
dom, maar over het menselijk tekort: dat lijden een deel van het 
leven is.
 Ik weet dat. Jij weet dat. Ik weet niet waarom we het vergeten 
wanneer ons iets echt gruwelijks overkomt, maar dat doen we 
wel. We vragen ons af: Waarom ik? en Hoe kan dit? en Welke 
afgrijselijke God doet nou zoiets? en Het feit dat dit me is aan-
gedaan is een bewijs dat er geen God bestaat! We doen net of we 
niet weten dat er elke seconde van iedere dag allerlei mensen 
afschuwelijke dingen overkomen, terwijl het enige dat er veran-
derd is aan de wereld of het bestaan of niet-bestaan van God of 
de kleur van de hemel, is dat het afschuwelijke iets deze keer óns 
overkomt.
 Het is niet verrassend dat je in deze crisis zo twijfelt, sweet 
pea. Het is volmaakt natuurlijk dat je kwaad en bang bent en je 
verraden voelt door een God van wie jij wilt geloven dat Hij jou 
genadig is door diegenen te beschermen die je het meest na aan 
je hart liggen. Toen ik hoorde dat mijn moeder op haar vijfen-
veertigste zou sterven aan kanker, voelde ik me net zo. Ik geloof-
de sowieso al niet in God, maar toch had ik het gevoel dat Hij 
me iets verschuldigd was. Ik had de euvele moed te denken: hoe 
durft Hij? Ik kon het niet laten. Ik ben een zelfzuchtig beest. Ik 
wilde wat ik wilde en ik verwachtte dat het me zou worden gege-
ven door een God in wie ik niet geloofde. Omdat me tot dan toe 
min of meer genade was geschonken, nam ik aan dat dat altijd 
zo zou blijven.
 Maar dat was niet zo.
 Die genade werd ook niet geschonken aan een vriendin wier 
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dochter van achttien werd doodgereden door een dronken au-
tomobilist. En ook niet aan mijn andere vriendin, die te horen 
kreeg dat haar baby in de niet al te verre toekomst zou sterven 
aan een genetische aandoening. Evenmin aan een voormalige 
leerlinge wier moeder werd vermoord door haar vader voordat 
hij zelfmoord pleegde. Die genade werd niet geschonken aan al 
die mensen die op het verkeerde moment op de verkeerde plek 
waren toen ze het verkeerde virus tegenkwamen, of een mili-
taire operatie of hongersnood of een carcinogene of genetische 
mutatie of een natuurramp of een maniak.
 Het leven van talloze mensen is verwoest om redenen die je 
niet in spirituele termen kunt verklaren of rechtvaardigen. Wat 
jij doet door te vragen: als er een God was, waarom zou hij mijn 
kleine meid dan een mogelijk levensbedreigende operatie laten 
ondergaan? – hoe begrijpelijk die vraag ook is – schept een valse 
tweedeling tussen gezegenden en verdoemden. Als we ons per-
soonlijke geluk of tegenslag gebruiken als lakmoesproef om te 
bepalen of God al of niet bestaat, construeren we een onlogische 
tweedeling die ons vermogen tot ware compassie verkleint. Het 
impliceert een devoot quid pro quo dat in tegenspraak is met de 
geschiedenis, de werkelijkheid, de ethiek en de rede. Daarmee 
ga je voorbij aan de andere kant van de verrijzenis – precies die 
helft die dat verrijzen nodig maakt – namelijk dat je eerst aan 
het kruis wordt genageld.
 Dat is waar jij zat toen je me die avond schreef, lieve vrouw. 
Aan je plek genageld door je lijden. Ik werd om drie uur ’s nachts 
wakker omdat ik zo dringend voelde dat je daar vastgenageld 
zat dat ik – een onbekende – me ook vastgenageld voelde. Dus 
ik stond op en schreef aan jou. Mijn mail was een niemendal-
letje dat waarschijnlijk niet veel verschilde van talloze andere 
niemendalletjes die je van anderen hebt gekregen, maar zonder 
je te kennen weet ik dat mails van mensen die je niets anders te 
bieden hadden dan hun vriendelijke woorden, samen met alle 
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gebeden die zij voor jullie uitspraken, een piepklein vlot vorm-
den dat ternauwernood je gewicht kon dragen terwijl jij door die 
gruwelijke uren heen dobberde in afwachting van het lot van je 
dochter.
 Als ik in God geloofde, zou ik daarin een bewijs zien van Zijn 
bestaan. In je duisterste uur werd je drijvend gehouden door de 
menselijke liefde die je werd gegeven toen je die het hardst no-
dig had. Dat zou waar zijn geweest ongeacht de uitkomst van 
Emma’s operatie. Het zou de genade zijn geweest die je er zelfs 
doorheen had gesleept als het niet zo goed was gegaan als het is 
gegaan, hoe vreselijk we het ook vinden om daarover na te den-
ken.
 Jouw vraag aan mij gaat over God, maar teruggebracht tot de 
essentie is hij niet zo heel anders dan de meeste vragen waarvan 
mensen graag willen dat ik ze beantwoord. Dat is: dit of dat is 
me niet gelukt en de volgende keer wil ik het beter doen, hoe? En 
mijn antwoord is ook niet heel anders: om het beter te doen zul 
je het moet proberen. Misschien is het goede dat uit deze angst-
aanjagende ervaring kan voortkomen dat je een complexer in-
zicht hebt in wat God voor jou betekent, zodat je de volgende 
keer dat je spirituele troost nodig hebt iets stevigers hebt om op 
te leunen dan de wankele ‘ik geloof in Hem als Hij me geeft wat 
ik wil’-steunpilaar. Wat je bij Emma aan het bed op de intensi-
ve care hebt geleerd is dat jouw idee van God, als een mogelijk 
niet-bestaande geest die al of niet je gebeden zal verhoren en al 
of niet te hulp zal snellen om jou uit de brand te helpen als het 
moeilijk wordt, een kansloos denkbeeld is.
 Dus het is aan jou om een beter beeld te regelen. Een groter. 
Wat in feite bijna altijd iets kleiners is.
 Als je nu eens God zou laten bestaan in de eenvoudige, mee-
levende woorden die anderen je aanbieden? Als geloof nu eens 
is hoe het voelt om je hand op het heilige lijfje van je dochter te 
leggen? Als de grootste schoonheid van de dag nu eens die straal 
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zonlicht is die door je raam valt? Stel dat het ergste zou gebeuren 
en jij toch overeind zou blijven? Als je nu eens geloofde in de 
menselijke schaal? Als je nu eens beter luisterde naar het verhaal 
van de man aan het kruis die een manier vond om zijn lijden te 
verdragen dan naar het verhaal over die onmogelijke magie van 
de Messias? Zou je daar dan het wonder in zien?

Liefs,
Sugar
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Deel iii  
 
Draag jij dat water zelf maar 

Als je één advies moest geven aan mensen van in de twintig, wat 
zou dat dan zijn?

Dat ze naar de boekwinkel moeten gaan en tien poëziebundels 
moeten kopen en die allemaal vijf keer moeten lezen.

Waarom?

Omdat daarin de waarheid staat.

Verder nog iets?

Dat je tien keer zo grootmoedig moet zijn als waartoe je jezelf 
in staat acht. Je leven zal er honderd keer beter op worden. Dit 
is een goed advies voor mensen van alle leeftijden, maar vooral 
voor mensen van in de twintig.

Waarom?

Omdat je als twintiger aan het worden bent wie je zult zijn en 
dus net zo goed geen klootzak kunt worden. En ook omdat het 
volgens mij moeilijker is om grootmoedig te zijn als je in de 
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twintig bent, daarom help ik je eraan herinneren. Over het al-
gemeen ben je in dat decennium minder nederig dan je verder 
ooit nog zult zijn en dat gebrek aan nederigheid is merkwaardig 
genoeg vermengd met een gevoel van onveiligheid, onzeker-
heid en angst. Je zult veel over jezelf leren als je je uitstrekt in de 
richting van goedheid, grootheid, vriendelijkheid, vergevensge-
zindheid en emotionele moed. Wees een strijder voor de liefde.

Weet jij wie je bent?

Ja.

Hoelang heeft het geduurd voordat je er echt achter was wie je bent?

Een jaar of dertig, maar ik ben nog steeds aan mezelf aan het 
wennen.
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Belle en het Beest

Lieve Sugar,

Ik ben een doorsnee man van zesentwintig, en alleen in die zin 
uitzonderlijk dat ik ongelooflijk lelijk ben. Ik haat mezelf niet en 
ik heb geen verstoorde lichaamsbeleving. Ik ben geboren met een 
zeldzame bloedziekte die van jongs af aan in mijn lichaam heeft 
huisgehouden. Ik heb er lichamelijke misvormingen en gewrichts-
afwijkingen aan overgehouden. De ene kant van mijn lichaam is 
miezerig en verschrompeld in vergelijking met de andere kant.
 Ook zonder deze ziekte zou ik geen schoonheid zijn geweest, 
maar het is onmogelijk om met normaal sporten of fysiotherapie 
iets aan de situatie te verbeteren. Ik ben ook te dik; daar zou ik iets 
aan moeten kunnen doen, geef ik toe. Ik eet niet ongezond, maar 
net als iedereen zou ik kunnen minderen. Ik ben niet lelijk op een 
geheimzinnige, interessante manier, zoals sommige populaire ac-
teurs. Ik zie eruit naar wat ik ben: een gebroken man.
 Mijn probleem – en mijn probleem met de meeste advieskanalen 
– is dat er niet veel bronnen zijn voor mensen als ik. In films worden 
lelijke personages gered doordat ze op tijd mooi worden en de aan-
dacht trekken van degene op wie ze verliefd zijn, of hun lelijkheid 
is flauwekul; ze zijn niet écht lelijk. In het gewone leven wordt ons 
geleerd dat persoonlijkheid er meer toe doet dan lichamelijkheid, 
maar er zijn zat aantrekkelijke mensen (of op zijn minst mensen 
die er normaal uitzien) die ook fatsoenlijk zijn.
 Wat is er voor mensen zoals ik, die nooit ook maar in de verste 
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verte aantrekkelijk zullen zijn en vanbinnen gewoon middelmatig 
zijn?
 Ik ben een gelukkig mens met een leven dat me voldoening 
schenkt en goede vrienden. Ik heb een flexibele baan die me vol-
doende vrije tijd biedt voor mijn hobby’s en werkgevers die begrip-
vol zijn als ik om gezondheidsredenen verstek moet laten gaan. 
Maar als het op romantiek aankomt, sta ik in de kou. Ik wil niet dat 
mijn hele leven voorbijgaat zonder dat ik dat soort liefde ken.
 Is het beter om dat deel van mezelf af te sluiten en mijn tijd en 
energie te steken in de aspecten van mijn leven die wel werken, of 
moet ik wat nieuwe manieren van een partner vinden uitproberen? 
Mijn uiterlijk maakt online daten bij voorbaat kansloos. Als ze me 
ontmoeten reageren mensen goed op mijn hartelijke persoonlijk-
heid, maar niemand denkt aan mij in romantisch opzicht. Ik ben 
op zoek naar nieuwe ideeën, of, als jij denkt dat het een verloren 
zaak is, naar toestemming om het op te geven. Dank je wel voor je 
hulp.

Was getekend,
Beest met Mank Been

Best Beest,

Er was eens een tijd dat ik een vriend had wiens lichaam groten-
deels ernstig was verbrand. Zes weken na zijn vijfentwintigste 
verjaardag besefte hij niet dat het fornuis in zijn appartement gas 
lekte, dus streek hij een lucifer aan en ontplofte zijn hele keuken. 
Hij overleefde het op het nippertje. Toen hij vier maanden later 
uit het ziekenhuis kwam, waren zijn neus en vingers en oren 
verbrande stompjes en zijn huid was eerder een dierenvel dan 
mensenhuid, het deed denken aan het vel van een roze hagedis 
met scherpe witte strepen eroverheen. Laat ik hem Ian noemen.
 ‘Ik ben een vuurspuwend monster!’ brulde hij afgelopen 
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Thanksgiving tegen mijn kinderen, op zijn hurken vlak bij hun 
bed. En zij gilden het uit van plezier en nep-bangigheid, en 
schreeuwden: ‘Monster! Monster!’ Ian keek naar mij en daarna 
keek hij naar meneer Sugar en samen barstten we in lachen uit.
 Weet je waarom? Omdat hij echt een vuurspuwend monster 
was. Mijn kinderen hadden hem nooit anders gekend en hun 
vader en ik evenmin. Ik denk dat het waar is dat Ian ook niet 
wist wie hij was voordat hij was verbrand. Hij was een man die 
gemaakt was door de brand.
 En vanwege die brand was hij ook een rijk man – hij had 
smartengeld gekregen van het gasbedrijf. Hij was in de lagere 
middenklasse opgegroeid, maar tegen de tijd dat ik hem leerde 
kennen – toen ik zevenentwintig en hij eenendertig was – ge-
noot hij ervan om een beetje de snob uit te hangen. Hij kocht 
exquise eten en belachelijk dure drank. Hij verzamelde kunst en 
hing die op in een reeks hippe, stijlvolle lofts. Hij droeg onberis-
pelijke kleren en reed in chique auto’s. Hij vond het heerlijk om 
geld te hebben. Hij zei vaak dat de brand het beste was wat hem 
ooit was overkomen. Dat als hij terug zou kunnen gaan in de 
tijd, hij die lucifer niet niet zou afstrijken. Die lucifer niet afstrij-
ken zou betekenen dat hij al het geld kwijtraakte dat hem zoveel 
geluk had gebracht. Hij had een fantastisch leven, zei hij, en daar 
was hij dankbaar voor.
 Maar er was één ding. Een klein dingetje. Het speet hem dat 
hij geen liefde kon krijgen. Romantische liefde. Seksuele liefde. 
Liefdesliefde. Liefde.
 ‘Maar dat kan wel!’ hield ik vol, al was het waar dat toen ik 
hem net leerde kennen, ik ervoor terugschrok om zijn blik vast 
te houden, want hij bood in feite een gruwelijke aanblik; zijn 
lichaam een zowel ruw als delicaat landschap van het ondraag-
lijk pijnlijke en het verwrongen vertrouwde. Ik leerde hem ken-
nen toen ik serveerster was in een chic Frans café waar hij vaste 
klant was. Hij zat in de buurt van de plek aan de bar waar ik 
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mijn bestellingen moest doorgeven en mijn drankjes ophaalde, 
en terwijl ik aan het werk was nam ik hem stukje bij beetje op, 
waarbij ik alleen vanuit mijn ooghoek naar hem keek. We klets-
ten over boeken en kunst en schoenen terwijl hij tequila dronk 
van twintig dollar per glas en minutieus opgemaakte bordjes 
paté at en ik heen en weer zoefde van de bar naar de tafels en 
terug naar de bar om dingen af te leveren. Na verloop van tijd 
werd hij meer dan een klant tegen wie ik aardig moest zijn. We 
raakten bevriend. Tegen die tijd was ik vergeten dat hij eruit-
zag als een monster. Heel eigenaardig, maar het was echt waar, 
mijn kijk op Ian veranderde volledig toen ik hem eenmaal ken-
de. Zijn verbrande gezicht maakte plaats voor zijn helderblau-
we ogen, zijn stompjes van handen vol littekens plaatsmaakten 
voor de klank van zijn stem. Het was niet zo dat ik zijn monster-
achtigheid niet meer kon zien. Die was er nog steeds in heel haar 
groteske glorie. Maar daarnaast was er iets anders. Iets woesters: 
zijn schoonheid.
 Ik was niet de enige die het zag. Er waren heel veel mensen 
die van Ian hielden. En allemaal hielden we keer op keer vol dat 
onze liefde bewees dat op een dag iemand van hem zou houden. 
Niet op de manier waarop wij van hem hielden – niet alleen als 
vriend – maar ‘op die manier’.
 Daar geloofde Ian niets van. Alleen al de gedachte aan een 
relatie was ondraaglijk voor hem. Lang geleden, toen hij nog in 
het ziekenhuis lag, had hij besloten zichzelf af te sluiten voor 
romantische liefde. Niemand zou van zo’n lelijke man als hij 
houden, dacht hij. Toen ik daar tegenin ging zei hij dat ik er geen 
idee van had hoe belangrijk uiterlijk was in de homogemeen-
schap. Toen ik hem liet weten dat er volgens mij vast en zeker 
een paar mannen op de planeet waren die bereid waren van een 
verbrande man te houden, zei hij dat hij zich tevreden zou stel-
len met af en toe gebruikmaken van de diensten van een pros-
titué. Toen ik zei dat zijn weigering om zich open te stellen voor 
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romantische liefde volgens mij voortkwam uit angst, en dat het 
overwinnen van die angst het laatste was dat hij nog moest laten 
helen van het trauma van zijn ongeluk, zei hij dat de discussie 
was gesloten.
 En dat was ook zo.
 Op een avond toen ik klaar was met werken, gingen Ian en ik 
naar een andere bar om iets te drinken. Terwijl we daar zaten, 
zei hij dat het de verjaardag was van zijn ongeluk en ik vroeg of 
hij me het hele verhaal van die ochtend wilde vertellen en dat 
deed hij. Hij zei dat hij net wakker was geworden en afwezig 
naar een koker met zoute crackers op het aanrecht stond te sta-
ren, op het moment dat zijn keuken in blauwe vlammen ont-
brandde. Hij was verbijsterd toen hij de crackers en de koker 
in een fractie van een seconde uiteen zag vallen en verdwijnen. 
Het kwam hem voor als een mooi, bijna magisch gebeuren, en 
het volgende moment besefte hij dat hij omgeven was door blau-
we vlammen en zelf ook uiteenviel. Hij vertelde dat hij op de 
grond was gevallen en had liggen kreunen en dat zijn flatgenoot 
wakker was geworden maar te bang was om hem te benaderen 
en in plaats daarvan dus troostende woorden naar Ian had ge-
schreeuwd vanuit een andere kamer. Het waren de mensen op 
de stoep beneden geweest, die de ramen uit zijn appartement 
hadden zien blazen, die als eersten het alarmnummer hadden 
gebeld. Hij vertelde dat de verplegers hem vriendelijk hadden 
toegesproken terwijl ze hem op een brancard de trap af droegen 
en dat een van hen had gezegd dat hij het misschien niet zou 
overleven, en dat hij toen een kreet had geslaakt bij de gedachte 
daaraan en dat de manier waarop die kreet in zijn eigen oren 
had geklonken het laatste was wat hij zich herinnerde voordat 
hij wekenlang het bewustzijn verloor.
 Hij zou nooit een minnaar krijgen.
 Hij zou gelukkig zijn. Hij zou verdrietig zijn. Hij zou kinder-
achtig en vriendelijk zijn. Hij zou manipulatief en grootmoedig 
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zijn. Hij zou gemeen en lief zijn. Hij zou verhuizen van de ene 
hippe loft naar de andere en alle kleurenschema’s veranderen. 
Hij zou drinken, ophouden met drinken en weer beginnen te 
drinken. Hij zou kunstwerken kopen en een hond van een spe-
ciaal ras. Hij zou een smak geld verdienen in het vastgoed en een 
smak geld verliezen met een zakelijke onderneming. Hij zou ru-
zies bijleggen met mensen van wie hij hield en van anderen ver-
vreemd raken. Hij zou niet terugbellen op telefoontjes en hij zou 
mijn eerste boek lezen en me een ontzettend lief briefje sturen. 
Hij zou mijn eerste kind een hippe, belachelijk dure baby-lange 
broek schenken en zuchtend zeggen dat hij de pest aan kinderen 
had toen ik vertelde dat ik van mijn tweede in verwachting was. 
Hij zou brullen met Thanksgiving. Hij zou onder het bed krui-
pen en zeggen dat hij een vuurspuwend monster was en meela-
chen met alle volwassenen die de grap begrepen.
 En nog geen maand later – een week voor Kerstmis, toen hij 
vierenveertig was – zou hij zelfmoord plegen. Hij zou niet eens 
een briefje achterlaten.
 Ik zou nog heel vaak denken aan de zelfmoord van Ian, en ik 
dacht er weer aan toen ik jouw brief las, Beest. Het zou zo mak-
kelijk zijn om de dood van Ian terug te voeren op die lucifer, die 
ene waarvan hij zei dat hij die niet niet zou afstrijken als hij dat 
zou kunnen. Die ene die hem eruit deed zien als een monster en 
hem daarom ongeschikt had gemaakt voor romantische liefde, 
terwijl die hem tegelijkertijd rijk en dus gelukkig maakte. Die 
lucifer is zo verleidelijk symbolisch, net iets hards van goud in 
een sprookje dat een prijs eist die gelijk is aan zijn macht.
 Maar ik denk niet dat zijn dood daarop is terug te voeren. 
Ik denk dat die te maken heeft met zijn beslissing om zich af te 
sluiten voor romantische liefde, om te weigeren zichzelf alleen 
al de mogelijkheid van iets zo essentieels toe te staan vanwege 
zoiets oppervlakkigs als hoe hij eruitzag. En jouw vraag aan mij 
– de kern daarvan – draait om hetzelfde. Het is niet: ‘Zal ik ooit 
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iemand vinden die romantische liefde voor me koestert?’ – al is 
die vraag er in feite wel, maar daar kom ik nog op – maar eerder: 
‘Ben ik in staat om dat iemand toe te staan?’
 Dat is de plek waar we moeten graven.
 Je zult nooit mijn toestemming krijgen om jezelf af te sluiten 
voor de liefde en het op te geven. Je moet alles doen wat je maar 
kunt om te krijgen wat je wilt hebben en nodig hebt, om ‘dat 
soort liefde’ te vinden. Die is er voor jou. Ik weet dat het arro-
gant is om dat te zeggen, want hoe weet ik nou wat het is om 
eruit te zien als een monster of een beest? Ik heb geen flauw idee. 
Maar ik weet wel dat we hier allemaal zijn – beesten, monsters, 
schoonheden en muurbloemen – om ons uiterste best te doen. 
En stuk voor stuk kunnen we beter dat doen dan opgeven.
 Zeker jij. Iedereen die zesentwintig jaar op deze wereld heeft 
geleefd terwijl hij eruitziet naar wat hij is – ‘een gebroken man’ – 
is niet ‘vanbinnen gewoon middelmatig’. En daarom zal de reis 
die jij onderneemt om de liefde te vinden ook niet middelmatig 
zijn. Je zult dapper moeten zijn. Je zult zonder stok de duister-
ste wouden in moeten lopen. Je bent niet op een conventionele 
manier aantrekkelijk of je ziet er zelfs niet, zoals je zegt, gewoon 
normaal uit, en zoals je al weet, zullen een hoop mensen je om 
die reden meteen wegstrepen als geliefde. Daar is niets mis mee. 
Die mensen heb je niet nodig. Die doen je een plezier door opzij 
te stappen. Want wat je overhebt als de sukkels zijn vertrokken, 
zijn de oude zielen en de oprechte harten. Dat zijn de übercoole, 
sterretjes spuwende flitsende types op wie we uit zijn. Dat zijn de 
mensen die jouw liefde waardig zijn.
 En jij, mijn beste, bent hen waardig. Jij probeert je nederlaag-
zonder-het-zelfs-maar-geprobeerd-te-hebben te rechtvaardigen 
door films te noemen waarin ‘lelijke personages worden gered 
doordat ze op tijd mooi worden om de aandacht te trekken van 
degene op wie ze verliefd zijn’, maar daar trap ik niet in, schat. 
Wij gaan heel wat verder terug dan dat. Er zijn betere, eerlijkere 
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verhalen. Ken je dat sprookje ‘Belle en het Beest’? Jeanne-Marie 
Leprince de Beaumont schreef een verkorte versie van het oor-
spronkelijke ‘La belle et la bête’ uit 1756 van Gabrielle-Suzanne 
Barbot de Villeneuve, en die versie kennen de meesten van ons 
tegenwoordig. Er zijn veel details die ik hier weglaat, maar ruw-
weg gaat het verhaal als volgt:
 Een mooie jonge vrouw genaamd Belle woont met een beest 
in een kasteel. Belle wordt geroerd door de vriendelijkheid en 
generositeit van het beest, maar elke avond als het beest Belle 
vraagt met hem te trouwen, wijst ze zijn aanzoek af omdat ze 
zijn uiterlijk weerzinwekkend vindt. Op een dag verlaat ze het 
beest om haar ouders op te zoeken. Het beest en zij spreken af 
dat ze over een week zal terugkeren, maar als dat niet gebeurt, is 
het beest diepbedroefd. Verdrietig loopt hij de rozentuin in en 
zakt ineen. Zo treft Belle hem bij terugkeer aan, halfdood van 
hartenpijn. Als ze hem in die toestand ziet, beseft ze dat ze echt 
van hem houdt. Niet alleen als vriend, maar ook ‘op die manier’, 
en ze bekent hem haar liefde en begint te wenen. Wanneer haar 
tranen op het beest vallen, verandert hij in een knappe prins.
 Wat ik wil dat je opmerkt, is dat Belle van het beest hield toen 
hij nog een beest was – geen knappe prins. Pas toen ze van hem 
hield, werd hij getransformeerd. Jij zult op dezelfde manier wor-
den getransformeerd, zoals liefde ons allemaal transformeert. 
Maar je moet onbevreesd genoeg zijn om je te laten transforme-
ren.
 Ik ben er niet van overtuigd dat je dat op dit moment al bent. 
Je zegt dat mensen je mogen, maar je niet beschouwen als een 
‘romantische optie’. Hoe weet je dat? Heb je weleens avances ge-
maakt en ben je toen afgewezen, of projecteer je je eigen angsten 
en onzekerheden op anderen? In wie ben je geïnteresseerd? Heb 
je weleens iemand mee uit gevraagd of gevraagd je te kussen of 
gevraagd zijn of haar hand in je broek te steken?
 Uit je (helder verwoorde, eerlijke, treurige, krachtige) brief 
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leid ik af dat je een verdomd coole gast bent. Louter op basis 
van je brief ben ik er tamelijk zeker van dat een aantal mensen 
wel degelijk zou overwegen hun hand in je broek te steken. Zou 
je dat een van hen laten doen? Als je antwoord ja luidt, hoe zou 
je dan reageren als hij of zij daar eenmaal is aanbeland? Het is 
niet mijn bedoeling de wijsneuzige viespeuk uit te hangen (al 
ben ik in feite absoluut een wijsneuzige viespeuk). Het is mijn 
bedoeling te informeren – zonder iets af te doen aan de absolute 
werkelijkheid dat veel mensen je puur op basis van je uiterlijk 
niet zullen beschouwen als een romantische optie – of je jezelf 
weleens hebt afgevraagd of de grootste barrière tussen jou en die 
romantische, woeste liefde, die mogelijk is tussen jou en mensen 
die – jawel! zonder enige twijfel! – in je geïnteresseerd zullen 
zijn, niet je lelijke buitenkant is, maar je prachtig kwetsbare bin-
nenkant. Wat moet je doen om jezelf ervan te overtuigen dat 
iemand jou als geliefde zou kunnen zien en niet als vriend? Hoe 
zou je je aanvechting om dicht te klappen het zwijgen kunnen 
opleggen?
 Deze vragen zijn cruciaal voor je vermogen liefde te vinden, 
sweet pea. Maar ik geloof dat als jij jezelf eenmaal toestaat er 
psychologisch klaar voor te zijn om liefde te geven en te ont-
vangen, je beste aanpak is om te doen wat iedereen doet die op 
zoek is naar liefde: je beste beentje voorzetten met alle transpa-
rantie, oprechtheid en humor die je in je hebt. Zowel op internet 
als persoonlijk. Met onbekenden en onder vrienden. Wees de 
schoonheid die in je beestachtige lichaam huist en streef ernaar 
om die schoonheid te zien in alle andere beesten. Loop zonder 
stok de duisterste wouden in. Geloof erin dat het sprookje waar 
is.

Liefs,
Sugar
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Ik heb voor Van Gogh gekozen

Lieve Sugar,

Op mijn zeventiende ben ik verkracht. Ik was naïef en begreep het 
niet. Angst werd een diep onderdeel van mijn leven, dat me bijna 
ten onder heeft laten gaan. Het enige wat ik kon doen is voortsjok-
ken. Ik heb er vrede mee gesloten.
 Sinds ongeveer een halfjaar ga ik om met een geweldige man. 
Hoe vertel ik hem over die verkrachting? Moet ik het vertellen? Het 
heeft geen invloed op mijn dagelijkse leven, maar het is iets vor-
mends en heftigs geweest en daarom speelde het een belangrijke 
rol in alles wat me heeft gemaakt tot wat ik nu ben. We hebben een 
paar emotioneel intense gebeurtenissen doorgemaakt, dus ik weet 
dat hij het aankan dit te horen. Ik zou graag je advies krijgen.

Getekend,
Eroverheen

Beste Eroverheen,

Ik heb een vriendin die twintig jaar ouder is dan ik, die in de 
loop van haar leven bij drie verschillende gelegenheden is ver-
kracht. Ze is een getalenteerd schilderes van enige faam. Toen 
ik over de verkrachtingen hoorde die zij heeft doorstaan, vroeg 
ik hoe ze daarvan hersteld was, hoe ze nog gezonde seksuele re-
laties met mannen kon hebben. Ze zei dat we op een bepaald 
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moment moeten beslissen wie we toestaan invloed op ons te 
hebben. Ze zei: ‘Ik kon mezelf toestaan me te laten beïnvloeden 
door drie mannen die me tegen mijn zin hadden geneukt, of ik 
kon mezelf toestaan me te laten beïnvloeden door Van Gogh. Ik 
heb voor Van Gogh gekozen.’
 Dat ben ik nooit vergeten. Telkens wanneer ik er moeite mee 
heb om mijn eigen hoofd hoog te houden, denk ik aan dat zinne-
tje: ‘Ik heb voor Van Gogh gekozen.’ En ik moest eraan denken 
toen ik jouw brief las, Eroverheen. Jij hebt ook voor Van Gogh 
gekozen. Iets lelijks is jou overkomen en jij hebt niet toegestaan 
dat het je lelijk zou maken. Ik breng je een eresaluut voor je moed 
en je fatsoen. Ik denk dat je je vriend over die verkrachting moet 
vertellen en ik denk dat je dat onopgesmukt moet doen. Wat 
er is gebeurd. Hoe erg je hebt geleden. Hoe je die ervaring hebt 
verwerkt. En hoe je er nu tegenover staat.
 Je zegt dat deze verschrikkelijke ervaring geen invloed meer 
heeft op je dagelijkse leven, maar je zegt ook dat die een belang-
rijke rol speelde in het vormen van wie je bent. Als we oprecht, 
serieus en met alles wat we in ons hebben van iemand houden, 
hoort daarbij ook dat we degenen van wie we houden laten zien 
wat ons heeft gemaakt tot wie we zijn. Als je dit trauma bij je 
vriend weghoudt, wordt het groter dan het hoeft te zijn. Dan 
schept het een geheim waarvoor jij te mooi bent om het te bewa-
ren. Iets vertellen kan de angel uit dingen halen. Het zal je gelief-
de de kans geven dieper binnen de kring te staan die jij bent. Sta 
hem dat toe.

Liefs,
Sugar
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De overkant van het zwembad

Lieve Sugar,

Mijn twee volwassen zoons, van vijfendertig en drieëntwintig, zijn 
teruggekeerd op het nest, mijn huis. Ze hebben niets gevraagd. Ze 
kwamen gewoon opdagen.
 Mijn jongste zoon studeert, maar hij vindt het vreselijk. Hij wil 
slechts het geld van de beurs innen. Hij drinkt, blowt, kijkt over-
dag tv en is aan het gamen. Zijn vriendin van achttien en hun baby 
trekken binnenkort bij ons in, om mijn toch al overvolle logeerka-
mer nog verder te vullen. (Aangezien dit mijn nieuwe kleinkind is, 
ben ik daar wel min of meer opgetogen over.)
 Mijn oudste zoon studeert ook, en hij neemt het serieus en haalt 
goede cijfers, maar hij drinkt en is erg humeurig en sarcastisch te-
gen mij. Ik heb met mijn spaargeld zijn afbetalingen voor zijn auto 
en niet-betaalde rekeningen voldaan.
 Zelf ben ik herstellende van een alcoholverslaving en ik heb ook 
zo mijn stemmingen. Ik houd het huishouden draaiende met de 
dollars die ik bij elkaar scharrel als schrijfster, wat wil zeggen: met 
weinig. Maar ik ben vindingrijk; ik gebruik kortingsbonnen en 
koop dingen bij kringloopwinkels.
 Mijn vraag is hoe ik deze mannen mijn huis uit kan knikkeren, 
zodat ze hun eigen leven gaan leiden. Ik wil in alle rust schrijven, 
in mijn ondergoed door de kamer lopen om dialogen uit te werken, 
onderzoek doen, zingen, met mijn kont schudden, yoga doen, le-
zen, mijn spullen terugvinden waar ik ze de vorige avond heb ach-
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tergelaten, genieten van een geurige gastenbadkamer waar de wc-
bril omlaag blijft, tofu en sinaasappelen eten, groene thee drinken 
– en geen chips en dik belegde sandwiches. Ik wil geen mayonaise-
klodders op het deurtje van de keukenkast. Ik wil om romantische 
films huilen en naar de grootste hits van Mozart luisteren, mijn 
rekeningen betalen, een stel rinkelende armbanden kopen.
 Ik zit klem, Sugar. Ik hou van die kinderen. Hun vader, mijn 
ex-echtgenoot, is vorig jaar gestorven, en ik begrijp de gevoelens 
van verlies en verwarring die mijn zoons daardoor hebben. Ik weet 
dat het niet goed gaat met de economie. Ik erken dat het hard wer-
ken is om een leven op te bouwen, iemand te vinden om van te hou-
den, van het leven te genieten. Maar ik ben bang dat mijn zoons er 
niet in slagen de schouders eronder te zetten. Ik ben bang dat ik 
niet in staat zal zijn om alle kosten te dekken. Ik ben bang dat, nu 
ik me erop voorbereid om de herfst van mijn leven in te gaan, de 
dingen die ik wil niet bereikbaar zijn. Ik ben bang dat mijn zoons 
nooit van de grond komen. Ik voel me overweldigd door angst.
 Wat vind je dat ik moet doen?

Overweldigd

Beste Overweldigd,

Een van mijn vroegste herinneringen is ook een van de leven-
digste. Ik was drie en stond ingeschreven voor zwemles bij de 
plaatselijke ymca. Op de eerste dag kreeg ik net als alle drie-
jarigen een geval dat we een ballon noemden uitgereikt – een 
soort zwemvest dat rond je schouders en middel zat vastgegespt 
en voorzien was van een voorwerp met de afmetingen en in de 
vorm van een voetbal dat tegen mijn rug zat gedrukt. Het zou 
me zogenaamd drijvend houden. ‘Maak je geen zorgen!’ stelde 
mijn moeder me keer op keer gerust. ‘Je ballon zorgt dat je blijft 
drijven!’
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 Week na week bleef ze dat zeggen, variërend in toon en in 
verschillende gradaties van geduld of irritatie, terwijl ik me 
vastklemde aan de rand van het zwembad, maar haar woor-
den betekenden niets. Ik liet me niet overhalen me bij mijn 
leeftijdge nootjes in het water te voegen. Ik was doodsbang. Ik 
wist zeker dat ik, zodra ik de rand zou loslaten, onmiddellijk 
zou verdrinken, met of zonder ballon. Dus elke week posteerde 
ik me daar koppig weer en keek toe hoe mijn klasgenootjes zich 
door het zwembad heen schopten. ‘Kijk nou!’ zei mijn moeder 
dan, terwijl ze opgetogen naar hen wees als ze langskwamen.
 Maar ik liet me niet vermurwen.
 Op de laatste dag van de cursus was het de bedoeling dat de 
ouders met hun kinderen meezwommen. Mijn moeder trok 
haar zwempak aan en ging naast me op de rand van het zwem-
bad zitten en samen lieten we onze voeten in het water bunge-
len, terwijl we naar de andere kinderen keken die de technieken 
uitvoerden die ze hadden geleerd. Toen het bijna tijd was om te 
vertrekken, zei ze tegen me: ‘Wat vind je ervan als we samen in 
het water gaan? Ik hou je wel vast.’
 Dat vond ik prima. Zo was ik altijd te water gegaan, vastge-
klampt aan mijn moeder, die me dan zachtjes nat spatte of me 
op en neer liet hobbelen tot ik moest lachen. En dus gingen we 
het water in. Toen we midden in het zwembad waren, haalde ze 
me over toe te laten dat ze alleen mijn handen vasthield en trok 
ze me zo door het water, en al smeekte ik, terwijl ze me door 
het water trok, keer op keer: ‘Laat me niet los, laat me niet los’, 
en beloofde zij keer op keer: ‘Dat zal ik niet doen, dat zal ik niet 
doen’, en toch slingerde ze me toen met één reusachtige uitbar-
sting van kracht in het rond en smeet me van zich af.
 Mijn herinnering aan hoe het voelde om zonder mijn moeder 
door het water te glijden is nog heel vers, lichamelijk nog steeds 
voelbaar, ook al is het veertig jaar geleden. Die sensaties waren 
zowel fysiek als verstandelijk. Hoe vreemd en heerlijk het was 
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om voor het eerst van mijn leven aan niets verankerd te zijn, vrij 
te zijn, op een bepaalde manier. Hoe snel ik overschakelde van 
de schok over het verraad van mijn moeder via de doodsangst 
voor mijn nieuwe realiteit naar het pure genot van hoe het voel-
de om te zwemmen. Mijn moeder had gelijk: mijn ballon hield 
me boven water.
 Natuurlijk wilde ik toen niet meer uit het zwembad. Ik zwom 
rond en rond, om mijn moeder heen, en we lachten van blijd-
schap en verrassing, allebei wensten we dat we eerder hadden 
geweten dat het enige wat nodig was om mij zover te krijgen was 
dat zij me losliet. Ik zwom zo lang dat mijn moeder uit het water 
ging terwijl ik op en neer bleef zwemmen, vanwaar zij zat aan 
de ene kant van het zwembad tot helemaal aan de overkant, wat 
toen onmogelijk ver leek. Als ik daar aankwam, keek ik om naar 
haar en gilde: ‘Ik ben aan de overkant van het zwembad!’ Dan 
glimlachte ze en zei ze ja, daar was ik – helemaal aan de over-
kant! – en dan zwom ik terug naar haar en deed ik het allemaal 
nog eens.
 Ik denk dat jij zoiets moet doen als mijn moeder deed na al 
die weken dat ze geduld had geoefend, Overweldigd. Je moet je 
zoons van je af slingeren zodat zij kunnen leren zwemmen. Je 
moet tegen ze zeggen dat ze de deur uit moeten. Ze zijn niet 
ziek. Ze zitten niet in een crisis. Ze zijn geen kinderen meer. Ze 
zijn twee volwassenen die voor zichzelf kunnen zorgen. Ze zul-
len door hun ballon boven water worden gehouden. Je moet van 
hen eisen dat ze daarop vertrouwen.
 Als je tegen je zoons zegt dat je hen niet langer toestaat in je 
huis te wonen, komt dat waarschijnlijk als een verrassing voor 
hen. Het is een schok om te worden weggeslingerd van degene 
aan wie je je al die tijd hebt vastgeklampt. Maar ik ben er tame-
lijk zeker van dat het uiteindelijk een gezonde overstap zal blij-
ken te zijn voor jullie allemaal. Al houden je zoons ongetwijfeld 
veel van je, het lijkt me duidelijk dat ze je niet beschouwen als 
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iets wat los van hen staat. Jouw behoeften doen er weinig toe 
omdat het ternauwernood in ze opkomt dat jij behoeften zou 
hebben. Ze zijn bij je in huis getrokken zonder het jou te vragen 
omdat ze het huis niet als het jouwe beschouwen – ze geloven 
dat het ook het hunne is, dat ze er recht op hebben omdat het 
van jou is, van hun moeder. Van hen.
 Ze hebben zich op een fundamenteel niveau niet van je los-
gemaakt. Ze willen dat je hen met rust laat en ze niet vertelt hoe 
ze moeten leven, maar ze hebben nog niet in de gaten dat jij ook 
een eigen leven hebt, een leven dat op dit moment wordt gefrus-
treerd door hun aanwezigheid. Ze zien jou nog niet als een vol-
wassene met recht op privacy en zelfbeschikking.
 Dat is niet omdat het slechte kerels zijn. Dat komt doordat 
ze nog door die laatste ontwikkelingsfase moeten gaan – die 
waarin het kind zich echt losmaakt van de ouder – en het lijkt 
erop dat ze een zetje nodig hebben dat alleen jij hun kunt geven. 
Weet je nog, toen ze peuters waren en het een en al: ‘Zelf doen! 
Zelf doen!’ was? Ik heb je zoons nooit ontmoet, maar ik heb zo’n 
idee dat het net als voor de meeste kinderen in een bepaalde fase 
van hun ontwikkeling belangrijk voor hen was zelf de dingen te 
doen die jij ooit voor hen had gedaan – deuren openen, stoelrie-
men vastgespen, jacks dichtritsen. Kinderen eisen dat omdat ze 
wel moeten, omdat hun leven afhangt van hun vermogen om te 
leren zichzelf te redden.
 Om een mengeling van redenen waarnaar ik alleen maar kan 
raden – emotionele onvolwassenheid, financiële problemen, je 
eigen neiging om zaken in stand te houden, verdriet om hun 
vader, jeugdig egocentrisme – hebben je zoons zich verzet tegen 
de laatste stadia van de ‘zelf doen’-impuls die in de peuterjaren 
begint. Ze realiseerden zich dat het makkelijker was om het jou 
voor hen te laten doen. Door tegen hen te zeggen dat ze het huis 
uit moeten, vertel je hun dat jij weet dat zij dit ook kunnen. Je 
bewijst je zoons een dienst door hun te vragen te vertrekken. Je 
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demonstreert je vertrouwen in de natuurlijke loop van de din-
gen: dat ze nu in staat zijn zonder jou te floreren.
 Je zoons het huis uitzetten betekent niet dat je ze je leven uit-
zet. Wat je hun als moeder verschuldigd bent is onvoorwaar-
delijke liefde, emotionele steun en respect. Hun vragen je huis 
te verlaten betekent niet dat je hen niet in de loop van de jaren 
op allerlei manieren zult helpen. De zoon die onlangs vader is 
geworden zal je steun bijvoorbeeld misschien wel vooral nodig 
hebben als verzorger van je kleinkind.
 Het punt is dat je nu kunt gaan kiezen wat je zelf wilt geven 
aan geld en hulp. Je hebt die jongens tot mannen opgevoed. Jij 
hebt je schulden voldaan. Het is tijd dat je je zoons toestaat hun 
eigen schulden te voldoen. Dat kunnen ze pas als jij hen van je 
af slingert, dan pas komen ze erachter hoe het voelt om te drij-
ven, hoe jij naar ze kijkt vanuit de verte aan de overkant van het 
zwembad.

Liefs,
Sugar
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De waarheid die daar leeft

Lieve Sugar,

Ik ben een vrouw van zesentwintig en sinds negen maanden ge-
trouwd. Mijn man is veertig. Zijn aanzoek was onwaarschijnlijk ro-
mantisch, als iets uit een Audrey Hepburn-film. Hij is lief en grap-
pig. Ik hou echt van hem. En toch...
 Hij is pas de tweede persoon met wie ik een serieuze relatie heb. 
Tijdens de hele voorbereiding op de bruiloft had ik mijn beden-
kingen of ik me wel zo jong moest settelen, maar ik wilde hem niet 
kwetsen of in verlegenheid brengen door de bruiloft af te zeggen. 
Er zijn zoveel ervaringen waarvan ik bang ben dat ik ze zal mislo-
pen doordat ik getrouwd blijf met iemand die ouder is. Ik wil me 
aanmelden bij het Vredeskorps, op allerlei plekken in het land wo-
nen, Engelse les geven in Japan en, jawel, met anderen uitgaan. Dat 
zijn allemaal dingen die ik opgaf toen ik ‘Ja, ik wil’ zei. Maar dat 
dringt nu pas tot me door.
 Ik heb het gevoel dat ik vastzit. Ik wil weg, maar ik ben er ook 
bang voor om mijn man te kwetsen, die zo goed voor me is ge-
weest en die ik als mijn beste vriend beschouw. Ik heb altijd op 
safe gespeeld, Sugar: ik koos een veilige studie, accepteerde een 
veilige baan, liet de bruiloft doorgaan. Als ik mijn man verlaat, zo 
ben ik bang, heb ik eindelijk geen excuus meer voor het feit dat ik 
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niet het dappere leven vol ervaringen leid waar ik altijd van heb 
gedroomd.
 Help me alsjeblieft, Sugar.

Op Veilig Speelster

Lieve Sugar,

Ik ben een beschadigde vrouw. Ik draag de littekens van een grote 
hoeveelheid emotionele mishandeling, een kleine hoeveelheid fy-
sieke mishandeling en een verkrachting. Ik heb een neiging tot ver-
slaving, ik flirt met anorexia, heb een obsessief-compulsieve stoor-
nis, en geen idee hoe het is om te leven zonder de adrenalinekick 
van chronische stress in mijn lichaam. Ik ben ijdel, egocentrisch, 
depressief, kwaad, vol zelfverachting en eenzaam. Aldoor.
 Ik heb van kleins af aan geleerd mezelf als een smerig mens te 
beschouwen en te denken dat God alleen van me zou houden als 
ik me netjes gedroeg. Ik gedroeg me meestal netjes. Toen leerde ik 
een man kennen die tegen me zei dat God hoe dan ook van me zou 
houden. Ik bekeerde me tot het fundamentalistische christendom 
en trouwde met die man. Ik was achttien. Dat is zeven jaar geleden.
 Over het geheel genomen is hij een goede man. Hij bedoelt het 
goed en hij houdt van me, maar hij lijdt aan de fouten waaraan 
de meeste jongemannen in ons geloof lijden: het ‘hoofd van het 
gezin’-syndroom. Er wordt van me verwacht dat ik me op een be-
paalde manier gedraag, dus dan gedraag ik me zo. Hij beseft niet 
dat hij dat doet, tenzij ik het hem vertel, en na al die jaren neem ik 
niet meer de moeite om het hem te vertellen. Maar ik ben niet echt 
die persoon, en hoe langer we getrouwd zijn, hoe meer ik me voel 
klemzitten omdat ik mijn ware ik begraaf, dat beschadigde mens 
dat ik al heb beschreven. Hij kent al mijn littekens, maar als chris-
ten begrijpt hij geestesziekte absoluut niet. Hij smeekt me meer op 
God te vertrouwen. Hij zegt dat ik beter kan worden, als ik maar 
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meer mijn best doe. Hij zegt dat ik zoveel mogelijkheden heb.
 Ik neem hem mijn ontevredenheid niet (compleet) kwalijk. Er is 
tegen ons gezegd dat we te jong waren om te trouwen, maar on-
danks mijn eigen bedenkingen ben ik getrouwd om te bewijzen 
dat iedereen ongelijk had. We zijn allebei ongelooflijk koppig. Ik 
dacht dat als ik maar degene kon zijn die ik geacht werd te zijn, ik 
mezelf zou kunnen genezen. Dat ik dan beter zou worden. Dat was 
een leugen die ik mezelf heb aangepraat.
 Ik hou van hem. Ik wil hem niet kwetsen. Maar ik weet niet hoe 
ik een einde moet maken aan deze poppenkast, hoe ik moet gene-
zen, of hoe ik moet maken dat hij het begrijpt. Een paar jaar gele-
den heb ik een week op een psychiatrische afdeling gezeten van-
wege een depressie; ik moest op de rem springen en besefte dat iets 
drastisch doen de enige manier was om tot hem door te dringen: 
ofwel ik pleegde zelfmoord of ik zocht hulp. Ik zocht hulp. Maar 
het masker zat meteen weer op zijn plaats zodra ik werd ontslagen, 
en de therapie stelde niets voor. Er is niets veranderd, en ik voel dat 
ik het breekpunt weer bereik. Ik heb geen aanvechting meer om 
zelfmoord te plegen en herken mijn eigen waarschuwingssignalen, 
maar ik ben wel echt toe aan rust. Doen alsof is vermoeiend. Mijn 
gezondheid heeft de afgelopen maanden zwaar te lijden gehad. We 
hebben eindelijk ons eerste huis gekocht en de meeste dagen zit ik 
er te huilen.
 Ik heb er heel vaak aan gedacht te vertrekken, maar ik wil hem 
geen pijn doen. Hij werkt heel hard om mij in staat te stellen thuis 
te blijven (al hebben we geen kinderen). Als ik wegga, wordt hij een 
paria in onze kerkgemeenschap, waarvan we nu vooraanstaande 
leden zijn. Dat wil ik hem niet aandoen. Hij gelooft niet in schei-
den, tenzij ik hem zou bedriegen. Ik weet niet meer wat ik geloof. 
Ik heb in het verleden wel geprobeerd te praten over wat ik voel, 
maar we wonen op twee verschillende planeten. Als ik hem nu 
zou confronteren met mijn gevoelens, zou hij zich door mij verra-
den voelen, en dan zou ik me afschuwelijk voelen. In het verleden 
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heeft hij relatietherapie geweigerd, omdat ons/mijn leven naar zijn 
zeggen geweldig is en wij dat niet nodig hebben, ook al heb ik het 
wel nodig. Ik ben bang dat als ik iets zeg, het zoals gewoonlijk een 
poosje beter lijkt te gaan, waarna de cyclus weer opnieuw begint. Ik 
ben doodmoe van die cyclus.
 Waar is de grens, Sugar? Wanneer je wilt dat het leven dat je hebt 
goed verloopt en je weet dat dat niet zo is, en je weet niet of dat 
wel kan, en je wilt ook eigenlijk een totaal ander leven, welke kant 
moet je dan op? Zal ik blijven en mezelf net zo lang oppoetsen tot 
ik de persoon word die ik altijd al geacht werd te zijn? Is dit ge-
woonweg wat het betekent om volwassen te zijn? Ik kreeg pas een 
goed voorbeeld van een huwelijk toen ik al getrouwd was, van mijn 
schoonouders, en we lijken niet op hen. Maar zit dat erin, op den 
duur? Hoelang blijf je proberen?

Was getekend,
Stilstaand

Lieve Sugar,

Ik ben een vrouw van eind twintig, ik ga al drie jaar met dezelfde 
jongen en woon inmiddels een jaar met hem samen. Het lijkt wel 
of al mijn vriendinnen gaan trouwen, en ik heb het gevoel dat ik 
daar eigenlijk ook eens aan moet denken. Maar bij de gedachte dat 
ik met mijn vriend zou trouwen, word ik paniekerig en claustro-
fobisch. Hij heeft één keer de mogelijkheid geopperd dat we in het 
huwelijksbootje stappen, maar ik denk dat hij aanvoelde dat ik me 
er niet prettig bij voelde om het daarover te hebben, dus hij is er 
niet meer op teruggekomen.
 Ik heb niet veel vriendjes gehad – een vast vriendje op de middel-
bare school, en een paar korte relaties na mijn studie, en nu deze. 
Mijn vriend is de liefste schat die je maar kunt vinden, en we heb-
ben een aantal dingen gemeen, maar ik betrap me erop dat ik over 
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daten met anderen fantaseer. Ik merk dat mijn respect voor mijn 
vriend begint te tanen. Ik weet niet of dat een tijdelijk gevoel is, of 
dat deze relatie gewoon niet bedoeld is voor de lange termijn. Ik 
verveel me met hem, en ik ben bang dat ik me gaandeweg steeds 
meer zal vervelen. Ik ben ook bang dat er daarbuiten eigenlijk nie-
mand is die beter voor me is en dat ik dankbaar zou moeten zijn 
voor wat ik heb, en dat iedereen in wie ik serieus geïnteresseerd zou 
zijn waarschijnlijk niet op dezelfde manier in mij geïnteresseerd is 
(te oordelen naar mijn ervaringen, lijkt dat ook echt het geval). Ik 
verafschuw het gevoel dat ik mijn vriend een slechte dienst bewijs 
door niet zoveel van hem te houden als hij van mij.
 Wat moet ik doen, Sugar?

Was getekend,
Claustrofoob

Beste vrouwen,

Ik heb ervoor gekozen jullie brieven gezamenlijk te beantwoor-
den, omdat ze naast elkaar gezet volgens mij een verhaal vertel-
len dat compleet genoeg is om zichzelf te beantwoorden. Terwijl 
ik ze las, kwam het in me op dat als ik jullie in de gelegenheid 
zou stellen om te lezen waarmee anderen in een vergelijkbare si-
tuatie worstelen, dat een soort genezing zou kunnen zijn voor de 
dingen waar jullie onder gebukt gaan, al heb ik er zelf ook iets 
over te zeggen. Ik heb in mijn eigen leven met precies dezelfde 
vragen geworsteld, enórm geworsteld, toen ik getrouwd was met 
een goede man van wie ik hield en die ik wilde verlaten.
 Er was niets mis met mijn ex-man. Hij was niet volmaakt, 
maar hij kwam er aardig bij in de buurt. Ik leerde hem een 
maand na mijn negentiende verjaardag kennen en ik trouwde 
overhaast en romantisch en impulsief een maand voordat ik 
twintig werd. Hij was gepassioneerd en slim en sensitief en knap 
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en totaal verslingerd aan mij. Ik was ook verslingerd aan hem, 
maar niet totaal. Hij was mijn beste vriend; mijn lieve minnaar; 
mijn gitaar spelende, politieke onrust stokende, roadtrippende 
maatje; de mede-eigenaar van onze immense, eclectische mu-
ziek- en literatuurverzameling; en papa van onze twee schattige 
katten.
 Maar er was bijna vanaf het begin iets afschuwelijks in me: 
een helder stemmetje dat, wat ik ook deed, maar niet ophield te 
zeggen: Ga weg.
 Ga weg, al hou je van hem.
 Ga weg, al is hij lief en trouw en ligt hij je na aan het hart.
 Ga weg, al is hij je beste vriend en ben jij de zijne.
 Ga weg, al kun je je leven niet zonder hem voorstellen.
 Ga weg, al aanbidt hij je en zal hij er kapot van zijn.
 Ga weg, al zullen je vrienden verbaasd, teleurgesteld of kwaad 
zijn, of alle drie.
 Ga weg, al heb je ooit gezegd dat je zou blijven.
 Ga weg, al ben je bang om alleen te zijn.
 Ga weg, al weet je zeker dat niemand meer zoveel van je zal 
houden als hij.
 Ga weg, al kun je nergens heen.
 Ga weg, al weet je niet precies waarom je niet kunt blijven.
 Ga weg, omdat je dat wilt.
 Weg wíllen is immers genoeg. Pak een pen. Schrijf die laatste 
zin op je handpalm, jullie alle drie. En lees die dan net zo lang 
tot je tranen hem hebben weggespoeld.
 Doen wat je wilt doen omdat je het wilt doen is voor veel 
mensen moeilijk, maar vooral voor vrouwen, denk ik. We zijn 
immers het gender dat voor eeuwig een button met ‘Uw dienst-
willige dienares’ opgeprikt heeft gekregen. Puur en alleen van-
wege onze vrouwelijkheid worden we geacht te koesteren en te 
geven, om eerder met andermans gevoelens en behoeften reke-
ning te houden dan met die van onszelf. Niet dat ik tegen die ka-
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raktertrekken ben. De mensen die ik het meest bewonder, zíjn 
liefhebbend, genereus en voorkomend. Het is zeker zo dat een 
moreel hoogstaand leven met zich meebrengt dat je een hoop 
dingen doet die je niet per se graag doet en een hoop dingen laat 
die je juist wel graag doet, ongeacht je gender.
 Maar een moreel hoogstaand leven brengt ook met zich mee 
dat je de waarheid over jezelf vertelt en naar die waarheid leeft.
 Uit een relatie stappen omdat je dat wilt, ontslaat je niet van 
de verplichting om een fatsoenlijk mens te zijn. Je kunt weggaan 
en nog steeds een betrokken vriendin zijn voor je partner. Weg-
gaan omdat je dat wilt betekent niet dat je je boeltje pakt zodra 
er maar even ruzie, geworstel of onzekerheid is. Het betekent dat 
als je ernaar verlangt om uit een bepaalde relatie te stappen en je 
voelt dat dat verlangen steviger in je verankerd zit dan alle an-
dere, rivaliserende en strijdige verlangens, je behoefte om weg te 
gaan niet alleen geldig is, maar waarschijnlijk ook het juiste om 
te doen. Ook al wordt iemand van wie je houdt erdoor gekwetst.
 Het heeft een eeuwigheid geduurd voordat ik dat begreep. Ik 
kan nog steeds niet helemaal uitleggen waarom het nodig was 
dat ik bij mijn ex wegging. Jarenlang heeft die vraag me ge-
kweld, omdat ik me een vreselijke ellendeling voelde dat ik zijn 
hart had gebroken, en ik was er zo kapot van dat ik mijn eigen 
hart ook had gebroken. Ik was te jong om me al aan één persoon 
te binden. We pasten niet zo goed bij elkaar als in eerste instan-
tie leek. Mijn drive was mijn schrijfwerk, en hij benijdde me om 
mijn succes in dezelfde mate als dat hij het toejuichte. Ik was 
nog niet toe aan langdurige monogamie. Hij was in de hogere 
middenklasse opgegroeid en ik had een arme jeugd gehad, en ik 
kon mezelf er niet van weerhouden hem dat kwalijk te nemen. 
Mijn moeder stierf en mijn stiefvader hield op een vader voor 
me te zijn; ik werd wees op mijn tweeëntwintigste en verging 
van verdriet.
 Al die redenen zijn stuk voor stuk waar genoeg, maar ze ko-
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men allemaal op hetzelfde neer: ik moest weg. Omdat ik dat wil-
de. Zoals jullie dat ook allemaal willen, ook al ben je er nog niet 
aan toe om het te doen. Uit jullie brieven leid ik af dat ieder van 
jullie een eigen lijst heeft, maar al die woorden op al die lijsten 
komen allemaal neer op dat ene dat zegt: Ga weg. Ik stel me voor 
dat jullie dat op een bepaald moment begrijpen. Dat je uiteinde-
lijk op je waarste waarheid moet vertrouwen, ook al lopen daar-
naast andere waarheden mee – zoals de liefde voor de partner 
die je wilt verlaten.
 Ik heb het niet over zomaar je partner verlaten zodra de ge-
dachte in je opkomt. Ik heb het over een weloverwogen keus ma-
ken in je leven. Ik wilde wanhopig graag dat ik mijn ex-man niet 
wilde verlaten. Ik heb net zo geworsteld als jullie worstelen, en 
ik deelde een behoorlijk stuk van die worsteling met mijn ex. Ik 
probeerde een goed mens te zijn. Ik probeerde een slecht mens te 
zijn. Ik was treurig en bang en ziek en tot zelfopoffering geneigd, 
en uiteindelijk zelfdestructief. Ten slotte was ik mijn ex-man on-
trouw omdat ik niet de moed had hem te vertellen dat ik weg 
wilde. Ik hield te veel van hem om netjes te breken, dus ik ver-
prutste de zaak en maakte er een smerige toestand van. Het jaar 
dat ik vervolgens zo’n beetje bezig was om met hem te breken, 
nadat ik mijn seksuele escapades had bekend, was er een van een 
allesomvattende pijn. Het was niet ik tegen hem. Het was wij 
tweeën die samen tot onze nek in de smerigste modderpoel aan 
het worstelen waren. Van hem scheiden was de hartverscheu-
rendste beslissing die ik ooit heb genomen.
 Maar het was ook de wijste. En ik ben niet de enige wiens 
leven er beter op is geworden. Hij verdiende de liefde van een 
vrouw die niet de hele tijd ‘ga weg’ in haar oor hoorde fluisteren 
als een gestoorde geest. Bij hem weggaan was in zekere zin een 
aardig gebaar, al voelde het indertijd niet zo.
 Pas toen ik een paar jaar getrouwd was met meneer Sugar 
kon ik mijn eerste huwelijk echt doorgronden. Door van hem 
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te houden ben ik duidelijker gaan inzien hoe en waarom ik van 
mijn eerste echtgenoot hield. Mijn twee huwelijken verschillen 
niet zo heel erg van elkaar, al zit er een soort magische glitter-
lijm in het tweede dat in het eerste ontbrak. Meneer Sugar en 
mijn ex hebben elkaar nooit ontmoet, maar ik weet zeker dat ze 
uitstekend met elkaar overweg zouden kunnen. Het zijn allebei 
goede mannen met een warm hart en een zachtmoedige ziel. 
Ze delen allebei mijn liefde voor boeken, de openlucht en link-
sige politiek; ze werken allebei als kunstenaar, elk op een ander 
terrein. Ik kibbel met meneer Sugar ongeveer evenveel als met 
mijn voormalige echtgenoot, met een vergelijkbare snelheid en 
over vergelijkbare zaken. In beide huwelijken zijn er worstelin-
gen en verdrietigheden geweest waar maar weinig mensen van 
afweten; nog minder mensen waren of zijn in staat ze te zien of 
te begrijpen. Meneer Sugar en ik hebben ook tot onze nek in de 
smerigste shit gezeten. Het enige verschil is dat telkens wanneer 
ik daar met hem zat, ik niet voor mijn vrijheid aan het vechten 
was, en hij evenmin. In de bijna zestien jaar dat we nu samen 
zijn, heb ik niet één keer ‘ga weg’ gedacht. Ik heb alleen heftiger 
geworsteld om er smerig, maar samen met hem sterker uit te 
komen.
 Ik wilde niet bij mijn ex-echtgenoot blijven, niet in mijn kern, 
ook al wilden hele stukken van mij dat wel. En als er één ding 
is dat ik boven alles geloof, dan is het dat je je kern niet kunt 
veinzen. De waarheid die daar leeft, zal het uiteindelijk winnen. 
Het is een god die we moeten gehoorzamen, een kracht die ons 
allemaal uiteindelijk op de knieën dwingt. En daarom kan ik 
jullie drieën alleen maar dezelfde vraag stellen: Doe je het straks 
of doe je het nu?

Liefs,
Sugar
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Te veel verf

Lieve Sugar,

Tot een paar maanden terug was mijn relationele leven altijd min of 
meer zwart-wit. Of ik had een serieuze, monogame relatie of ik rot-
zooide met vriendjes voor één nacht of gaf me over aan willekeuri-
ge stoeipartijen zonder verplichtingen met platonische vriendjes. 
Onlangs heb ik de vreemde en magische wereld betreden van het 
vluchtige, niet-monogame daten. Ik heb een paar mannen leren 
kennen van wie ik zowel op intellectueel als op seksueel niveau ge-
niet. Ik steek veel op over mijn eigen seksualiteit door mijn interac-
ties met zeer uiteenlopende partners, en ik heb het gevoel dat ik dat 
deel van mezelf eindelijk leer kennen, en dat is geweldig.
 Misschien komt het doordat ik een nieuweling ben in deze 
niet-monogame wereld en het me daarom (nog?) niet zo goed af-
gaat, maar soms voel ik me totaal overweldigd door het vooruit-
zicht met al die verschillende mannen te moeten jongleren. Er was 
een week dat ik op maandag met ‘Bill’ uitging, op dinsdag een af-
spraak had met ‘Jack’ en op woensdag een tot niets verplichtende 
samenkomst had met een ex met wie ik nog steeds bevriend ben. 
Het was heerlijk om drie nachten op rij geneukt te worden, maar 
dat ik door drie verschillende mannen was geneukt, daar tolde 
mijn hoofd een beetje van.
 Ik wil geen anonieme en/of totaal betekenisloze seks hebben, 
maar evenmin wil ik me op dit moment op één man concentreren 
en voor een serieuze relatie gaan. Hoe kan ik deze nieuwe wateren 
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bevaren zonder mezelf een zenuwinzinking te bezorgen? Ben ik 
verplicht de mannen met wie ik omga te vertellen dat ze niet de 
enige zijn met wie ik naar bed ga?

Mannenjongleerster

Beste Mannenjongleerster,

Ik zal de makkelijke vraag het eerst beantwoorden: ja, je bent 
verplicht om de mannen met wie je regelmatig naar bed gaat 
te vertellen dat zij niet de enige zijn met wie je naar bed gaat. 
Er zijn geen uitzonderingen op deze regel. Nooit ofte nimmer. 
Voor niemand. Onder geen enkele voorwaarde. Mensen hebben 
het recht te weten dat degene met wie ze neuken ook met ande-
ren neukt. Dat is de enige manier waarop mensen die met men-
sen neuken die ook met anderen neuken, emotioneel gezonde 
beslissingen over hun leven kunnen nemen. Het is helder. Het 
is terecht. Het is eerlijk. En het is een grondbeginsel van Sugars 
zuurverdiende, want de eerste keer zelf niet nageleefde Ethische 
code voor het net zo van anderen houden als van jezelf.
 Bovendien lijkt het me tamelijk eenvoudig om dit nieuws 
over te brengen, Mannenjongleerster. Het klinkt mij in de oren 
alsof de mannen op je huidige dienstrooster van geliefden al 
lang weten dat je niet alleen met hen slaapt. (Maar toch, áls ze 
er allemaal van wisten, waarom zou je die vraag dan stellen?) 
Het is het beste om het maar snel even te laten vallen. Je hoeft 
niet overmatig specifiek te zijn of vreselijk zwaarmoedig en 
grootogig te worden, zo van: ‘Ehmm... we moeten écht eens pra-
ten.’ Zeg gewoon: ‘Moet je horen, puntje puntje puntje (Bill/nog 
steeds mee bevriende ex/nieuwe rollebolpartner die ik heb op-
gedaan sinds ik die brief aan Sugar schreef), dit was superleuk 
en ik wil dat je weet dat ik ook met anderen omga.’
 En dan glimlach je. Een beetje. En misschien kun je je hand 
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heel licht over zijn harige droommannenarm laten gaan.
 Oké. Dus. Dan de vraag over hoe je ‘de vreemde en magische 
zee van het vluchtige, niet-monogame daten’ moet bevaren. Vol-
gens mij is het uitstekend dat je het bed deelt met mensen die je 
aardig vindt maar van wie je niet houdt en die je zowel seksueel 
als intellectueel prikkelen. En het is nog beter dat deze nieuwe 
(en waarschijnlijk voorbijgaande) fase van je seksleven jou helpt 
een tot nu toe nog nooit onderzochte kant van jezelf te verken-
nen. Dus dat is allemaal rozengeur en maneschijn, nietwaar? 
Minder rozengeur en maneschijn is dat je je ‘totaal overweldigd 
voelt door het vooruitzicht met al die verschillende mannen te 
moeten jongleren’.
 Het mooie van je situatie, Mannenjongleerster, is dat je niet 
hoeft te jongleren. Dat je de kans hebt om elke avond van de 
week met een andere man te neuken betekent nog niet dat je dat 
ook moet doen. Een van de basisprincipes van elke kunstvorm 
is niet datgene wat er is – de muziek, de woorden, de beweging, 
de dialoog, de verf – maar dat wat er niet is. In de visuele kunst 
heet dat de ‘negatieve ruimte’ – de lege stukken rond en tussen 
de voorwerpen die natuurlijk net zo cruciaal zijn als de voor-
werpen zelf. De negatieve ruimte stelt ons in staat de niet-nega-
tieve ruimte in al haar glorie en somberte, haar kleur, mysterie 
en licht te zien. Wat er niet is, verleent datgene wat er is beteke-
nis. Denk daar eens over na.
 Seks met drie verschillende mannen in drie opeenvolgende 
nachten? Dat is te veel verf. Niet meer doen. Niet omdat ik dat 
tegen je heb gezegd, maar omdat jij dat tegen me hebt gezegd 
toen je het over een tollend hoofd en een zenuwinzinking had in 
verband met die driedaagse. Luister naar jezelf. En heb plezier.

Liefs,
Sugar
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Minieme revoluties

Lieve Sugar,

Ik ben een vrouw van halverwege de vijftig. Ik lees regelmatig je co-
lumn en geloof dat mijn vraag prozaïsch is, maar ik vraag je toch 
nederig om advies en steun nu ik midden in zoveel pijn zit.
 Na enige tientallen jaren huwelijk gaan mijn man en ik uit el-
kaar. Ik heb er vrede mee aangezien ik voel dat mijn huwelijk in we-
zen al een tijd dood is. Mijn man was emotioneel noch fysiek ooit 
erg extravert. Ik heb me jarenlang gruwelijk alleen gevoeld. Wat ik 
ook probeerde om van hem te krijgen wat ik nodig had, het bracht 
nooit verandering. Het kostte me een hoop inspanning om einde-
lijk te geloven dat ik meer verdiende en een stap in de richting van 
die mogelijkheid te zetten.
 Natuurlijk vind ik de toekomst tegelijkertijd angstig en opwin-
dend. Ik wil meer liefhebbende relaties in mijn leven, zowel vriend-
schappelijke als romantische. Ik verlang naar en heb behoefte aan 
liefhebbende aanrakingen, liefhebbende woorden. En tegelijker-
tijd ben ik bang dat ik nooit de tedere aanraking van een man zal 
voelen. Gisteren vertelde een vriend van me over een heerlijk in-
tiem moment met zijn partner, en ik werd bang dat ik zoiets nooit 
zal hebben in mijn leven.
 Ik maak me zorgen over seks. Ik ben al heel lang niet meer samen 
geweest met een andere man. De seks in mijn huwelijk was routi-
neus en ongeïnspireerd. Op een zeker moment zei ik tegen mijn 
man dat ik vaker wilde vrijen en daar maakte hij de avond daarna 
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een grapje over. En ik ben bang dat ik er niet erg ‘goed’ in ben. Ik 
kwam wel geregeld klaar met mijn man, dus dat is het niet. We ver-
schuilden ons achter iets wat werkte tot het saai werd. Jarenlang 
stelde ik me stevige, avontuurlijke seks voor, en toch liet ik de routi-
ne voortbestaan. Ik ben bang dat als ik een man leer kennen met wie 
het klikt en we met elkaar vrijen, ik er niets van terechtbreng in bed.
 Ik heb hulp nodig. Hoe pak je het aan om dat te veranderen voor 
het te laat is?
 En dan is er nog de kwestie van mijn lichaam. Met kleren aan 
ben ik presentabel. Zonder kleren onthult mijn lichaam het verhaal 
van zowel aanzienlijke gewichtstoename als aanzienlijk gewichts-
verlies. Ik ben blij met mijn gewichtsverlies, maar naakt is mijn lijf 
slobberig en ik geneer me ervoor. Ik probeer me voor te stellen hoe 
ik seksueel aanwezig kan zijn als ik zo onzeker ben op dat terrein. 
Operaties zijn duur en kan ik niet betalen. Maar volgens mijn arts 
zal mijn huid zonder operatie niet dezelfde strakheid terugkrijgen. 
Ik stel me manieren voor om te voorkomen dat iemand me ziet, 
maar ik weet dat dat waarschijnlijk niet zal werken en ik ben vre-
selijk bang voor hoe een potentiële geliefde zal reageren. Ik wil me 
niet achter mijn angst verschuilen, en toch schrik ik ervoor terug 
om mezelf bloot te geven. Ik weet dat jij het niet voor me kunt doen, 
Sugar, en toch voel ik me zo alleen op deze plek vol angst.
 Zijn er mannen van mijn leeftijd die uitgaan met vrouwen van 
mijn leeftijd en mijn lichaam zullen accepteren? Ik weet dat jij het 
antwoord niet weet, maar ik vraag het toch. Emotioneel ben ik heel 
dapper. Seksueel en in me kwetsbaar opstellen als het om mijn li-
chaam gaat niet zo, maar ik wil het wel zijn. En natuurlijk ben ik 
net zo bang dat ik niet eens de kans krijg om mezelf op die manier 
uit te drukken en op de proef te stellen. Help me alsjeblieft.

Was getekend,
Tekortschietster
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Beste Tekortschietster,

Toen mijn dochter vijf was, hoorde ze me tegen meneer Sugar 
klagen dat ik een groot, vet, lelijk beest was dat er wat ze ook 
aantrok afschuwelijk uitzag, en ze zei meteen verbaasd: ‘Ben jij 
een groot, vet, lelijk beest dat er wat je ook aantrekt afschuwelijk 
uitziet?’
 ‘Nee! Ik maakte maar een grapje!’ riep ik op vals opgewekte 
toon. En in het belang van het toekomstige gevoel van eigen-
waarde van mijn dochter ging ik door met net doen alsof ik 
mezelf echt geen groot, vet, lelijk beest vond dat er wat ze ook 
aantrok afschuwelijk uitziet.
 Mijn aanvechting is om bij jou hetzelfde te doen, Tekort-
schietster. Om je te beschermen tegen een complexere werkelijk-
heid wil ik doen alsof massa’s mannen geilen op de oorspronke-
lijke, gerijpte schoonheid van vrouwen met het slobberige vlees 
van hun gevorderde middelbare leeftijd. ‘Je uiterlijk doet er niet 
toe,’ wil ik gillen op zo’n giebelige ‘zet-’m-op-meid’-manier. Het 
zou geen leugen zijn. Je uiterlijk doet er echt niet toe. Dat weet je. 
En ik weet het. Alle sweet peas uit Sugarland zouden opstaan en 
die uitspraak bevestigen.
 En toch. Maar helaas. We weten ook dat het niet helemaal 
waar is.
 Uiterlijk doet er voor de meesten van ons wel toe. Het doet 
er, treurig genoeg, in een nogal deprimerende mate wel toe voor 
vrouwen – ongeacht leeftijd, gewicht of hun plek op het schoon-
heidscontinuüm van prachtig naar lelijk. Ik hoef niet in detail 
te treden over alle e-mails die ik krijg van vrouwen met ang-
sten vergelijkbaar met de jouwe als bewijs. Ik hoef alleen maar 
even snel iedere vrouw die ik ooit heb gekend af te gaan – een 
eindeloze sneeuwverschuiving van hoofdzakelijk aantrekkelijke 
vrouwen die over hun toeren waren omdat ze dik waren, een 
platte boezem of kroezig haar hadden, vreemd gevormd waren 
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of vol rimpels of striae zaten, of in enig ander opzicht onvol-
maakt waren wanneer ze beschouwd werden via de verwrongen 
blik van de alwetende, vrouw-vernietigende, genadeloze god 
van de schoonheid die heer en meester was gedurende aanzien-
lijke delen van ons leven en dat leven soms ook heeft verdoemd.
 Het is genoeg geweest, zeg ik. Genoeg. Ik heb vaak geschre-
ven dat we alles op alles moeten zetten om te streven naar het 
leven dat we willen, ook als het moeilijk is om dat te doen. Ik heb 
mensen geadviseerd gezonde grenzen te stellen, bedachtzaam te 
communiceren, risico’s te nemen en hard te werken aan dingen 
die ertoe doen, tegenstrijdige waarheden het hoofd te bieden, de 
innerlijke stem te vertrouwen die vol liefde spreekt en de inner-
lijke stem het zwijgen op te leggen die vol haat spreekt. Maar het 
punt – het punt dat velen van ons vergeten – is dat die waarden 
en principes niet alleen van toepassing zijn op ons emotionele 
leven. We moeten er ook in ons lichaam naar leven.
 Het jouwe. Het mijne. Slobberig, lelijk, dik, dun, ontsierd en 
gemangeld als die lijven zijn. We moeten net zo onbevreesd zijn 
als het gaat om onze buik als wanneer het om ons hart gaat.
 Ik zeg het maar zoals het is: het antwoord op jouw raadsel is 
niet dat je een manier moet vinden om je toekomstige geliefde 
te laten geloven dat je eruitziet als Angelina Jolie. Het antwoord 
is vrede hebben met het feit dat dat niet zo is, en ook nooit zo 
zal zijn (en daarbij merk ik graag op dat Angelina daar ooit ook 
vrede mee zal moeten leren hebben, en dat ze er waarschijnlijk 
nu al mee worstelt).
 Echte verandering voltrekt zich op het niveau van het gebaar. 
Het gaat om die ene persoon die iets nu eens anders doet dan 
hij of zij altijd heeft gedaan. Het is de man die ervoor kiest om 
zijn schimpende moeder niet uit te nodigen op zijn bruiloft; de 
vrouw die besluit haar zaterdagochtend door te brengen op een 
tekencursus in plaats van thuis de wc’s te schrobben; de schrij-
ver die zichzelf niet toestaat verteerd te worden door afgunst; 
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de ouder die even diep inademt in plaats van met een bord te 
gooien. Het zijn jij en ik die naakt voor onze geliefden staan, ook 
al bezorgt ons dat een naar, onrustig gevoel. Die klus ligt voor 
ons. Dit is onze taak. Dat doen geeft ons kracht en helderheid. 
Het brengt ons dichter bij wat we hopen te worden.
 Je hoeft niet jong te zijn. Je hoeft niet dun te zijn. Je hoeft niet 
‘hot’ te zijn op de manier waarop de een of andere stompzin-
nig benepen geest dat heeft bedacht. Je hoeft geen strakke huid, 
pronte kont en eeuwig opgerichte tieten te hebben.
 Je moet een manier vinden om je lichaam te bewonen en te-
gelijkertijd je diepste verlangens uit te leven. Je moet dapper ge-
noeg zijn om de intimiteit op te bouwen die je verdient. Je moet 
al je kleren uittrekken en zeggen: ‘Hier ben ik.’
 Er zijn zoveel minieme revoluties in een leven, een miljoen 
manieren om om onszelf heen te draaien en te groeien, te ver-
anderen en te genezen. En misschien is ons lichaam de laatste 
grens. Die ene plek die we niet kunnen verlaten. We zitten daar 
tot het heengaat. De meeste vrouwen en een paar mannen zijn 
hun leven lang bezig te proberen het te veranderen, te verbergen, 
het mooier te maken, tot iets te maken wat het niet is, of te ver-
bergen wat het is. Maar als we dat nu eens niet deden?
 Dat is de vraag die je moet beantwoorden, Tekortschietster. 
Het zal je diepste verlangens je leven binnenbrengen. Niet: zul-
len mijn oude, slobberige mannelijke leeftijdgenoten mijn oude, 
slobberige ik accepteren en liefhebben? Maar: wat bevindt zich 
er aan de andere kant van die minieme, gigantische revolutie 
waarin ik overschakel van afkeer van naar liefde voor mijn eigen 
huid? Wat voor vruchten zou die speciale bevrijding afwerpen?
 Dat weten we niet – als cultuur, als gender, als individu, jij en 
ik. Het feit dat we dat niet weten, is waar het feminisme gefaald 
heeft. We hebben zelfbeschikking opgeëist, we hebben onszelf 
gezag verleend, de complimenten in ontvangst genomen, maar 
we zijn er nooit mee opgehouden ons zorgen te maken over hoe 
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onze kont eruitziet in een spijkerbroek. Daar zijn een hele hoop 
redenen voor, een hele partij Enorm Seksistische Dingen die we 
terecht de schuld kunnen geven. Maar uiteindelijk is de veran-
dering, net als altijd, aan ons.
 De cultuur zal je geen toestemming geven voor ‘stevige, avon-
tuurlijke seks’ met dat slobberige, ouder wordende lijf van je, dus 
je zult dapper genoeg moeten zijn om die voor jezelf op te eisen. 
Dat vraagt om enige moed, Tekortschietster, maar moed is een 
vitaal onderdeel van elk goed geleefd leven. Ik begrijp waarom 
je bang bent. Ik wil niets afdoen aan de enormiteit van wat er 
onlangs ten einde is gekomen en nu te beginnen staat, maar ik 
ben wel van plan heel duidelijk tegen je te zeggen dat het nu niet 
het moment is om te verwelken in het struikgewas van je onze-
kerheden. Je hebt het recht verdiend om te groeien. Je zult alleen 
zelf het water moeten aandragen.
 Dus laten we het eens over mannen hebben. Een heel stel zal 
jou over het hoofd zien als geliefde omdat ze een jonger, strak-
ker iemand willen, maar dat geldt niet voor allemaal. Sommigen 
zullen dolenthousiast zijn om een vrouw zoals jij te ontmoeten. 
De meest sexy, niet-maatschappelijk-als-sexy-erkende mensen 
die ik ken – de bejaarden, de dikkerds, de anders-vaardigen, de 
net-bevallenen – kunnen zo recht voor zijn raap zijn wie ze zijn 
en ik stel voor dat jij hun aanpak overneemt. Als je nu eens niet 
zou proberen de aspecten van je lichaam te verhullen waar je je 
ongemakkelijk bij voelt, maar er vanaf het begin meteen mee aan 
zou komen – voordat je de slaapkamer in gaat en onopgemerkt 
tussen de lakens probeert te glijden terwijl je een paniekaanval 
hebt? Wat zou er gebeuren als je tegen meneer ‘Zometeen Duikt 
Hij Met Me Het Bed In’ zou zeggen: ‘Ik voel me vreselijk onze-
ker over mijn slobberige lichaam en ik weet niet zeker of ik nog 
wel echt weet hoe je goed moet vrijen, omdat ik jaren achtereen 
heb vastgezeten in een saai patroon met mijn ex.’
 Mijn ervaring is dat dat soort onthullingen helpen. Ze ma-
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ken de wurggreep van je angsten losser. Ze brengen de intimiteit 
naar een kwetsbaarder plek. En ze kunnen op een spectaculaire 
manier aan het licht brengen met wat voor persoon je op het 
punt staat naar bed te gaan. Lacht hij en zegt hij dat je allerliefst 
bent zoals je bent, of schraapt hij zijn keel en biedt hij je de con-
tactgegevens aan van de plastisch chirurg van zijn ex-vrouw? 
Biecht hij zijn eigen onzekerheden op of leest hij jou op een vre-
selijke manier de les over de jouwe? Is hij de man met wie je echt 
je lichaam wilt delen of kun je hem beter smeren nu het nog 
kan?
 Ik weet dat wij als vrouwen voortdurend worden bewerkt 
door de genadeloze schoonheidssnijbrander van de porno- en 
de filmindustrie, maar in mijn echte leven heb ik gemerkt dat 
de mannen die de moeite van het neuken waard zijn, aanzien-
lijk goedmoediger zijn over het vrouwenlichaam in zijn diverse 
verschijningsvormen dan algemeen wordt erkend. ‘Naakt en 
lachend’ zijn de enige eisen die een mannelijke vriend van me 
aan een minnares stelt. Misschien is dat omdat mannen zelf ook 
mensen zijn met een lichaam vol angsten, onzekerheden en on-
volkomenheden. Zoek zo’n man. Eentje die je laat denken, la-
chen en klaarkomen. Nodig hem uit voor de minieme revolutie 
in jouw prachtige nieuwe wereld.

Liefs,
Sugar
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Niet genoeg

Lieve Sugar,

Vorig jaar heb ik een jongen leren kennen die geweldig is, al zie ik wel 
in dat hij nog behoorlijk volwassen moet worden (hij is vierentwin-
tig). We kunnen goed met elkaar overweg, hebben een vergelijkbaar 
gevoel voor humor, en de seks is geweldig. Na negen maanden krijg 
ik nog steeds een tinteling in mijn binnenste als ik hem zie. Onze 
relatie begon losjes, maar gaandeweg leerden we elkaar echt kennen 
en konden we onszelf zijn in elkaars gezelschap. We kunnen samen 
koken en maf doen en op avontuur uitgaan en elkaar voorlezen en 
op de vloer vrijen en dan een taart bakken en die in bed opeten. In 
het begin vond ik het prima dat we niet monogaam waren, maar 
toen onze relatie meer werd dan een flirt, wilde ik echte betrokken-
heid. We praatten erover en hij zei dat seks met maar één persoon 
saai kan worden, maar dat hij me echt graag mag, anders zou hij 
geen tijd met me doorbrengen. Hij zei dat hij bang was dat ik hem 
zou veranderen – iemand van hem zou maken die hij niet is.
 Ik begreep er toen niets van, en dat doe ik nog steeds niet. Ben ik 
gewoon stom? Hij mag me, maar niet genoeg om te zeggen dat hij 
alleen mij mag? Misschien is het zo simpel.
 We zien elkaar nog steeds tamelijk vaak, maar nu zonder seks. Ik 
geef om hem, maar ik weet niet of het dom van me is om hierin te 
blijven hangen en te zien waar het heen gaat. Kwel ik mezelf als ik 
ermee doorga hem deel van mijn leven te laten zijn?

Groeten,
Behoefte Aan Richting
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Beste Behoefte Aan Richting,

Ik krijg een hoop brieven als die van jou. De meeste gaan maar 
door en door en beschrijven allerlei soorten gekmakende situa-
ties en mededelingen tot in de verwarrendste details, maar elk 
ervan bevat in de kern diezelfde vraag: kan ik de persoon op wie 
ik gek ben overhalen gek op mij te zijn?
 Het korte antwoord is: nee.
 Het lange antwoord is: nee.
 Het treurige maar sterke en ware antwoord is wat jij jezelf al 
hebt verteld: deze man mag jou, maar niet op de manier zoals jij 
hem mag. Oftewel: niet genoeg.
 Dus nu mag je beslissen wat je daaraan wilt doen. Ben jij in 
staat om bevriend te zijn – of zelfs af en toe geliefden – met deze 
man die minder dol op jou is dan jij op hem, zonder:

a) je rot te voelen over jezelf,
b) wrokkig te zijn jegens hem, of
c) het gevoel te hebben dat je eigenlijk altijd meer wilt?

Als het antwoord niet op alle drie de vragen ja is, stel ik voor 
dat je de vriendschap even de vriendschap laat, al is het maar 
voor de tijd die het jou kost om over hem heen te komen. Er zijn 
zoveel dingen om door gekweld te worden, sweet pea. Er zijn zo-
veel kwellingen in dit leven. Laat een man die niet van je houdt 
er niet een van zijn.

Liefs,
Sugar



199

Nee is oké

Lieve Sugar,

Ik schrijf je met de helft van het antwoord al in mijn hart. Ik had 
het gevoel dat ik dit meteen moest zeggen, omdat algemeen wordt 
aangenomen dat wat voor advies een verward iemand ook krijgt, 
die iemand toch altijd zijn eigen advies opvolgt. Mijn vraag gaat 
over mijn aanstaande bruiloft, die mijn verloofde en ik van plan 
zijn in het huis van zijn vader in Europa te vieren. Omdat ik uit de 
Verenigde Staten kom, kan ik veel minder mensen uitnodigen en 
moet ik harder nadenken over wie het verdient te worden uitge-
nodigd.
 Ik heb het gevoel dat ik nu, op mijn dertigste, een punt in mijn 
leven heb bereikt waarop ik alles doe wat noodzakelijk is om ver-
der te komen zonder mijn verleden te vergeten. Ik ben het afgelopen 
jaar in therapie geweest om te proberen me te verzoenen met een 
jeugd vol van de gebruikelijke valkuilen die maken dat kinderen 
opgroeien tot verbitterde, emotioneel beschadigde volwassenen. 
Alcoholisme, drugsmisbruik, fysieke en emotionele agressie – naast 
een moeder die vanaf mijn vijfde afhankelijk van mij was om haar 
gerust te stellen dat mijn vader niet was omgekomen bij een onge-
luk ergens op een donkere weg – hebben er allemaal voor gezorgd 
dat ik een groot deel van mijn twintiger jaren op een wankele richel 
heb geleefd tussen een verantwoord bestaan en een rampzalige vrije 
val.
 Maar ik heb geluk gehad. Ik kwam los van mijn familie en ging 
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in een ander land wonen. Ik heb in mezelf de vergevingsgezindheid 
gevonden om weer een relatie met mijn moeder op te bouwen. Ik 
heb de moed bijeengeraapt om uit te komen bij wat ik ‘normaliteit’ 
noem. Mensen onderschatten het belang van normaliteit. Norma-
liteit betekent dat niemand schreeuwt, vecht of elkaar beledigt. 
Normaliteit betekent dat ik niet hoef liggen snikken in mijn kamer. 
Normaliteit betekent dat Kerstmis en andere familiefeestdagen 
leuk zijn. Normaliteit betekent voor sommige mensen trouwen.
 En daar ben ik dan, op het punt om met een oprechte, gevoelige 
man te trouwen, met een volmaakt normale familie die voor het 
eerst mijn dysfunctionele, versnipperde en nog steeds zich vrijwel 
nergens van bewust zijnde familieleden gaat ontmoeten. Dat jaagt 
me doodsangst aan.
 Maar wat me nog het meest angst aanjaagt is mijn vader, de per-
soon die de bron was van de meeste pijn die ik als kind heb gevoeld. 
De vraag of ik hem moet uitnodigen voor mijn bruiloft verscheurt 
me.
 Na jaren van niet-communiceren heeft mijn vader, mét zijn vele, 
vele, vele fouten, onlangs de weg terug mijn leven in gevonden. Hij 
speelt een belangrijke rol in het leven van mijn jongste broer. En nu 
wil mijn verloofde hem uitnodigen voor onze bruiloft. De laatste 
keer dat ik mijn vader heb gezien, was hij dronken en zo stoned als 
een garnaal. Het was de bedoeling dat hij mijn broer en mij naar 
het station zou brengen (en dat deed hij niet).
 Dus ik word verscheurd. Ik verwacht niet dat mijn trouwdag vol-
maakt zal zijn. Een deel van me heeft het gevoel dat dit, ondanks 
alle drama dat zich zou kunnen voordoen, misschien wel een kans 
is om mijn vader toe te laten tot een belangrijk deel van mijn le-
ven, en dat dit genezend kan werken voor hem en zelfs tot op zekere 
hoogte een catharsis kan zijn. Maar dan stel ik me het gezicht van 
mijn moeder voor wanneer mijn vader er een paar te veel op heeft, 
terwijl de familie van mijn verloofde vol afschuw toekijkt. (Mijn va-
der is niet het vriendelijke, grappige type dronkenlap.)
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 Ik wil de spreekwoordelijke bladzijde omslaan, maar mijn hand 
is verstijfd en niet in staat een beslissing te nemen. Het makkelijkst 
zou zijn om hem niet uit te nodigen, niet het risico te lopen, zodat 
ik niet zenuwachtig hoef te zijn op ‘onze dag’. Maar ik heb nooit 
voor het makkelijkste gekozen. Help me alsjeblieft!

Dochter Met (Misschien) Verlopen Papa-problemen

Beste Dochter,

Telkens als ik je brief lees, gaat er een gruwelijk krijsend alarm 
in mijn hoofd af. Nodig alsjeblieft je vader niet uit op je bruiloft. 
Er staat niet één woord in je brief waaruit blijkt dat jij dat wilt of 
hoort te doen.
 Laten we eerst je verloofde afhandelen, aangezien hij – niet jij! 
– degene is die je vader bij jullie bruiloft wil betrekken. Ik neem 
aan dat hij goede bedoelingen had toen hij dit voorstelde – door 
Hollywood geïnspireerde visioenen van diepgaande openbarin-
gen en ontroerende herenigingen die de magie van die dag on-
getwijfeld zou opgeroepen. Maar weet je wat? Wat hij denkt doet 
er hier niet toe. De beslissing je vader al of niet uit te nodigen 
is in de verste verte niet aan hem. Het voorstel van je verloof-
de wijst er naar mijn idee op dat hij noch een duidelijk inzicht 
heeft in je familiegeschiedenis, noch een duidelijk beeld van je 
ernstig dysfunctionele vader. Ik stel voor dat je binnenkort een 
uitputtend gesprek met hem voert over deze onderwerpen. Nu 
meteen, bijvoorbeeld.
 Ik vind het lovenswaardig dat je zo hard je best hebt gedaan 
om je jeugd te aanvaarden. Ik weet hoe pijnlijk dat is, en ik weet 
hoeveel rijker je leven daarna is. Maar je bent je er vast van be-
wust dat vergeving niet betekent dat je degene die je hebt verge-
ven weer over je heen moet laten lopen. Vergeving betekent dat 
je een weg vooruit hebt gevonden die erkent dat er schade en 
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pijn is aangericht, zonder dat woede en pijn je leven beheersen of 
je relatie bepalen met degene die jou kwaad heeft gedaan. Soms 
veranderen degenen die we hebben vergeven hun gedrag zozeer 
dat we uiteindelijk even close (zo niet closer) met hen kunnen 
zijn als in het verleden. Soms blijven degenen die we vergeven 
dezelfde klootzakken die ze altijd al waren en accepteren we hen 
terwijl we ze tegelijkertijd zo ongeveer drieduizend kilometer bij 
onze bruiloftsreceptie vandaan houden.
 Het komt me voor dat je vader in die laatste categorie valt.
 Dat betekent dat je goed moet uitkijken. Als de woorden ‘lief-
de’, ‘licht’, ‘acceptatie’ en ‘vergiffenis’ aan de ene kant van de 
medaille staan geschreven die je hebt verdiend toen je je prach-
tige leven creëerde in het kielzog van zo’n ellendige jeugd, dan 
staat aan de andere kant van de medaille het woord ‘nee’.
 Nee is oké. Nee is het soort toverkracht dat de goede heks uit-
oefent. Het is de manier waarop gave, gezonde, emotioneel vol-
wassen mensen erin slagen relaties te onderhouden met kloot-
zakken en tegelijkertijd de klootzakhoeveelheid in hun leven 
beperken.
 Ik heb het natuurlijk over grenzen. Ik heb het over een kal-
me blik werpen op ‘de man die de bron is van de meeste pijn’ 
en een weloverwogen beslissing nemen over een belangrijke 
gebeurtenis in je leven, een gebeurtenis waarbij je jezelf en wat 
jij nodig hebt centraal stelt. Het is eigenlijk heel duidelijk als je 
erover nadenkt, nietwaar? Je vader heeft je onrechtvaardig be-
handeld toen je een kind was. Hij heeft je kwaad gedaan toen 
je een vrouw was. En hij zal je waarschijnlijk kwaad doen op je 
trouwdag als jij hem de kans geeft.
 Dat is niet omdat hij niet van je houdt. Maar liefde maakt niet 
dat een gemene dronkenlap geen gemene dronkenlap is, en een 
narcist geen narcist, en een klootzak geen klootzak. Op je brui-
loft zal je vader zich naar alle waarschijnlijkheid gedragen zoals 
hij zich al die jaren heeft gedragen dat je hem hebt gekend. Zelfs 
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al doet hij dat niet, wat is dan het best denkbare scenario? Dat 
jij je je hele trouwdag ongerust maakt of je vader zich niet mis-
draagt en jou vernedert en je moeder woest maakt en je schoon-
familie choqueert, ook als hij dat allemaal niet doet? Klinkt dat 
als iets leuks? Is dat waar je op hoopt? Is dat wat je wilt?
 Natuurlijk niet. Je wilt dat je vader een fantastische man is. En 
als hij dat niet kan zijn, wil je op zijn minst dat hij een fatsoen-
lijk mens is. Je wilt dat de grootsheid van jouw grote dag groter 
is dan het miezerige schijthol waarin hij jouw hele leven heeft 
gezeten. Ik weet dat. Ik begrijp de pijn. Wanneer ik langer dan 
vijf seconden nadenk over mijn eigen vader voel ik nog steeds 
het verdriet om mijn papa, helemaal tot in de toppen van mijn 
tenen. Maar, baby girl, jouw vader gaat niets doen van wat jij zou 
willen dat hij doet omdat jij wilt dat hij het doet. Niet één ver-
domd dingetje! Je hebt gewoon niet zo’n soort vader gekregen. Je 
hebt het soort gekregen dat alleen doet wat hij kan doen.
 Dat jij aan de deur van zijn schijthol hebt geklopt is een nobe-
le daad. De kracht en het vertrouwen waarop je aanspraak hebt 
gemaakt toen je je relatie met je vader wilde herstellen, zullen je 
hele leven hun uitstraling hebben, ongeacht wat er tussen jullie 
twee gebeurt. Dat is iets schitterends, Dochter. En uitsluitend 
voortgekomen uit jouw lef en fatsoen. Het is iets van jou. Laat je 
erdoor leiden als je met je vader praat over de reden dat hij niet 
op je bruiloft is uitgenodigd. Je schreef dat hem niet uitnodigen 
het ‘makkelijkst’ is, maar ik moedig je aan om er het moeilijkste 
van te maken. Gebruik je beslissing als een kans een openhartig 
gesprek met hem te voeren over de manier waarop zijn gedrag 
jou beïnvloedt en je vermogen hem echt weer toe te laten in je 
leven.
 Als je vader jouw dieper wordende affectie waard is, zal hij je 
beslissing eerbiedigen, zelfs al worden zijn gevoelens gekwetst. 
Hij zal begrijpen dat het buitensluiten geen straf is, maar eerder 
de consequentie van zijn levenslange miserabele vaderschap en 
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slechte gedrag. Hij zal je vertellen dat er andere manieren zijn 
om je huwelijk te vieren en dat hij wel een manier zal bedenken.
 Als hij je dieper wordende affectie niet waard is, zal hij ra-
zend worden. Hij zal jou de schuld geven van zijn falen. Hij zal 
je vertellen dat je zelfzuchtig en kortzichtig bent. Misschien 
schrapt hij je uit zijn leven. Of misschien zal hij niet inzien dat 
zijn gedrag zo betreurenswaardig is dat zijn dochter ervoor heeft 
gekozen hem uit te sluiten van haar bruiloft. Misschien zal hij 
dit simpelweg langs zijn koude kleren laten afglijden, als zoveel 
andere dingen.
 Maar weet je wat? Wat hij ook doet, één ding is zeker: hij zal 
je trouwdag niet verpesten. Iets wat volmaakt zou moeten zijn. 
Of zo dicht bij volmaakt als maar mogelijk is. En hoe moeilijk en 
treurig het ook is, het is alleen aan jou om daarvoor te zorgen, 
zoals het ook aan jou is geweest om je leven volmaakt te maken.
 Ik weet dat het volmaakt zal zijn, dear one. Ik heb niet eens 
een uitnodiging nodig om dat te zien.

Liefs,
Sugar
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Romantische liefde is geen 
wedstrijdsport

Lieve Sugar,

Ik ben een vrouw van vijfentwintig en ga sinds een paar maanden 
om met een geweldige man. Hij is slim, opgewekt, grappig en hij 
windt me absoluut op. Ik ben ontzettend blij dat ik hem heb leren 
kennen en nog blijer dat hij mij even leuk vindt als ik hem. Ons 
seksleven is heel goed, maar mijn vriend heeft de slechte gewoonte 
om het over vroegere seksuele ervaringen te hebben. Hij treedt niet 
in detail, en ik denk niet dat hij in de gaten heeft dat zijn verhalen 
me dwarszitten. Ik denk dat hij me oprecht vertrouwt en doodeen-
voudig over die dingen wil praten.
 Onlangs begon hij me te vertellen dat hij eens aan een orgie 
heeft meegedaan. Ik legde hem het zwijgen op en zei: ‘Sorry, maar 
daar wil ik niets over weten.’ Hij was niet geschokt en respecteerde 
mijn verzoek, maar nu zweeft dat beeld door mijn hoofd. Voortdu-
rend. Het achtervolgt me. Ik stel me de hele tijd voor hoe het was, 
hoe hij was, hoe de vrouwen waren, en ik word er ziek van: ziek van 
jaloezie. Ziek van onzekerheid. Ziek van angst. Ik vind het intimi-
derend, ik word er gek van.
 Ik maak me geen zorgen dat hij me ontrouw zal zijn en weer aan 
een orgie zal deelnemen, maar ik ben bang dat ik misschien niet 
genoeg ben om hem te bevredigen. Ik weet niet wat ik moet doen. 
Dat beeld zit steeds in mijn hoofd – naast andere – maar ik weet 
niet of het zal helpen of het alleen maar erger zal maken als ik er 
met hem over praat (dat wil zeggen: meer details te weten kom zo-
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dat mijn levendige fantasie er op mogelijk nog afschuwelijkere ma-
nieren mee aan de haal gaat).
 Is dit iets wat ik, als ik het op zijn beloop laat, uiteindelijk zal 
gaan beschouwen als een natuurlijk onderdeel van zijn gezonde 
seksuele verleden, of moet ik hem vertellen wat voor gevoel het me 
bezorgt, met het risico dat ik overkom als een irrationeel, onzeker, 
jaloers mens dat hem niet vertrouwt, en hem misschien wel van me 
af duw? En als ik het er met hem over moet hebben, hoe voorkom 
ik dan dat ik het uitzinnige vuur dat al in mijn hoofd brandt nog 
erger aanwakker?

Liefs,
Achtervolgd Door Zijn Seksuele Verleden

Beste Achtervolgd Door Zijn Seksuele Verleden,

Hmm, eens even zien. Je vriend is

1. Geweldig.
2. Ontzettend slim.
3. Opgewekt.
4. Grappig.
5. Fantastisch in bed.
6. Net zo dol op jou als jij op hem bent.
7. Vol vertrouwen.
8. Betrouwbaar.
9. Respectvol.
10. Hij wil met je praten over de intieme details van zijn leven.

Moet ik nou echt mijn zijden handschoenen uittrekken en je er-
mee om je oren slaan?
 Jij wordt niet achtervolgd door het seksuele verleden van je 
vriend. Je wordt achtervolgd door je eigen irrationele, onzekere, 
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jaloerse gevoelens en als je je op deze manier blijft gedragen, zul 
je je vriend uiteindelijk wegjagen.
 Ik wil niet hardvochtig zijn, darling. Ik ben eerlijk omdat ik 
je oprecht wil helpen en omdat het me duidelijk is dat je een 
ongelooflijk goeie meid bent. Ik weet dat het hard aankomt om 
te horen dat je zelf het probleem bent, maar het is ook fokking 
fantastisch. Jij bent immers de enige persoon die je kunt veran-
deren.
 Dus laten we jouw manie eens ontmantelen.
 Je zegt dat je kennis van de seksuele ervaringen van je gelief-
de uit het verleden je jaloers en onzeker maakt en bang dat je 
niet volstaat om hem te bevredigen. Echt waar? Eén kant van de 
liefde – vooral vrije, ongebonden, losse liefde zoals je vriend en 
jij nu meemaken – is dat mensen vrijwel precies kunnen doen 
waar ze zin in hebben. Als jij niet volstond om hem te bevredi-
gen, zou je dat weten, want dan zou hij niet bij je zijn. Dat hij dat 
wel is, betekent dat hij je mag. Heel graag mag. En dat hij niet bij 
al die andere vrouwen wil zijn met wie hij heeft geneukt. Of in 
elk geval niet heel erg graag.
 In tegenstelling tot wat die Bachelor/Bachelorette-toestand 
op televisie en het complete zielsbeknottende filmindustriële 
complex je wil doen geloven, is romantische liefde geen wed-
strijdsport. Sommige van de vrouwen met wie je vriend vroeger 
neukte, hebben een mooiere kont dan jij. Andere zijn slimmer 
of grappiger of dikker of genereuzer of verknipter dan jij. Daar 
is niets mis mee. Dat heeft absoluut niets met jou te maken. Je 
bent niet in competitie met die vrouwen. Je loopt je eigen race. 
We vinden mensen niet al of niet leuk op basis van een staal-
kaart met vergelijkingen van lichaamsafmetingen, intellectuele 
prestaties en persoonlijke eigenaardigheidjes. We vinden men-
sen leuk omdat we ze leuk vinden. Deze kerel – je geliefde, weet 
je nog, bange lieverd? – vindt jou leuk.
 Verpest dat niet omdat hij op een bepaald moment andere 
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vrouwen leuk vond. Natuurlijk voel je vanbinnen iets samen-
knijpen als je denkt aan die vrouwen die hun lijf tegen jouw 
vriend aan wreven! Dat snap ik. Ik weet hoe dat is. Nog niet 
zo lang geleden stond ik in mijn souterrain en stuitte op een 
envelop die geadresseerd was aan meneer Sugar, en toen ik die 
oppakte vielen er wel zevenduizend snippertjes glanzend papier 
uit die, als je ze allemaal bij elkaar zou leggen, een foto zou-
den vormen van de laatste vrouw met wie meneer Sugar had 
gevreeën die niet ik was. En deze vrouw was niet zomaar een 
vrouw, maar een onmogelijk sierlijke beoefenaarster van mo-
derne dans, met een lichaam dat zo strak en gespannen en zo 
godverdomde welgevormd was dat ik net zo goed het Michelin-
mannetje had kunnen zijn. En die zevenduizend stukjes waren 
niet het resultaat van meneer Sugar die de foto had verscheurd 
omdat hij de laatste vrouw met wie hij had gevreeën die niet ik 
was, niet meer wilde zien. Nee. Dit was een liefdespuzzel die zij 
voor hem had gemaakt – dat weet ik omdat ik de kaart las die 
erbij zat, met een tekst die neerkwam op: Kom me maar halen, 
Tijger.
 Dus natuurlijk stond ik daar tussen de spinnenwebben en 
de stofnesten en legde de stukjes aan elkaar, net zo lang tot ze 
daar was – welgevormd en adembenemend – in al haar niet-Su-
gar-zijnde glorie.
 Het voelde een beetje alsof iemand een mes in mijn buik had 
gestoken.
 Maar dat was alles. Tegen de tijd dat ik de zevenduizend stuk-
jes op mijn handpalm had geveegd en ze terug had gestopt op de 
plek waar ze hoorden, in die envelop, was dat gevoel nog maar 
een piepklein steekje. Later die dag maakte ik een wandeling 
met meneer Sugar, ik vertelde wat ik had gevonden en we moes-
ten er een beetje om lachen, en al kende ik het verhaal over de 
vrouw in zevenduizend stukjes al, ik vroeg hem er nog eens naar 
– wat hem in haar had aangetrokken, wat ze samen deden, en 
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waarom hij met haar deed wat hij met haar deed – en tegen de 
tijd dat we waren uitgepraat, voelde ik helemaal niets meer in 
mijn buik. Ik voelde me alleen nog dichter bij hem.
 Dat voelde ik omdat we echt dichter bij elkaar waren geko-
men. Niet omdat ik de vrouw beter begreep die ervoor zorgt 
dat ik eruitzie als het Michelinmannetje, maar omdat ik het 
heiligste der heiligen van meneer Sugar beter begreep. Dat ja-
loerse vuur dat in je brandt, Achtervolgd – dat opspeelt als je 
vriend je verhalen wil vertellen over zijn seksuele verleden –, 
weerhoudt je ervan dicht bij hem te zijn. De vrouwen die je 
geliefde voor jou heeft gekend, bemind, geneukt en met wie hij 
wilde orgieën heeft gehouden, zijn delen van zijn leven. Hij wil 
daarover vertellen omdat hij zijn relatie met jou wil verdiepen 
en dingen over zichzelf wil delen die hij maar met weinig an-
deren deelt.
 Dat heet intimiteit. Dat heet: fuck, ja. Als mensen dat met ons 
doen, is dat een eer. En als de mensen die dat met ons doen toe-
vallig ook nog eens de mensen zijn op wie we verliefd worden, 
laat dat ons toe in een kringloop waartoe je alleen maar met zijn 
tweeën wordt toegelaten.
 Is dat niet gaaf? Dat is het. Echt waar, lieverdje. Je hoort dank-
baarheid te voelen in plaats van jaloezie, onzekerheid en angst, 
als je geliefde je verhalen over zijn leven vertelt. Ik moedig je aan 
om naar die dankbaarheid te streven. Daarvoor moet je net wat 
verder reiken dan ‘het uitzinnige vuur’ dat in je hoofd brandt. 
Ik weet zeker dat je het te pakken krijgt als je een beetje je best 
doet.
 Lees de brief die je mij hebt geschreven alsjeblieft voor aan je 
vriend. Dat zal gênant zijn, maar doe het toch maar. Vertel hoe 
jij je voelt zonder hem aansprakelijk te stellen voor je gevoelens. 
Vraag naar zijn motivatie voor het vertellen van verhalen over 
zijn seksuele verleden. Vraag hem of hij verhalen wil horen over 
jouw seksuele ervaringen. En vertel elkaar dan om de beurt een 
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verhaal dat de ander een beetje het gevoel geeft dat-ie in de buik 
gestoken wordt.
 Laat je in je buik steken. Laat je openleggen. Begin daar.

Liefs,
Sugar
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Een groots leven

Lieve Sugar,

Mijn vraag gaat niet over liefde of seks, maar eerder over identiteit 
en het streven naar de best mogelijke kwaliteit van leven. Als veel 
andere Amerikanen ben ik financieel aan het worstelen. Mijn stu-
dielening speelt voortdurend door mijn hoofd en is de oorzaak van 
bijna alle stress in mijn leven.
 Mijn ouders zijn zo vriendelijk geweest die studielening mede te 
ondertekenen, maar ik word nu gedwongen mijn schulden te con-
solideren om hen van die verplichting te ontheffen. Ik besef dat dat 
eerder voortkomt uit noodzaak dan uit boosaardigheid, maar de 
situatie heeft grote invloed op mijn toch al slechte financiële posi-
tie en op mijn droom om verder te studeren. Ik ben vreselijk kwaad 
op mijn ouders dat ze me in deze positie hebben gebracht, in plaats 
van me te steunen zodat ik de graad kan halen voor mijn droom-
baan, en daardoor voel ik me een egoïst.
 Mijn relatie met mijn ouders is altijd nogal wankel geweest, zo-
dat ik ben gaan beseffen dat ik nooit enige emotionele steun van 
hen zal krijgen. Ik ben dankbaar dat ze in staat waren me te helpen 
mijn bachelor te halen. Ik ben alleen nooit close met hen geweest en 
ik ben vaak op mijn hoede voor hun bedoelingen. Onze telefoonge-
sprekken gaan voor honderd procent over studieleningen in plaats 
van over mij als persoon.
 Ik worstel ermee dat die studielening zo bepalend voor me is. Ik 
weet dat mijn opleiding, mijn studielening en mijn beroep tot op 
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zekere hoogte bepalend voor me zullen zijn. Maar ik ben meer dan 
de combinatie van mijn baan en die andere dingen samen. Ik ben 
een vrouw van vijfentwintig die ernaar streeft de grootst mogelijke 
kwaliteit van leven te krijgen en de beste persoon te zijn die ze kan 
zijn. Maar vaker wel dan niet word ik gedefinieerd door mijn stu-
dielening-identiteit. Die zit in mijn hoofd als ik een biertje neem, 
nieuwe kleren koop en in zijn algemeenheid mijn leven leid. Ik 
geef niet heel veel uit en ben altijd zorgvuldig met mijn geld omge-
sprongen. Maar deze situatie gaat over meer dan alleen zorgvuldig 
omgaan met geld.
 Ik heb er altijd naar gestreefd het leven positief te benaderen. 
Een paar jaar terug ben ik in een diep, duister gat gevallen en ik 
ben er op eigen kracht langzaam uit gekropen. Ik heb doelbewust 
veranderd wat me niet aan mijn leven beviel. Het was absoluut geen 
eenvoudig proces, maar ik ben eindelijk op een plek waar ik kan 
ademhalen. En toch drukt de stress van die studielening zwaar en 
heb ik er moeite mee om een positief beeld te houden.
 Ik zou heel graag jouw kijk op de situatie horen, Sugar. Ik zou 
willen dat mijn ouders me zagen als de bruisende vrouw die ik ben. 
Ik zou willen dat ik mezelf kon zien als de bruisende jonge vrouw 
die ik probeer te zijn en in de toekomst graag zou willen zijn.

Met oprechte groeten,
Uitgeput

Beste Uitgeput,

Ik heb nul geld gekregen van mijn ouders voor mijn studie (of 
van welke familieleden dan ook, trouwens). Het was niet dat 
mijn moeder en stiefvader me financieel niet wilden helpen; ze 
konden het niet. Er bestond nooit enige twijfel aan dat ik finan-
cieel voor mezelf zou moeten zorgen zodra ik daar eenmaal toe 
in staat was. Dat moest. Dus dat deed ik.
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 Toen ik veertien was, vond ik een baantje; en de rest van mijn 
middelbareschooltijd had ik bijbanen. Het geld dat ik verdiende 
ging naar dingen als kleren, bijdragen voor schoolactiviteiten, 
een oud barrel van een auto, benzine, autoverzekering, kaartjes 
voor de film, mascara, enzovoort. Mijn ouders waren ongeloof-
lijk genereuze mensen. Alles wat ze hadden, deelden ze met mijn 
zus, broer en mij. Ze gaven me onderdak, ze gaven me te eten en 
ze deden er alles aan om ons ieder jaar een fantastische Kerst-
mis te geven, maar vanaf heel jonge leeftijd moest ik, als ik iets 
wilde hebben, het meestal zelf kopen. Mijn ouders zaten krap. 
In de meeste winters hadden we het een paar maanden zo arm 
dat mijn moeder naar de plaatselijke voedselbank moest. De ja-
ren dat er een hulpprogramma was, ontving ons gezin stukken 
kaas en zakken melkpoeder van de federale overheid. Mijn hele 
kindertijd lang kwam mijn ziektekostenverzekering van Medic-
aid – die de kosten dekte voor kinderen die in armoede leefden.
 Een maand voordat ik achttien werd vertrok ik uit het huis 
van mijn ouders. Met een combinatie van eigen spaargeld, beur-
zen en studieleningen heb ik Engels en Vrouwenstudies gestu-
deerd; studies die ik nog steeds afbetaal. Op dit moment heb ik 
een schuld van 4876 dollar. In de loop van de jaren heb ik de ge-
woonte ontwikkeld om te zeggen – soms verbaasd, soms kwaad, 
maar meestal met een berustend soort verknipt plezier: ‘Ik ben 
tot mijn drieënveertigste mijn studielening aan het afbetalen!’
 En weet je wat? Ik sta naar je te zwaaien vanaf de oever van 
drieënveertig en de maanden bladderen af. Het begint er heel 
erg op te lijken dat ik op mijn vierenveertigste nog steeds mijn 
studielening aan het afbetalen ben.
 Heeft dat mijn leven verpest? Heeft het me ervan weerhou-
den om geluk, een carrière als schrijfster en een paar belachelijk 
dure cowboylaarzen na te jagen? Heeft het me genoodzaakt fi-
nancieel enorm ongezonde uitgaven na te laten als dure diners, 
reizen, ‘biologische’ shampoo en fancy kinderopvang? Heeft het 
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me ervan weerhouden katten te adopteren die meteen duizen-
den dollars aan veterinaire zorg nodig hadden, of de artistieke 
projecten van tientallen vrienden mee te crowdfunden of flessen 
wijn van twintig dollar op mijn creditcard te laten zetten of af en 
toe naar de pedicure te gaan?
 Nee.
 Ik heb de last van mijn studieschuld inmiddels ongeveer 
mijn halve leven gedragen, maar ik ben niet ‘gedefinieerd door 
mijn studielening-identiteit’. Ik weet niet eens wat een studiele-
ning-identiteit is. Jij wel? Wat is een studielening-identiteit?
 Ik vermoed dat dat precies is waar je mee blijft zitten als je 
deze zaak niet een beetje in verhouding gaat zien, sweet pea. Jij 
hebt je gehuld in een versleten mantel die bestaat uit halve waar-
heden vol zelfmedelijden. En je schiet er absoluut niets mee op.
 Je moet ermee ophouden medelijden te hebben met jezelf. Ik 
zeg dit niet als een veroordeling – ik moet er zelf ook voortdu-
rend aan worden herinnerd geen zelfmedelijden te hebben. Ik 
ga je ongezouten toespreken, maar die directheid komt voort uit 
mijn compassie met jou, en niet uit mijn veroordeling van je. 
Niemand zal jouw leven voor je leiden. Dat zul je zelf moeten 
doen, of je nu rijk of arm bent, zonder een cent te makken of 
bulkend van het geld, of je nu een belachelijke mazzelkont bent 
of lijdt onder gruwelijke onrechtvaardigheid. En je zult het zelf 
moeten doen, ongeacht wat waar is. Ongeacht wat moeilijk is. 
Ongeacht wat voor onrechtvaardige, treurige, rottige dingen je 
ook ten deel zijn gevallen. Zelfmedelijden is een doodlopende 
weg. Je kiest ervoor om die in te rijden. Het is aan jou om te be-
slissen of je daar blijft staan of omdraait en weer wegrijdt.
 Je bent op zijn minst al één keer eerder weggereden, Uitgeput. 
Je zat een tijdje terug in een ‘diep, duister gat’ en daar ben je 
dapper uit geklommen. Dat moet je weer doen. Je studielening 
zal je alleen tegenhouden als je dat toelaat. Ja, je zult een manier 
moeten bedenken om die af te lossen. Ja, dat krijg je voor elkaar. 
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Ja, dat is een kloteklus. Maar het is een kloteklus waarvan ik je 
beloof dat die je meer zal opleveren dan je verschuldigd bent.
 Weet je wat het fijnste is aan zelf je rekeningen betalen? Nie-
mand kan tegen je zeggen wat je met je geld moet doen. Je zegt 
dat je ouders je emotioneel niet steunen. Je zegt dat je vaak op je 
hoede bent voor hun bedoelingen. Je zegt dat ze je niet zien als 
de bruisende vrouw die je bent. Nou, zodra je die papieren hebt 
ondertekend waardoor zij ontheven worden van hun financiële 
verplichtingen in verband met jouw schuld, ben je vrij. Je kunt 
van ze houden, je kunt ze verachten, je kunt elk soort relatie 
kiezen die je met hen wilt hebben, maar je bent hun niet meer 
op deze specifieke en belangrijke manier iets verschuldigd. Je 
zult financieel alleen aan jezelf rekenschap moeten afleggen. Als 
zij minachting tonen voor de baantjes die je hebt of de manier 
waarop jij je geld uitgeeft, kun je terecht zeggen dat het ze geen 
reet aangaat. Ze hebben in dat opzicht niets over jou te vertellen. 
Dat heeft niemand. En dat is behoorlijk bevrijdend.
 En het is moeilijk. Dat weet ik, honey bun, heus, echt waar.
 Jaren geleden liep ik een kennis tegen het lijf die ik Kate zal 
noemen. Het was een paar dagen nadat we alle twee waren af-
gestudeerd (al gebruik ik dat woord ‘afgestudeerd’ in mijn geval 
nogal losjes – zie het hoofdstuk ‘De toekomst heeft een oeroud 
hart’). Kate was samen met haar ouders – die niet alleen voor 
haar hele opleiding hadden betaald, maar ook voor een jaar stu-
deren in Spanje, en voor haar ‘educatieve kansen’ in de zomer, 
waaronder onbetaalde stages op plekken als het tijdschrift GQ, 
en voor taalonderdompelingen in Frankrijk en fascinerende 
opgravingen op god mag weten wat voor fantastisch interes-
sante plekken allemaal. Toen we op de stoep stonden te praten, 
kreeg ik te horen dat a) Kates ouders haar als afstudeercadeau 
een splinternieuwe auto hadden gegeven, en dat b) Kate en haar 
moeder de hele dag hadden gewinkeld voor de nieuwe gardero-
be die Kate nodig had voor haar allereerste baan.
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 Niet dat ze al een baan had. Ze was aan het solliciteren, en in-
tussen teerde ze natuurlijk op de zak van haar ouders. Ze stuur-
de haar schitterende cv rond, waarop de namen stonden van 
andere landen, hippe tijdschriften en plekken die ongetwijfeld 
al even geweldig waren en ik wist zonder het te weten dat er iets 
domweg schitterends uit zou rollen.
 Ik had de grootste moeite om haar geen stomp in haar maag 
te verkopen.
 In tegenstelling tot Kate had ik wel een baan. In feite had ik 
al zestien banen gehad, en dan tel ik niet de jaren mee dat ik 
als oppas werkte, toen ik nog niet oud genoeg was om iemands 
werknemer te zijn. Dat waren baantjes als assistent van de con-
ciërge (vernederend genoeg op mijn eigen middelbare school), 
bij een fastfoodrestaurant, in een natuurpark, als administra-
tief assistente van een makelaar, begeleidster Engels als tweede 
taal, beheerder van een limonadekraampje, verslaggever bij een 
plaatselijke krant, colporteur voor een linksige liefdadigheids-
instelling, serveerster in een Japans restaurant, serveerster bij 
een vegetarisch restaurant, ‘koffiemeisje’ bij een accountants-
firma, conflictmediator tussen studenten en faculteit, assis-
tent-leerkracht bij vrouwenstudies, en als uitzendkracht op een 
half dozijn kantoren die over het geheel genomen niet op een 
kantoor leken en waar ze me geen werk lieten doen dat mij ook 
maar in de verste verte als kantoorachtig voorkwam, maar waar 
zaken bij kwamen kijken als acht martelende uren per dag op 
een betonnen vloer staan om met een haarnet op mijn hoofd, 
een papieren masker voor en een jas aan, met een veiligheidsbril 
op en plastic handschoenen aan – met een pincet – twee pijpen-
ragers in een steriel doosje te leggen dat over een trage lopende 
band naar me toe schoof.
 In die jaren huilde ik soms van woede. Ik droomde ervan 
schrijfster te worden. Dat wilde ik zo vreselijk graag dat mijn 
binnenste er pijn van deed. En om schrijfster te zijn, wist ik ze-
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ker, had ik een groots leven nodig. Wat indertijd voor mij van 
die verbijsterende ervaringen inhield zoals Kate had gehad. Ik 
moest cultuur ervaren en de wereld zien. Ik moest Frans spreken 
en met mensen omgaan die mensen kenden die bij GQ werkten.
 In plaats daarvan was ik door het toeval van mijn geboorte 
gedwongen het ene na het andere baantje aan te nemen in een 
wanhopige poging de rekeningen te betalen. Dat was verdom-
de onrechtvaardig. Waarom kreeg Kate de kans om een jaar in 
Spanje te studeren? Waarom kon zij het woord ‘Frankrijk’ op 
haar cv zetten? Waarom studeerde zij af zonder schulden en 
kreeg ze ook nog eens een nieuwe auto? Waarom had zij twee 
ouders op wie ze nog jaren financieel kon terugvallen en die 
haar vervolgens – decennia in de toekomst, wat zich nog steeds 
niet heeft voltrokken – bij hun dood ook nog een erfenis zouden 
nalaten?
 Ik kreeg geen erfenis. Mijn moeder stierf drie maanden voor-
dat ik ‘afstudeerde’, en het enige wat ik kreeg was haar oeroude, 
verroeste Toyota die ik pijlsnel aan ene Guy verkocht voor vijf-
honderd dollar.
 Godskolere.
 Dus hier komt het zo’n beetje op neer, Uitgeput: er is geen 
waarom. Je hebt geen recht op de kaarten waarvan jij gelooft dat 
je ze had moeten krijgen. Je hebt de verplichting om een waan-
zinnig goed potje te spelen met de kaarten die je in je handen 
hebt. En dear one, jij en ik hebben een te gek stel kaarten toebe-
deeld gekregen.
 Je ouders hebben je helpen betalen voor de eerste jaren van je 
studie, en even aannemend dat je niet bent afgestudeerd voor je 
vijfentwintigste (een veronderstelling die al of niet klopt), heb-
ben ze je ook in de jaren meteen daarna geholpen. Ze hebben 
niet geweigerd je te blíjven helpen omdat ze je willen straffen, 
maar omdat het moeilijk voor hen zou zijn. Dat komt me voor 
als iets volmaakt redelijks en rechtvaardigs. Je bent een ontwik-
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kelde volwassene met een gezond verstand, een vaardig lichaam 
en een veerkrachtige geest, die geen enkele reden heeft om fi-
nancieel niet zelfvoorzienend te zijn, ook al noopt dat je ertoe 
geld te verdienen op manieren die jij onaangenaam vindt.
 Het onvermogen van je ouders om te blijven betalen voor je 
studielening zal jou er alleen van weerhouden om ‘verder te stu-
deren’ als jij dat laat gebeuren. Ben je echt van plan je droom 
niet waar te maken omdat je nu een hogere rekening moet beta-
len dan eerst? Laat je je echt zo ontmoedigen door tegenslag?
 Je vertelt niet wat je zou willen studeren, maar ik verzeker je 
dat er veel manieren zijn om een studie te bekostigen. Ik ken 
heel veel mensen die niet failliet zijn gegaan aan hun studie. Veel 
universiteiten hebben fondsen om studenten te ondersteunen, 
er zijn beurzen, betaald onderzoek, onderwijsassistentschappen 
en – inderdaad – de mogelijkheid van nog meer studieleningen. 
En in jouw geval misschien belangrijker: vaak zijn er allerlei ma-
nieren om ofwel een deel van je studieschuld te laten kwijtschel-
den dan wel de afbetaling uit te stellen. Financiële problemen, 
werkeloosheid, een andere, ten minste parttime studie (dat wil 
zeggen, voor een master!), bepaalde beroepen uitoefenen, wer-
ken bij het Vredeskorps of bij andere maatschappelijke organi-
saties zijn een paar redenen om in aanmerking te komen voor 
het uitstellen of kwijtschelden van je schuld. Ik moedig je aan 
deze opties te onderzoeken zodat je een plan kunt maken dat 
voor gemoedsrust zorgt. Er zijn veel websites die opheldering 
kunnen geven over wat ik hierboven kort heb samengevat.
 Wat ik zeker weet, is dat het nutteloos is om over je toeren 
te raken vanwege je studieschuld. Het komt goed. Het is maar 
geld. En het was goed besteed geld. Afgezien van de mensen van 
wie ik hou, is er maar weinig dat ik hoger schat dan mijn oplei-
ding. Zodra ik mijn schuld heb afbetaald, zijn meneer Sugar en 
ik van plan te gaan sparen voor de studie van de Sugar-kleintjes. 
Mijn droom is dat hun studie-ervaring meer op die van Kate zal 
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lijken dan op die van mij. Ik wil dat ze in staat zijn zich op het 
studeren te concentreren in plaats van die studie rond baantjes 
te moeten zien te fiksen. Ik wil dat ze een jaar in het buitenland 
kunnen studeren, waar ze maar heen willen. Ik wil dat ze gave 
stages lopen die ze alleen maar kunnen krijgen met financiële 
steun van hun ouders. Ik wil dat ze op culturele uitwisseling en 
naar interessante opgravingen gaan. Ik wil al die dingen kun-
nen betalen die ik zelf nooit heb kunnen doen omdat niemand 
ze voor me kon betalen. Ik kan me voorstellen wat ze daar alle-
maal bij te winnen zouden hebben.
 Maar ik kan me ook voorstellen wat ze niet krijgen als meneer 
Sugar en ik erin slagen hun de studie-ervaring te geven waarvan 
ik droom.
 Ik blijk namelijk een hoop opgestoken te hebben door niet in 
staat te zijn naar Frankrijk te gaan. Het blijkt dat die dagen dat 
ik acht martelende uren per dag op een betonnen vloer stond 
om met een haarnet op mijn hoofd, een papieren masker voor 
en een jas aan, met een veiligheidsbril op en plastic handschoe-
nen aan – met een pincet – twee pijpenragers in een steriel doos-
je te leggen dat over een trage lopende band naar me toe schoof, 
me iets belangrijks hebben geleerd dat ik op geen enkele andere 
manier zou hebben geleerd. Dat baantje en de vijftien andere die 
ik had voordat ik klaar was met mijn studie, waren mijn eigen 
persoonlijke ‘educatieve kansen’. Ze hebben mijn leven in po-
sitieve zin veranderd, al kostte het me een tijdje om ze op hun 
waarde te schatten.
 Ze bezorgden me vertrouwen in mijn eigen vermogens. Ze 
boden me een unieke kijk op werelden die zowel exotisch als 
bekend voor me waren. Ze zorgden ervoor dat de zaken in per-
spectief bleven. Ze irriteerden me mateloos. Ze openden mijn 
geest voor werkelijkheden waarvan ik het bestaan niet kende. 
Ze dwongen me veerkrachtig te zijn, dingen op te offeren, te zien 
hoe weinig ik wist, en ook hoe veel. Ze brachten me in contact 
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met mensen die de studie van wel tienduizend jongeren hadden 
kunnen betalen en ook met mensen die, terecht, van hun stoel 
zouden zijn gevallen van het lachen als ik me tegenover hen had 
beklaagd over hoe onrechtvaardig het was dat ik na mijn studie 
een schuld zou hebben die ik tot mijn drieënveertigste moest 
afbetalen.
 Zij hebben mijn leven groots gemaakt. Ze hebben bijgedragen 
aan een opleiding die niet te koop is.

Liefs,
Sugar
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De bekende onbekende grootheden

Lieve Sugar,

Ik heb een tijdje wat met een meisje gehad tot ik tot het besef kwam 
dat ze een volslagen gestoorde egoïst was. Vorig jaar kregen haar 
beste vriendin en zij ruzie en toen waren ze niet langer bevriend. 
De vriendin van mijn ex belde een keer op een avond op en vroeg of 
ik naar haar toe kwam. Van het een kwam het ander en het draaide 
erop uit dat ik met haar naar bed ging. Een paar dagen later ver-
telt die vroegere boezemvriendin van mijn ex me dat ze verloofd is. 
Terwijl ze onze ‘friends with benefits’-relatie verbreekt, draagt ze 
een rare kortharige pruik. Het punt is dat ik in de twee weken dat 
we met elkaar omgingen meer connectie met haar had dan ik met 
mijn ex in maanden heb gehad. Help me alsjeblieft uit te vogelen of 
ik met geen van beiden ooit nog moet praten. Ik ben geen slimme 
kerel, maar ik weet wel wat liefde is.

Gump

Beste Gump,

Ik word nog liever van achteren genomen door een plastic tuin-
flamingo dan dat ik op een Republikein zou stemmen, maar als 
ik over jouw situatie nadenk, kan ik het niet laten om voormalig 
minister van Defensie Donald Rumsfeld aan te halen, die eens 
tamelijk wijs heeft gezegd: ‘Er zijn bekende grootheden. Er zijn 
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dingen waarvan we weten dat we ze weten. We weten ook dat er 
bekende onbekende grootheden zijn. Dat wil zeggen: we weten 
dat er dingen zijn die we niet weten. Maar er zijn ook onbekende 
onbekende grootheden, de grootheden waarvan we niet weten 
dat we ze niet weten.’
 Zullen we met de bekende grootheden beginnen, wat dat 
moerassige driehoekstoestandje van jou betreft, Gump?

a)  Je kwam erachter dat je ex-vriendin gestoord was en maakte 
het uit met haar.

b)  Je neukte twee weken met de voormalige boezemvriendin 
van je ex-vriendin en voelde een ‘connectie’.

c)  Ondanks die connectie zette de voormalige boezemvriendin 
van je ex-vriendin een pruik op en deelde ze mee dat ze er 
niet in was geïnteresseerd om met je te blijven neuken omdat 
ze op het punt zou staan om een (naar we moeten aannemen) 
monogame en eeuwigdurende verbinding aan te gaan met ie-
mand anders.

Waarmee we op de bekende onbekende grootheden komen:

a)  Vanwaar die pruik? En als dan die pruik, vanwaar dat grieze-
lige korte haar?

b)  Is de voormalige boezemvriendin van de ex-vriendin werke-
lijk verloofd of is dit gewoon een fenomenale list waarmee ze 
jou van haar ongeïnteresseerde maar laffe rug schudt?

c)  Hoe komt het toch dat ex-vriendinnen zo vaak gestoord zijn? 
Wat gebeurt er met die vrouwen? Gaan ze later baby’s baren 
en hun bejaarde ouders verzorgen en op zondag enorme hoe-
veelheden roerei maken voor massa’s luie donders die later 
die dag de euvele moed hebben te informeren naar wat er 
die avond op tafel komt, of is er een keten Rusthuizen voor 
Gestoorde Krengen in steden overal in het land waar ik niets 
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van weet, waar al die vrouwen wonen die van mannen heb-
ben gehouden die achteraf beweren dat het gestoorde krengen 
waren?

Ten slotte zijn er de onbekende onbekende grootheden; de din-
gen, Gump, waarvan jij niet weet dat je ze niet weet.

a) Je hebt deze vrouwen niets te bieden.
b) Deze vrouwen hebben jou niets te bieden.
c) En toch.
d) En toch!
e) Wordt er van je gehouden.

Liefs,
Sugar



224

Op jouw eiland

Lieve Sugar,

Ik ben transgender. Achtentwintig jaar geleden werd ik als vrouw 
geboren, maar zolang ik me kan herinneren wist ik dat ik een man 
hoorde te zijn. Ik had de gebruikelijke pijnlijke jeugd en adolescen-
tentijd in een min of meer klein stadje omdat ik anders was – werd 
gepest door andere kinderen, niet begrepen door mijn (verder lief-
hebbende) familie.
 Zeven jaar geleden heb ik mijn vader en moeder verteld dat ik 
een geslachtsverandering wilde. Ze waren woedend en in de war 
door mijn mededeling. Ze zeiden de ergste dingen die je je kunt 
voorstellen die de ene mens tegen de andere kan zeggen, helemaal 
als die andere je kind is. Mijn reactie was dat ik alle banden met hen 
doorsneed, verhuisde naar de stad waar ik nu woon en een nieuw 
bestaan opbouwde als man. Ik heb vrienden en romantiek in mijn 
leven. Ik hou van mijn werk. Ik ben blij met wie ik ben geworden en 
het bestaan dat ik heb opgebouwd. Het is net of ik een eiland heb 
geschapen ver weg en veilig voor mijn verleden. Dat bevalt me goed.
 Een paar weken geleden, na jaren zonder contact, kreeg ik een 
verbijsterende e-mail van mijn ouders. Ze boden hun excuses aan 
voor de manier waarop ze hadden gereageerd toen ik vertelde over 
mijn plannen voor een geslachtsverandering. Ze zeiden dat het hun 
speet dat ze het nooit hadden begrepen en dat ze het nu wel snap-
ten – of in elk geval voldoende om weer een relatie met me te onder-
houden. Ze zeiden dat ze me missen en van me houden.
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 Ze willen me terug, Sugar.
 Ik moest huilen als een gek, en daar keek ik van op. Het klinkt 
misschien vreemd, maar ik geloofde dat ik niet meer van mijn ou-
ders hield of op zijn minst dat mijn liefde abstract was geworden, 
omdat ze mij hadden afgewezen en we geen contact meer hadden. 
Maar toen ik die mail kreeg, kwamen heel veel emoties waarvan ik 
dacht dat ze dood waren weer tot leven.
 Dat jaagt me angst aan. Ik heb het gered omdat ik sterk ben. Ik 
ben een wees, maar ik red het prima zonder mijn ouders. Moet ik 
toegeven en hen vergeven en weer contact met ze zoeken en ze zelfs 
gaan opzoeken zoals ze me hebben gevraagd? Of zal ik ze terug-
mailen en zeggen: Bedankt, maar jullie weer toelaten in mijn leven 
is uitgesloten, ons verleden in aanmerking genomen?

Wees

Beste Wees,

Vergeef je ouders alsjeblieft. Niet voor hen. Voor jezelf. Wat er 
zal gebeuren als je dat doet, is wat je hebt verdiend. Je hebt je-
zelf al opnieuw geschapen. Je vader en moeder en jij kunnen dit 
ook opnieuw – dit nieuwe tijdperk creëren waarin ze eindelijk in 
staat zijn van je echte ik te houden. Sta ze dat toe. Sta jezelf dat 
toe. Hou ook van hen. Kijk maar eens hoe dat voelt.
 Wat zij je zeven jaar geleden hebben aangedaan, is afschuwe-
lijk. Dat weten ze nu. Het spijt ze. Ze zijn gegroeid en veranderd 
en zijn dingen gaan begrijpen waarvan ze vroeger in verwarring 
raakten. Weigeren hen te accepteren als de mensen die ze zijn 
geworden in deze jaren dat jullie van elkaar waren vervreemd is 
niet heel erg anders dan dat zij jou weigerden te accepteren als 
wie jij bent. Het is op angst gebaseerd en bedoeld om ze te straf-
fen. Het is eerder zwak dan sterk.
 Jij bent sterk. Je hebt onmogelijke vragen moeten stellen, ver-
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nederingen moeten doorstaan, innerlijke conflicten moeten ver- 
duren en je leven opnieuw moeten definiëren, en wel op manie-
ren die de meeste mensen niet hoeven meemaken en die ze zich 
niet eens kunnen voorstellen. Maar weet je wat?
 Je ouders ook. Ze hadden een meisjeskind dat iets werd wat ze 
niet hadden verwacht. Ze waren wreed en kleingeestig toen jij ze 
het hardst nodig had, maar alleen omdat ze verdronken in hun 
eigen angst en onwetendheid.
 Ze verdrinken nu niet meer. Het heeft ze zeven jaar gekost, 
maar ze zijn naar land toe gezwommen. En eindelijk op jouw 
eiland gearriveerd.
 Heet ze welkom.

Liefs,
Sugar
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Deel iv  
 
Voor mij hoef je niet kapot te zijn 

Als de liefde een dier was, wat voor dier zou de liefde dan zijn, en 
zou je het kunnen trainen?

De liefde zou twee dieren zijn: een kolibrie en een slang. Allebei 
totaal niet te trainen.

Wat is het vreemdste wat je ooit is overkomen?

Op een keer beklom ik een berg in New Mexico. Het was maart, 
het pad lag hier en daar nog onder de sneeuw. Urenlang was 
er verder niemand afgezien van mij, tot ik twee mensen tegen-
kwam  – een man en een vrouw, die elkaar net tegen het lijf wa-
ren gelopen. We waren drie onbekenden die elkaar ontmoetten 
op een berg in New Mexico. We raakten in gesprek en op de een 
of andere manier kwamen we er in de eerste vijf minuten dat 
we elkaar kenden achter dat we allemaal op dezelfde dag waren 
geboren, en niet alleen dat, we waren ook nog eens in drie op-
eenvolgende jaren geboren. Terwijl we praatten, kwamen er drie 
veren naar ons toe geblazen over de sneeuw. Die raapten we op.

Wat doe jij als je niet weet wat je ergens mee aan moet?
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Ik praat met meneer Sugar en met vrienden. Ik maak lijsten. 
Ik probeer de situatie te analyseren vanuit het perspectief van 
mijn ‘beste ik’ – de ik die genereus, redelijk, vergevensgezind, 
liefhebbend, grootmoedig en dankbaar is. Ik denk heel goed na 
over wat ik over een jaar zal willen dat ik had gedaan. Ik breng 
de consequenties in kaart van de verschillende acties die ik zou 
kunnen ondernemen. Ik vraag me af wat mijn motivatie is, wat 
mijn verlangens zijn, wat mijn angsten zijn, wat ik te verliezen 
heb en wat ik te winnen heb. Ik beweeg me in de richting van het 
licht. Ook al is het een moeilijke richting om in te bewegen. Ik 
vertrouw mezelf. Ik houd moed. Ik maak er soms een puinhoop 
van.

Wat zijn je spirituele overtuigingen?

Ik geloof niet in God zoals de meeste mensen in God geloven, 
maar ik geloof dat er in ieder van ons een goddelijke ziel huist. 
Ik geloof dat er iets groters is dan onze individuele ik, dat we 
kunnen aanraken als we ons leven integer, met compassie en 
liefde leiden.

Wat zou je ons over seks willen vertellen?

Slangen. Kolibries. Misschien een ijsbeer.
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De magie van iets willen zijn

Lieve Sugar,

Ik ben een man van vierenzestig en ben sinds vijf jaar single. Mijn 
meest recente liefdesrelatie heeft tien jaar geduurd – waarvan acht 
jaar geweldig zijn geweest. Mijn ex had vier volwassen kinderen en 
drie kleinkinderen. Ik mocht haar kinderen erg graag en was dol 
op haar kleinkinderen. Het jaar na het einde van onze relatie was 
de pijnlijkste periode uit mijn leven. (Ondanks het feit dat ik mijn 
vader ben verloren op de middelbare school, een jaar in Vietnam 
heb gezeten en een andere geliefde aan kanker heb zien sterven.)
 Om mijn gebroken hart te lijmen ben ik heel veel vrijwilligers-
werk gaan doen voor de gemeenschap. In de afgelopen vier jaar ben 
ik betrokken geweest bij een hospice, ik heb in de directie gezeten 
van een non-profitorganisatie die hulp biedt aan slachtoffers van 
huiselijk geweld en seksueel misbruik, ik heb leerlingen van de on-
derbouw begeleid en bij een aids-hotline gewerkt. In die tijd ben ik 
een paar maal uit geweest met vrouwen die ik heb leren kennen via 
datingsites, en zo heb ik een goede vriendin opgedaan, maar geen 
romance. Sinds mijn ex en ik uit elkaar zijn, heb ik één keer (betaal-
de) seks gehad. Het was niet erg bevredigend. Ik mis de seks heel erg, 
maar ik mis ook iemand om mee te praten onder het eten of bij de 
koffie.
 Er is een nieuwe coördinator voor de vrijwilligers van de 
aids-hotline waar ik werk, en ze is geweldig. Ze is zo opwindend dat 
ik mijn angsten opzij heb gezet en gevraagd heb of ze met mij naar 
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een toneelstuk wilde. Ze zei dat ze niet kon omdat ze een vriendin 
van buiten de stad op bezoek kreeg. Ik geloofde haar. Ik weet dat ik 
haar opnieuw mee uit zou moeten vragen, want ze leek best mee 
te willen, maar een van mijn angsten is dat ik oud genoeg ben om 
haar vader te zijn. Ik wil geen vieze ouwe man zijn!
 Mijn therapeut zei dat ik er in het begin luchtig over moest doen 
– ontspannen beginnen en grappig zijn. ‘Wees Cary Grant!’ zei ze. 
Maar ik weet niet of ik dat kan, Sugar.
 Ik geef mezelf aan allerlei mensen, maar ik heb zelf ook emotio-
nele behoeften. Ik wil seks, affectie en emotionele nabijheid. Ik wil 
dat iemand om mij geeft. Ik weet dat er al mensen zíjn die om me 
geven, maar ik wil een speciaal persoon. Ik wil bemind worden en 
liefde ontvangen; dat er iemand voor me is. Mijn honger daarnaar 
is zo groot dat ik bang ben dat het te veel is om van iemand te ver-
langen. Ik ben bang dat als de coördinator met me uit zou gaan, 
ik haar dat allemaal meteen zou vertellen, en ze zou vast met me 
meeleven, maar ze zou zich ook laten afschrikken omdat ze mij als 
een behoeftig persoon zou zien. En al zouden de coördinator en ik 
met elkaar uitgaan, ik weet dat zij misschien niet de juiste persoon 
is voor mij en ik niet voor haar.
 Maar dat risico wil ik nemen en gewoon maar zien. Ik wil niet 
dat mijn angst me in de weg staat. Wat denk jij, Sugar?

Bang Om Te Veel Te Vragen

Beste Bang Om Te Veel Te Vragen,

Natuurlijk wil je dat een speciaal persoon van je houdt. De meer-
derheid van de mensen die me schrijven, vraagt hoe ze die per-
soon kunnen krijgen. Sommigen zijn ‘sexy, slim en vijfentwin-
tig’, anderen zijn ‘tweeënveertig, een beetje gezet, maar heel 
grappig’, en weer anderen ‘te gek, maar in de war’. Veel zijn tiener 
of begin twintig, mensen van wie het hart voor het eerst ernstig 
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is gebroken; zij zijn ervan overtuigd dat ze nooit meer zo’n liefde 
zullen vinden. Een paar zijn door de wol geverfde, ervaren vol-
wassenen zoals jij, wier vertrouwen in het vooruitzicht begint te 
tanen. Elke brief is weliswaar uniek, maar iedere schrijver komt 
uit bij hetzelfde punt: Ik wil liefde en ik ben bang dat ik die niet 
ga krijgen.
 Het is lastig om die brieven te beantwoorden, want ik schrijf 
een column met adviezen en ben geen helderziende. Ik heb woor-
den in plaats van een glazen bol. Ik kan niet zeggen wanneer je 
liefde zult vinden of hoe je die zult vinden, of je zelfs maar be-
loven dat je die zult vinden. Ik kan alleen zeggen dat je de liefde 
waard bent, dat je er nooit te veel om kunt vragen en dat het niet 
gek is om bang te zijn dat je nooit meer een liefde zult beleven, 
ook al zijn je angsten waarschijnlijk misplaatst. Liefde is onze 
essentiële voedingsstof. Zonder heeft het leven weinig betekenis. 
Het is het beste wat we te geven hebben en het waardevolste wat 
we ontvangen. Liefde is al het gedoe eromheen waard.
 En volgens mij doe je alles goed, darling. Ik heb jouw brief 
uit die reusachtige stapel ‘hoe kom ik aan liefde’-brieven ge-
plukt omdat ik getroffen werd door de integriteit waarmee je je 
situatie beschrijft. Je zoekt liefde, maar je laat dat je er niet van 
weerhouden om je leven te leiden. Geconfronteerd met je meest 
recente (en aanzienlijke) liefdesverdriet heb je ervoor gekozen er 
niet in te zwelgen. In plaats daarvan schonk je genereus je tijd 
door werk op je te nemen dat van betekenis is voor jou en be-
langrijk is voor je gemeenschap. Het is voor mij geen verrassing 
dat je nu juist tijdens dat werk iemand bent tegengekomen in 
wie je geïnteresseerd bent geraakt.
 Dus laten we het eens over haar hebben. Die ‘opwindende’ vrij-
willigerscoördinator. Ik ben het met je eens dat je je niet door je 
angsten moet laten weerhouden om haar mee uit te vragen. Als 
je jezelf maar niet toestaat het al te persoonlijk op te vatten als ze 
nee zegt. Ik kan twee redenen bedenken waarom ze je zou afwij-
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zen. De ene is jullie aanzienlijke leeftijdsverschil – veel vrouwen 
willen best met mensen buiten hun eigen leeftijdscategorie uit, 
maar sommige niet. De andere reden is jouw positie als vrijwilli-
ger bij de instantie die haar in dienst heeft – misschien verhindert 
het bedrijfsbeleid wel dat ze met jou omgaat, of misschien houdt 
ze er persoonlijk een grens op na wat dat betreft (ze heeft professi-
oneel gezien immers een leidinggevende positie).
 Geen van beide zul je weten totdat je het uitzoekt. Ik stel voor 
dat je haar mee uit vraagt zonder een dag, tijd of gelegenheid 
te noemen, zodat je de onzekerheid vermijdt van nog eens zo’n 
onmogelijk te interpreteren ‘Heel graag, maar’-scenario. Zeg al-
leen tegen haar dat je haar geweldig vindt en dat je je afvraagt 
of ze zin heeft een keer met je uit te gaan. Dan zal ze iets zeggen 
van ja, of nee, of oké maar alleen als vrienden.
 Ik ben het met je therapeut eens dat luchtig en makkelijk dé 
manier is om te beginnen – met haar of met welke vrouw ook 
die je mee uit vraagt –, zelfs al moet je een tijdje doen alsof.
 Wat toevallig precies was wat Cary Grant deed.
 Hij kwam niet ter wereld als een beminnelijke en oogverblin-
dende filmster. Hij kwam niet eens ter wereld als Cary Grant. Hij 
was een eenzame jongen wiens depressieve moeder buiten zijn 
medeweten naar het gekkenhuis werd gestuurd toen hij negen 
of tien was. Zijn vader vertelde hem dat ze op een lange vakantie 
was. Pas toen hij in de dertig was, kwam hij erachter wat er van 
haar was geworden, toen hij haar nog steeds opgesloten, maar 
in leven terugvond. Hij werd op zijn veertiende in Engeland van 
school getrapt en op zijn zestiende zwierf hij in de Verenigde 
Staten rond als steltloper, acrobaat en mimespeler. Uiteindelijk 
vond hij zijn roeping als acteur en veranderde zijn naam in de 
naam die we nu kennen – de naam die je therapeut noemde om-
dat die synoniem is met mannelijk charisma en legendarische 
charme, maar vanbinnen was hij nog altijd die jongen. Grant 
heeft over zichzelf gezegd: ‘Ik deed net of ik iemand was die ik 
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wilde zijn en ten slotte werd ik die persoon. Of hij werd mij. Of 
we ontmoetten elkaar ergens halverwege.’
 Ik stel voor dat je die aanpak kiest. Het gaat er niet om dat je 
een filmster moet worden. Het gaat erom je handen uit de mou-
wen te steken om diegene te worden die je wilt zijn, terwijl je die 
onzekere, hongerige man op je schouders draagt die je weet dat 
je bent. Je verlangen naar liefde is maar een deel van jou. Ik weet 
dat het als iets gigantisch aanvoelt als je in je eentje aan mij zit te 
schrijven, of wanneer je je voorstelt dat je voor het eerst uitgaat 
met een vrouw die je zo ziet zitten. Maar laat die behoefte niet 
het enige zijn wat je laat zien. Dat zal mensen afschrikken. Dat 
zal een verkeerde weergave zijn van alles wat jij te bieden hebt. 
We moeten complete mensen zijn om complete liefde te vinden, 
zelfs al moeten we daarvoor een tijdje doen alsof.
 Ik moest denken aan een jongere versie van mezelf toen ik 
over je brief nadacht, botvtv. Ik dacht terug aan een keer vijf-
tien jaar geleden, dat ik met meneer Sugar in een café zat. We 
waren nog maar sinds een maand geliefden, maar we zaten al 
helemaal in zo’n ‘als jij mij alles vertelt vertel ik jou ook alles, 
omdat ik zo waanzinnig veel van je hou’-fase, en die bewuste 
middag vertelde ik hem het gruwelijke verhaal over dat ik het 
jaar daarvoor zwanger was geraakt van een heroïnejunk en zo 
kwaad, zo treurig en zelfdestructief was omdat ik abortus had 
laten plegen dat ik opzettelijk met een mes een ondiepe snee in 
mijn arm had getrokken, ook al had ik dat nooit eerder gedaan. 
Toen ik was aanbeland bij het deel over de automutilatie, onder-
brak meneer Sugar me. Hij zei: ‘Begrijp me niet verkeerd. Ik wil 
alles over je leven horen. Maar ik wil dat je weet dat je me dit niet 
hoeft te vertellen om ervoor te zorgen dat ik van je hou. Voor mij 
hoef je niet kapot te zijn.’
 Ik kan me dat moment nog precies herinneren – waar hij zat 
ten opzichte van mij, de uitdrukking op zijn gezicht toen hij dat 
zei, de jas die ik aanhad – omdat zijn woorden voelden alsof hij 
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een stuk uit mijn binnenste had geschept en het op zijn hand-
palm aan me liet zien. Het was geen fijn gevoel. Het was nog 
nooit in me opgekomen dat ik kennelijk dacht dat ik een man 
van mij kon laten houden door de indruk te wekken dat ik kapot 
was. En toch, toen hij dat zei, herkende ik het wel – onmiddel-
lijk, vernederend – als iets waars. Als iets heel erg waars. Als iets 
‘hoe is het in godsnaam mogelijk dat ik dat nooit van mezelf 
heb geweten’-waars. Als iets ‘en nu graag een gat waarin ik kan 
wegkruipen en doodgaan’-waars. Want hier was een man – een 
goede, sterke, sexy, aardige, verbijsterende, wonderbaarlijke 
man – die me eindelijk uitdaagde.
 Voor mij hoef je niet kapot te zijn.
 Voor hem hoefde ik niet kapot te zijn, ook al waren delen van 
me dat wel. Ik kon elk stukje van mezelf zijn en dan nog zou hij 
van me houden. Mijn aantrekkelijkheid hing niet af van mijn 
zwakte of behoeftigheid. Die hing af van alles wat ik was en wilde 
zijn.
 De jouwe ook, sweet pea. Neem die behoeftige ik mee naar je 
volgende date met een potentiële geliefde, maar ook al je andere 
ikken. De sterke ik. De genereuze ik. De ik die te jong zijn vader 
verloor, die een oorlog overleefde en een liefde verloor aan kan-
ker en een andere liefde aan de uitdagingen die tien jaar samen 
met zich meebrengen, maar daar wijzer en tederder uit is geko-
men. Neem de man mee die je wilt zijn, die alle liefde in zich 
heeft waarnaar hij verlangt. Speel elk stukje van jezelf en speel 
het met alles wat in je is tot je niet langer doet alsof.
 Dat is wat Cary Grant deed. De eenzame jongen die zijn moe-
der kwijtraakte in de mist van zijn vaders misleiding, vond zich-
zelf terug in de magie van iets willen zijn. Hij heette Archibald 
Leach.

Liefs,
Sugar
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Een prachtig mooi ander iets

Lieve Sugar,

Mijn oudere broer heeft me geterroriseerd zolang ik me kan her-
inneren. De ergste van de lichamelijke mishandelingen was waar-
schijnlijk die keer dat hij me een hersenschudding bezorgde omdat 
ik de voordeur niet snel genoeg opendeed toen hij aanbelde nadat 
hij zichzelf had buitengesloten (ik was acht en hij twaalf ). De erg-
ste van de geestelijke mishandelingen was waarschijnlijk die keer 
dat hij mijn huisrat vermoordde door haar hals en buik open te 
snijden, waarna hij haar op mijn kussen legde (ik was elf, hij was 
veertien). En tussendoor waren er allerlei mini-wreedheden. Ik heb 
letterlijk geen enkele gelukkige herinnering aan ons twee – ik heb 
gelukkige herinneringen aan mijn jeugd, maar niet één met hem. 
Het dichtst bij broeder-zusterliefde dat ik me ooit heb gevoeld was 
die keer dat hij me een vet, vraatzuchtig varken noemde omdat ik 
het laatste stuk kaas had opgegeten. Of ik had die kaas helemaal 
niet opgegeten, of ik probeerde zijn woede af te leiden, want ik zei 
dat ik het niet had gedaan, en hij antwoordde dat hij wist dat ik het 
was geweest omdat ik ‘degene in huis was die het meest van kaas 
hield’. Dat herinner ik me zo precies omdat ik geschokt was door 
het feit dat hij zoiets van me wist (ik hield inderdaad van kaas, en 
nog steeds). Zijn verachting voor mij was zo diep dat het besef dat 
ik in zijn ogen zelfs maar bestond als hij me niet uitschold of sloeg, 
me compleet van mijn stuk bracht.
 Mijn ouders deden wat ze konden, en straften hem als ze het za-
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gen, maar ik kwam er al snel achter dat het vertellen erger was dan 
het niet vertellen. Als hij gestraft werd door mijn ouders, werd ik 
door hem gestraft. Naarmate hij ouder werd, verslechterde zijn ge-
drag, en dat ging verder dan alleen tegenover mij. In het begin van 
zijn tienerjaren kwam hij voor het eerst in aanraking met de poli-
tie, hij raakte aan de drugs, stopte met school en zat af en aan in de 
gevangenis, in afkickklinieken en in psychiatrische inrichtingen. 
Tegen de tijd dat ik achttien was, was mijn broer al diverse keren 
gearresteerd. Hij had een kind gekregen en een ander kind was on-
derweg. Ik ben deels aan de andere kant van het land gaan studeren 
om weg te zijn van de ravage die hij aanrichtte.
 Nu ben ik negenentwintig. Ongeveer een jaar geleden – nadat ik 
tien jaar elders had gewoond en had geleerd dat als mijn broer dan 
niet van me houdt, dat niet betekent dat ik het niet verdien dat er 
van me wordt gehouden (iets wat hij me trouwens vaak vertelde) – 
ben ik terugverhuisd naar mijn geboorteplaats. Ik had in een grote 
stad gewoond, zonder hoop om verder te komen in een geestdo-
dende loopbaan. Ik hou van mijn ouders en mijn nichtje en neefje, 
en ik miste hen. In mijn geboorteplaats kun je een goede opleiding 
volgen op het terrein waarin ik ben geïnteresseerd en daar heb ik 
me voor ingeschreven. Het was geweldig. Ik krijg nieuwe energie 
nu ik weer in een stad woon waar ik van hou.
 Mijn broer is niet veranderd, maar ik heb geen contact met hem, 
tenzij hij me belt omdat hij geld nodig heeft, of hulp met de kin-
deren. Mijn ouders hebben minder geluk. Ze ondersteunen hem 
op elke denkbare manier. Hij heeft chronische geldproblemen, dus 
hebben mijn ouders een huis voor hem gekocht dat hij van hen 
‘huurt’ (natuurlijk betaalt hij nooit). Met zijn strafblad kan hij geen 
werk vinden, dus ze kopen eten voor hem en betalen de kinderop-
vang en alles wat zijn kinderen nodig hebben (hun moeders zijn 
oké, maar kunnen hen niet alleen onderhouden). Mijn ouders heb-
ben zelfs de iPods teruggekocht die ze mijn neefje en nichtje met 
Kerstmis hadden gegeven, nadat mijn broer die had verpatst.
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 Natuurlijk behandelt hij mijn ouders precies zoals je zou ver-
wachten van een crystal meth en cocaïne snuivende psychopaat. 
Hij steelt van ze, scheldt ze uit, dreigt met fysiek geweld, liegt over 
alles. Mijn ouders worden kwaad, trekken ergens een grens, noe-
men alles de laatste druppel, maar geven hem steevast een tweede 
kans, want hij is nu eenmaal hun zoon. Altijd. Hij manipuleert ze 
even makkelijk met vriendelijkheid als met terreur, en wanneer hij 
dat doet, gaat het een week goed, en dan loopt het weer mis.
 Vorige week werd het erger dan ooit. Mijn moeder weigerde hem 
geld te geven – ze had hem de dag ervoor nog honderd dollar toege-
stopt en had zelf niets meer – dus gooide hij een wijnfles naar haar, 
spuugde in haar gezicht, gooide borden op de grond, richtte een 
ravage aan in huis, smeet hun kat tegen de muur en vernielde meu-
bels. Hij vertrok toen mijn moeder de politie belde, maar onderweg 
naar buiten jatte hij nog wel het bier uit de koelkast.
 Daarna werd het een paar dagen heel strikt: mijn ouders reageer-
den niet op zijn telefoontjes, lieten hem niet binnen en hadden al-
leen nog contact met de moeders van de kleintjes. Maar zoals altijd 
zag hij kans zich weer naar binnen te werken zonder zijn excuses 
aan te bieden of zelfs maar te erkennen wat er gebeurd was. Echt, 
Sugar, dat doet voor mij de deur dicht! Die dingen gebeuren, en 
dan belt hij ze de volgende dag met een of ander verzoek en doet 
hij net of er niets aan de hand is. Mijn ouders hebben lang gepro-
beerd hulp voor hem te regelen, op welke manier dan ook, voor zijn 
gestoorde gedrag, maar hij weigert. De rest van de wereld heeft een 
probleem, hij niet. Mijn ouders geven de drugs de schuld omdat zij 
niet hebben gezien hoe erg hij als kind was, zoals ik. Ik denk dat hij 
simpelweg een slecht mens is.
 En toch zou ik hem die gemene dingen vergeven die hij als broer 
heeft uitgehaald. Het was inderdaad erger dan wat normale peste-
rij, maar we zijn nu volwassen, en als hij zijn excuses zou aanbieden 
en dat pestgedrag was ontgroeid, zou ik ermee uit de voeten heb-
ben gekund. Dan had ik een band met hem verwelkomd. Maar ik 
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kan hem niet vergeven wat hij mijn ouders heeft aangedaan. Als 
een ander hen zo zou hebben behandeld, waren er straatverboden 
en rechtszaken geweest.
 Dit is een lang verhaal, Sugar, voor een eenvoudige vraag over 
Kerstmis.
 Ik wil mijn broer uit mijn leven hebben. Ik denk aan wat hij mijn 
ouders heeft aangedaan en voel een reusachtige, machteloze woe-
de. Terwijl ik deze brief aan jou schreef, moest ik af en toe achter de 
computer vandaan om te kalmeren omdat mijn vingers beefden. 
Ik wil niet tegenover iemand aan tafel zitten die mijn moeder een 
vuile kankerhoer heeft genoemd. Maar zolang mijn ouders hem 
toelaten, heb ik het gevoel dat ik hem niet uit mijn leven kan weg-
snijden. We vieren altijd met de hele familie Kerstmis, maar dit jaar 
wil ik mijn poot stijfhouden. Ik wil zeggen dat ik er niet zal zijn 
wanneer hij er is. Ik doe alles wat mijn ouders willen, omdat ik van 
hen hou, maar ik doe niets waarbij hij betrokken is, ook omdat ik 
van hen hou. Iemand die hen kwetst, kan ik niet verdragen. Hij 
heeft hen beroofd van hun gemoedsrust, hun geloof in zichzelf als 
goede mensen, en van hun identiteit, letterlijk – door met hun cre-
ditcards en bankrekeningen fraude te plegen; omdat ze weigeren 
aangifte te doen, hebben ze nu zelf geldproblemen.
 Ik maak me wel zorgen dat mijn weigering om mijn broer met 
Kerstmis te zien alleen maar een leeg gebaar zal zijn; dat het nog 
meer drama en pijn in het leven van mijn ouders zal brengen. Ik 
zou mijn nichtje en neefje missen met Kerstmis en ik wil dat het 
een normale dag voor hen is (al zie ik ze heel vaak, aangezien mijn 
ouders voor 99 procent van de tijd voor hen zorgen als mijn broer ze 
onder zijn hoede heeft). Maar ik weet niet wat ik anders kan doen.
 Ik voel me machteloos – zoals ik me als elfjarige voelde toen ik 
samenleefde met iemand die me wekelijks met de dood bedreigde. 
Ik kan niets doen om mijn ouders te helpen, en zij weigeren iets te 
doen om zichzelf te helpen. Ik kan het er niet met vrienden over 
hebben, omdat die niet begrijpen waarom mijn ouders de banden 
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met hem niet kunnen verbreken. Mijn ouders hebben van advoca-
ten, politieagenten, therapeuten en vrienden – en van mij – te ho-
ren gekregen dat ze mijn broer juist de gelegenheid bieden om te 
zijn zoals hij is en dat ze de banden met hem moeten doorsnijden, 
maar dat doen ze niet. Ik heb het opgegeven te proberen hun aan-
pak te veranderen. Ik wil alleen het gevoel hebben dat ik zelf dege-
ne ben die beslist wie ik in mijn leven heb. Ik denk niet dat ik zou 
moeten doen alsof ik geef om iemand die mijn ouders kwetst. Maar 
ik weet dat mijn ouders gekwetst zullen zijn als ik weiger Kerstmis 
te vieren met hen en mijn broer. Ze zullen denken dat ik hen ver-
oordeel. Wat moet ik doen, Sugar?

Liefs en kussen,
C.

Beste C.,

Fuck Kerstmis! Er staat iets veel belangrijkers op het spel. Na-
melijk zowel jouw emotionele welzijn als de waardigheid, het 
fatsoen en de integriteit van je leven. Het is een enorm cliché, 
maar het is waar: je moet grenzen stellen.
 Gestoorde mensen zullen je iets anders vertellen, maar gren-
zen hebben niets te maken met of je al dan niet van iemand 
houdt. Ze zijn geen oordeel, geen straf of verraad. Ze zijn een 
zuiver vreedzaam iets: de basisprincipes die je voor jezelf vast-
stelt, die het gedrag definiëren dat je van anderen zult tolereren 
en de reacties bepalen die jij op dat gedrag zult hebben. Gren-
zen brengen mensen bij hoe ze jou moeten behandelen, en ze 
brengen jou bij hoe je jezelf respecteert. In een volmaakte wereld 
leven onze ouders ons een aantal gezonde persoonlijke grenzen 
voor. In jouw wereld moet jij ze je ouders voorleven – voor wie 
grenzen nooit aanwezig zijn geweest, dan wel gruwelijk scheef 
zijn gegroeid.
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 Emotioneel gezonde mensen gedragen zich soms slecht. Ze 
verliezen hun zelfbeheersing, zeggen dingen die ze niet hadden 
moeten zeggen of beter hadden kunnen zeggen, en een enkele 
keer zal hun gekwetstheid, angst of woede hen aanzetten tot on-
gepast, onaardig gedrag. Uiteindelijk erkennen ze dat en maken 
ze het goed. Ze zijn onvolmaakt, maar in essentie in staat uit 
te maken welke van hun gedragingen destructief of onredelijk 
zijn, en ze zullen proberen dat te veranderen, ook al slagen ze 
daar niet helemaal in. Dat is wat je mens-zijn noemt.
 De situatie die jij beschrijft is anders, C. Dit is een diep inge-
sleten gezinssysteem dat volslagen scheef zit. Je verhaal lijkt wel 
een gijzeldrama, waarin je destructieve, irrationele broer het 
wapen vasthoudt. Hij heeft je ouders en jou geleerd hoe je hem 
moet behandelen en jullie gehoorzamen allemaal, ook als dat 
volslagen krankzinnig is. In wat voor universum valt een man 
zijn moeder aan, mishandelt hij haar kat, haalt hij haar huis 
overhoop?
 In jouw universum. Wat betekent dat je beter in ballingschap 
kunt gaan voordat je er voorgoed van te lijden hebt. Je moet 
een wereld voor jezelf maken. Je kunt nu de eerste stappen zet-
ten, maar het interne wieden van zoveel foute gezinsdynamiek 
wordt ongetwijfeld een proces van jaren. Ik raad je ten zeerste 
aan psychische bijstand te zoeken.
 En dan nu Kerstmis.
 Wat zit jij in een afschuwelijke situatie. Je broer is een psy-
chopaat en je ouders laten zich voor zijn karretje spannen. Er is 
geen manier om je hieraan te onttrekken zonder jezelf eraan te 
onttrekken. Jij wilt alle banden met je broer doorsnijden? Doe 
dat dan ook. Weet je nog wat ik zei over grenzen en dat die niets 
te maken hebben met of je van iemand houdt of niet? Dat komt 
hier aan de orde. Je ouders zijn goede mensen die in een nacht-
merrie zijn verdwaald. Ik ben het niet eens met hun voortgaan-
de steun aan je broer, maar ik begrijp hun impuls om het zo te 
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doen. Je broer is hun zoon, de jongen voor wie ze waarschijnlijk 
vanaf zijn geboorte bereid zijn geweest hun leven te geven. Maar 
ze hoefden hun leven niet voor hem te geven. Hij maakt hen 
dood.
 Je moet niet aan de kant blijven staan, als een bereidwillige 
toeschouwer. Dat zeg ik niet. Dat zeg jíj. Dus doe dat ook niet. 
Zeg tegen je ouders dat je van hen houdt en hou dan gewoon 
van ze. Geef hun de meest geweldige dochter die je in je hebt. 
Maar neem geen deel aan hun zelfdestructie. Stel hen op de 
hoogte van het feit dat je de banden met je broer gaat verbreken 
en schets een plan voor de afspraken met hen rond Kerstmis en 
daarna. Laat je door hen niet van je beslissing afbrengen, al zou 
die beslissing betekenen dat je de kerstdagen alleen doorbrengt. 
Laat dit de eerste stap van de vele zijn waarmee je je bevrijdt van 
de tirannie van je broer.
 Wat je nichtje en neefje betreft hoop ik dat je in hun leven 
kunt blijven. Is contact opnemen met hun moeders om hen te 
zien als ze niet onder de hoede van je broer zijn een idee? (Je 
vraagt niets over de kinderen, maar over hen maak ik me vrese-
lijk veel zorgen. Je zegt dat hun moeders ‘oké’ zijn, maar je zegt 
ook dat je broer – die niet oké is – voor een deel de zorg voor 
zijn kinderen heeft. Ook al zorgen je ouders ‘99 procent van de 
tijd’ voor hen, het klinkt me niet in de oren alsof je broer de zorg 
voor wie dan ook zou moeten hebben op dit moment, zelfs al is 
het maar voor even. Ik moedig je aan te kijken hoe je je neefje 
en je nichtje kunt beschermen door samen te werken met hun 
moeders, en mogelijk ook met je ouders, en uit te zoeken hoe je 
het contact van je broer met hen op een wettelijke manier kunt 
beperken.)
 Je angst dat jouw keuze je ouders zal kwetsen is terecht. 
Waarschijnlijk zullen ze wel wat pijn voelen als je hun vertelt 
over je plannen. Jouw medewerking aan hun waanzinnige ver-
slavingsondersteunende gedrag is ongetwijfeld een troost voor 
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hen geweest. Wanneer je nieuwe grenzen stelt leidt dat vaak tot 
ruzie en verdriet, maar jouw leven zal er beter op worden. En 
misschien – heel misschien – zal het voorbeeld dat jij stelt je ou-
ders ertoe aanzetten om zelf ook wat veranderingen aan te bren-
gen.
 Ten slotte wil ik je nadrukkelijk hierop wijzen: hoewel jouw 
situatie complex is, valt het op dat je besef van wat het juiste 
is om te doen, geen enkele aarzeling kent. Dat komt doordat je 
weet wat het juiste ís. Doe het dan ook. Het is moeilijk, dat weet 
ik. Het is een van de moeilijkste dingen die je ooit zult moeten 
doen. En als je het doet, zul je de ogen uit je kop huilen. Maar ik 
beloof je dat het in orde komt. Je tranen zullen van verdriet zijn, 
maar ook van opluchting. Je zult erop vooruitgaan. Ze zullen je 
taaier, zachter, zuiverder en smeriger maken. Vrij.
 Er wacht je een prachtig mooi ander iets.

Liefs,
Sugar
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Een tunnel die je wakker maakt

Lieve Sugar,

Ik denk (weet) dat ik een ernstig drankprobleem heb. Ik raak ervan 
over de rooie; ik word er zelfs wakker van omdat ik doodsbang word 
van die tunnel waar ik steeds dieper in verdwijn. Niemand heeft er 
ooit iets over tegen me gezegd, omdat ik altijd professioneel, kalm 
en ontspannen ben geweest en de zaak onder controle hield. Ik 
denk dat ik de zaak nu niet meer onder controle heb en dat jaagt 
me ernstig angst aan. Ik drink voordat ik naar mijn werk ga, als ik 
opsta, tijdens de lunch, en zodra ik thuiskom om in slaap te vallen, 
wanneer niemand me ziet.
 Maar ik drink ook als ik uit ben, voor de gezelligheid, met mijn 
vrienden, met wie het onmogelijk is níet te drinken, en die maken 
me trouwens liever aangeschoten mee, wat de laatste tijd de enige 
toestand lijkt te zijn waarin ik me op mijn gemak voel. Ik denk niet 
dat ik het drinken voor de gezelligheid kan opgeven, want zonder 
mijn vrienden zou ik waarschijnlijk alleen maar meer thuis in mijn 
eentje gaan drinken.
 Ik weet dat je geen psycholoog bent, maar ik zou graag wat on-
bevooroordeeld advies hierover krijgen. Ik heb al eerder geprobeerd 
bij mensen aan te kloppen (waaronder therapie), maar dat bleek te-
vergeefs, en het was ook erg gênant. Ik denk dat ik hoop dat jij de 
magische, eenvoudige oplossing hebt, en ik neem voorlopig maar 
aan dat die er waarschijnlijk niet is.

Bedankt.
Drinker
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Beste Drinker,

Mijn onbevooroordeelde advies is dat je weet dat je aan drank 
verslaafd bent en hulp nodig hebt. Je hebt gelijk dat er geen ‘ma-
gische, eenvoudige oplossing’ is, sweet pea, maar er is wel een 
oplossing. Ophouden met drinken. Privé. Voor de gezelligheid. 
’s  Ochtends. Tussen de middag. ’s  Avonds. En waarschijnlijk 
voorgoed.
 Dat zul je doen wanneer je eraan toe bent. Om eraan toe te 
zijn moet je alleen maar de wens hebben om je leven te verande-
ren. Om te slagen hebben de meeste mensen wat ondersteuning 
nodig. Anonieme Alcoholisten is een goede plek om te begin-
nen. Daar tref je mensen die net zo worstelen als jij; mensen die 
zichzelf dezelfde leugens hebben verteld over wat ‘onmogelijk’ 
was.
 Verslaving is een tunnel die je midden in de nacht wakker 
maakt. De rest gebeurt allemaal hier in het licht.

Liefs,
Sugar
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Hoe het echte werk wordt gedaan

Lieve Sugar,

Ik ben onlangs een geregistreerd partnerschap aangegaan. Ik hou 
heel erg van mijn partner (echtgenote?), ook al hebben we zo onze 
problemen. Wat volgens mij ons grootste probleem is – dat wat me 
soms ’s nachts uit mijn slaap houdt – is dat ze geen baan wil zoeken.
 We zijn een tamelijk armlastig stel van halverwege de twintig, 
en we studeren allebei. We zijn vier jaar samen, en in die tijd heeft 
mijn meisje drie banen gehad: één baan die werd wegbezuinigd, bij 
een andere nam ze zelf ontslag en bij eentje werd ze ontslagen. Al 
die baantjes duurden nog geen halfjaar.
 In de anderhalf jaar dat ze werkeloos is, heeft ze wat halfslachti-
ge pogingen ondernomen om me wat dit betreft gerust te stellen. 
Maar meestal maken we ruzie, begint zij te huilen, zwijgt dan een 
tijdje, en liegt dat ze een baan probeert te vinden, ook al weet ik dat 
dat niet waar is. Ze worstelt een beetje met sociale angsten en zegt 
dat ze daarom geen werk kan doen waar andere mensen bij betrok-
ken zijn. Ze komt niet eens met excuses voor het niet solliciteren op 
allerlei andere baantjes die ik heb aangedragen (kranten bezorgen! 
Betaald stage lopen in een rustige omgeving in de buurt van haar 
faculteit! Op internet haar schattige, aparte knutsels verkopen! 
Borden wassen!). Op een bepaald moment zei ze dat ze nog liever 
elke week bloed zou doneren dan een baan aannemen.
 Ik ben een voltijds student, Sugar, en ik heb daarnaast twéé ba-
nen. We kunnen ons ternauwernood redden met wat ik inbreng. 
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We moeten geregeld op mijn ouders terugvallen voor geld, en die 
kunnen binnenkort naast hun eigen financiële behoeften niet ook 
nog in de mijne blijven voorzien. Ik maak me hier erge zorgen over. 
Ik maak me zorgen dat mijn partner nooit voldoende gemotiveerd 
zal zijn om een baan te houden. Ik maak me zorgen over haar voor-
uitzichten op het gebied van werk wanneer ze over een paar jaar 
dertig wordt en nooit langere tijd achtereen een baan heeft gehad. 
Ik maak me zorgen dat ze, hoewel ze mij ziet worstelen, zich nooit 
echt schuldig genoeg zal voelen om de zaak op de rails te zetten.
 Wat kan ik doen om ervoor te zorgen dat ze het zoeken naar werk 
serieus neemt? Emotioneel gezien is ze nogal breekbaar vanwege 
die jaren met sociale angst, met seksuele en emotionele mishan-
deling door haar vader en een terugkerende eetstoornis. Vanwege 
die dingen wil ik haar niet dreigen met ultimatums; ik zou het 
toch niet menen en ben bang dat die eerder kwaad dan goed zullen 
doen. Mijn meisje heeft een goed hart, maar ze is zo bang om te 
falen dat ze opzettelijk negeert wat ik allemaal opoffer om ervoor 
te zorgen dat we de huur kunnen betalen. Ik hou van haar, en zij 
van mij, en toch heb ik het gevoel dat ik wat dit betreft geen partner 
heb. Ik weet niet wat ik nu moet doen. Help me alsjeblieft.

Werkt Voor Twee

Lieve Sugar,

Mijn man maakt me elke dag, élke dag, een paar keer aan het la-
chen. Hij is al jaren mijn beste vriend en nog steeds mijn lievelings-
persoon op de hele wereld. Hij heeft mijn leven op talloze manieren 
verrijkt en tegen mij gezegd dat dat andersom ook zo is. Ik hou heel 
veel van hem. Héél véél. En ik weet heel zeker dat hij van mij houdt.
 Het punt is dat hij al ruim drie jaar werkeloos is. Hij heeft wel 
een tijdje geprobeerd een baan te vinden (en ik geloof dat hij nog 
steeds af en toe pogingen doet), maar ik denk dat hij inmiddels 



247

denkt dat hij niets anders kan dan het werk dat hij afschuwelijk 
vond, en dat hij ook denkt dat er geen reden is om hem voor iets an-
ders aan te nemen. De willoosheid is toegeslagen. Hij wil schrijven 
maar voelt zich onwaardig, en dus schrijft hij niet. Hij is briljant, 
grappig en erudiet, maar dat ziet hij allemaal niet. Hij schildert of 
beeldhouwt niet, of wat hem dan ook een gevoel van vervulling zou 
kunnen geven, en hij doet niets waarmee hij verder zou komen in 
zijn leven. Ik zou blij zijn met alles wat hij zou doen (dat meen ik 
oprecht), en toch zit hij zo te zien vast. Hij is ook bipolair, hij haat 
zichzelf en ga maar door.
 Gelukkig kunnen we het financieel redden van mijn baan, 
maar wel op het randje. Het huis is schoon, de was wordt gedaan, 
de hond uitgelaten, maar al drie jaar lang weet hij geen manier te 
bedenken om financieel bij te dragen aan ons huishouden. Hij is 
gestrest omdat we er moeite mee hebben de rekeningen te betalen, 
maar hij doet niets (echt niets) om daar verandering in te brengen. 
Als ik geld zat had, zou ik dat prima vinden, maar dat heb ik niet. Ik 
draag deze last al een hele tijd in mijn eentje. Ik heb herhaaldelijk 
geprobeerd er met hem over te praten, maar zonder resultaat.
 Ik hou heel veel van hem maar ben hier erg verdrietig over. Ik 
denk dat als ik bij hem blijf, dat het leven van ons allebei kapot gaat 
maken. Misschien weerhoud ik hem er met mijn steun wel van om 
zijn dromen waar te maken. Wat denk jij, Sugar?

Verantwoordelijke Persoon

Beste wederhelften,

Zoals jullie ongetwijfeld weten is er niets mis met een partner 
die geen geld verdient. Het meest voorkomende scenario waarin 
het voor de hand ligt dat de ene partner een inkomen verdient 
terwijl de andere dat niet doet, is wanneer het stel een kind of 
kinderen heeft voor wie moet worden gezorgd; dat gaat immers 
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gepaard met een huiselijk leven dat om voortdurende alertheid 
vraagt als het gaat om de schoonmaak, boodschappen doen, ko-
ken, wassen, vouwen, opruimen, en de kat naar de dierenarts en 
de kinderen naar de tandarts brengen. In dit soort, en in verge-
lijkbare situaties verzet de ‘niet-werkende’ partner per uur vaak 
meer werk dan de ‘werkende’ partner, en al lijkt het op papier 
misschien dat degene met de baan een grotere financiële bijdra-
ge levert aan het huishouden dan degene die ‘thuis blijft’, als je 
zou uitrekenen wat het kost om iemand in dienst te nemen om 
de taken van de ‘niet-werkende’ partner te doen, dan wordt snel 
duidelijk dat mensen hun grote mond zouden moeten houden 
als het aankomt op de vraag wie er wat bijdraagt.
 Er zijn andere, meestal ongrijpbaardere redenen waarom een 
van de partners in een bepaalde periode geen geld verdient: als 
hij of zij geen werk heeft, ernstig ziek is, een voltijds opleiding 
volgt, voor zieke of op sterven liggende ouders zorgt, of op een 
gebied werkzaam is waarbij het geld pas binnenkomt na een lan-
ge periode van wat al of niet uiteindelijk onbetaald werk zal blij-
ken te zijn.
 Geen van jullie beiden lijkt in een van die omstandigheden 
te verkeren. Technisch gesproken zijn jullie partners weliswaar 
werkeloos, maar het lijkt duidelijk dat hier iets ingewikkelders 
aan de hand is. Jouw partner, Werkt Voor Twee, heeft zo’n ma-
gere en korte arbeidsgeschiedenis dat werkeloosheid eerder 
haar normale modus is dan een tijdelijke stand van zaken. Jouw 
partner, Verantwoordelijke Persoon, lijkt in een post-werke-
loosheidsdepressie te zijn geraakt en heeft het zoeken naar een 
baan opgegeven. Jullie voelen je alle twee overbelast en erg geïr-
riteerd. Jullie snakken allebei naar verandering. Jullie hebben je 
gevoelens aan je partner voorgelegd en meelevende onverschil-
ligheid teruggekregen (dat wil zeggen: ‘Ik vind het vreselijk, 
sweetie, maar ik ga er verder geen donder aan doen’).
 Wat een puinhoop.
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 Ik hoop dat ik jullie niet iets nieuws vertel als ik zeg dat jullie 
er niet voor kunnen zorgen dat je partner een baan gaat zoe-
ken. Of in elk geval kunnen jullie daar niet voor zorgen door te 
doen wat je tot nu toe hebt gedaan – aanspraak maken op hun 
betere ik als het gaat om eerlijkheid en redelijkheid, hen smeken 
om te handelen uit zorg voor jou en jouw wensen en voor jullie 
gemeenschappelijke financiële welzijn. De duistere levensangst 
die jullie partners ervan weerhoudt verantwoordelijkheid te 
nemen voor hun leven – depressie, angst, een verlies van zelf-
vertrouwen, een op vrees gebaseerd verlangen om de status quo 
te handhaven – heeft meer greep op hen dan welke woedeaan-
vallen er ook ingezet worden om duidelijk te maken dat jullie 
tweeën de enigen zijn die zorgen voor brood op de plank.
 Het is een waarheid als een koe dat als wij willen dat de din-
gen anders zijn, we zelf moeten veranderen. Ik denk dat jullie 
dat alle twee ter harte moeten nemen, zoals iedereen die ooit 
iets heeft veranderd die waarheid ter harte heeft moeten nemen: 
zorg ervoor dat het niet zomaar iets leuks is wat je zegt, maar 
ook iets moeilijks wat je dóét. Jullie partners zullen wel of niet 
besluiten een baan te zoeken in reactie op jullie veranderingen, 
maar dat heb je niet in de hand.
 Zoals ik ertegenaan kijk, zijn er twee paden om uit de misère 
te komen:

a)  het feit accepteren dat je partner geen baan zoekt (of zelfs 
maar serieus nadenkt over de redenen waarom hij/zij er geen 
zoekt), of

b)  besluiten dat de weigering van je partner om financieel bij te 
dragen onacceptabel is en de relatie beëindigen (of die in elk 
geval stopzetten tot de omstandigheden veranderen).
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Stel, je gaat voor optie a. Allebei spreken jullie je liefde en ado-
ratie voor je partner uit. Jullie willen hem/haar niet kwijtraken. 
Hoe krijg je het voor elkaar om jullie lanterfantende lievelingen 
te accepteren zoals ze in deze periode van hun leven zijn? Is dat 
mogelijk? Is datgene wat ze jullie geven de last waard die ze op 
jullie schouders leggen? Zijn jullie bereid je frustraties over het 
financiële falen van je partner een tijd voor lief te nemen? En 
zo ja, hoelang? Kun je je voorstellen dat je het over een jaar nog 
steeds best vindt dat je het enige lid van jullie verbintenis bent 
met een baan? Over drie jaar? Tien? Zouden jullie het er samen 
over eens kunnen worden om de kosten terug te dringen zodat 
jullie enkele inkomen haalbaarder wordt? Stel dat je er eens heel 
anders over gaat denken? Stel dat je je niet meer zou beklagen 
over het feit dat je partner geen werk heeft, maar dat je dat met 
zijn tweeën zou omhelzen als een keus die jullie samen hebben 
gemaakt? Als je van dat feit een beslissing maakt waarover jullie 
het samen eens zijn geworden, waarbij jullie twee de kostwin-
ners zijn en jullie partners de betekenisvolle, ondersteunende, 
geen-inkomen-verdienende levensgezel, zou dat een gevoel van 
macht geven dat nu ontbreekt.
 Werkt Voor Twee, jij vermeldt niet of je partner in huis meer 
dan haar deel doet, maar Verantwoordelijke Persoon, jij zegt: 
‘Het huis is schoon, de was wordt gedaan, de hond uitgelaten.’ 
Dat is in elk geval iets. In feite is het heel wat. Het is geen geld, 
maar je man levert een positieve bijdrage aan jullie leven door 
voor die dingen te zorgen. Massa’s mensen met een baan zouden 
intens blij zijn om in een schoon huis terug te komen zonder 
bergen vuil wasgoed en een hond die op stap wil. Velen beta-
len mensen om die dingen voor hen te doen of ze komen thuis 
van hun werk en moeten dan ook nog eens een huishoudelij-
ke dienst draaien. Je profiteert van het onbetaalde werk van je 
man. Als je dat in je achterhoofd houdt, wat zijn dan nog andere 
manieren waarop jullie partners je last kunnen verlichten als ze 
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weigeren die in financieel opzicht te verlichten? Zouden jullie 
een lijst kunnen opstellen van jullie behoeften, qua huishouden 
en als individu – financieel, logistiek, huishoudelijk en adminis-
tratief – en de verantwoordelijkheden dan zo kunnen verdelen 
dat de totale werklast, inclusief jullie baan, eerlijk is verdeeld?
 Ik moedig jullie nu dan wel aan om oprecht te overwegen 
vrede te hebben met de eeuwige werkeloosheid van je partner, 
maar ik moet toegeven dat ik deze optie met meer optimisme 
aan jullie voorleg dan ik in werkelijkheid voel. Iets wat me in 
beide brieven opvalt is dat geld weliswaar een grote stressfac-
tor is, maar niet is wat jullie het meest zorgen baart. Dat is dat 
jullie partners zo apathisch zijn en zo onverschillig tegenover 
hun ambities staan, of die nu een inkomen zouden opleveren of 
niet. De optie zou wat kunnen zijn als jullie partners gelukkige, 
tevreden mensen waren die simpelweg geloofden dat ze als huis-
mens en jullie persoonlijke assistent de beste bijdrage kunnen 
leveren aan het partnerschap, maar het lijkt duidelijk dat jullie 
partners thuis en de veiligheid van de relatie hebben gebruikt 
als een plek om zich terug te trekken en te jammeren, om in hun 
onzekerheden en twijfels weg te zakken in plaats van daaraan te 
ontstijgen.
 Dus laten we het over optie b hebben. Jij, Werkt Voor Twee, 
zegt dat je je partner geen ultimatum gaat stellen, maar ik moe-
dig je aan om daar nog eens over na te denken. Misschien helpt 
het als je ziet wat ik nu heel duidelijk zie: dat Verantwoordelijke 
Persoon en jij degenen zijn aan wie ultimatums zíjn gesteld, en 
wel van het onuitgesproken, passief-agressieve soort.
 Ultimatums hebben voor veel mensen negatieve connotaties 
omdat ze vaak worden gebruikt door pestkoppen en mensen die 
er misbruik van maken, mensen die zich vaak prettig voelen bij 
het in een hoek drijven van hun partner en eisen dat hij of zij dit 
of dat, alles of niets kiest. Maar als ultimatums worden gebruikt 
door emotioneel gezonde mensen met goede bedoelingen, zijn 
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ze een respectvolle, liefhebbende manier om uit een impasse te 
komen die een relatie vroeg of laat toch ook zal verwoesten. Bo-
vendien staan jullie alle twee al jaren met je rug tegen de muur, 
gedwongen als jullie zijn door jullie partners om de enige kost-
winner te zijn, zelfs al hebben jullie herhaaldelijk gezegd dat je 
daar niet mee door kunt en wilt gaan. Jullie zijn doorgegaan. 
Jullie partners hebben excuses aangedragen en jullie toegestaan 
te doen waarvan jullie hadden gezegd dat je het niet wilde doen, 
terwijl ze wisten dat het jullie diepongelukkig maakte.
 Jullie ultimatum is simpel. Het is eerlijk. En het is een kwes-
tie van je eigen intenties uitspreken, en niet wat je hoopt dat de 
hunne zullen zijn. Het is: Ik blijf niet langer zo leven. Ik ga onze 
financiële lasten niet tot op grotere hoogte dragen dan ik wil en 
aankan. Ik zal je niet in staat stellen werkloos te zijn. Dat ga ik 
niet doen, al hou ik van je. Dat ga ik niet doen omdat ik van je 
hou. Omdat ik ons kapotmaak als ik dat wel doe.
 Het lastige is natuurlijk wat je vervolgens gaat doen na die 
woorden, maar je hoeft niet meteen precies te weten wat dat zal 
zijn. Misschien is dat de relatie verbreken. Misschien is dat het 
bedenken van een aanpak die jullie relatie zal redden. Misschien 
is dat het wat jullie partners er eindelijk toe dwingt te verande-
ren. Wat het ook mag worden, ik raad jullie allebei echt aan, 
terwijl je dit aan het uitvogelen bent, het antwoord te zoeken op 
de diepere vragen die ten grondslag liggen aan het conflict met 
jullie partner. Jullie gemeenschappelijke en individuele proble-
men gaan dieper dan het gegeven dat iemand geen baan heeft.
 Jullie kunnen dit. Dat weet ik. Zo wordt het echte werk ge-
daan. We kunnen allemaal een beter leven krijgen als we er een 
maken.

Liefs,
Sugar
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Het spookschip waar wij niet op zaten

Lieve Sugar,

Voor diegenen onder ons die niet het geluk hebben het ‘gewoon te 
weten’: hoe beslist iemand of hij of zij een kind wil hebben? Ik ben 
een man van eenenveertig en heb tot nu toe die beslissing kunnen 
uitstellen terwijl ik alle andere onderdelen van mijn leven op orde 
bracht. Over het geheel genomen heb ik me als kinderloos mens 
altijd goed vermaakt. Ik had zo het idee dat ergens onderweg mijn 
gevoelens over het ouderschap wel op de een of andere manier vaste 
vorm zouden aannemen, en dat ik dat pad dan zou volgen. Nou 
ja, mijn pad heeft me hier gebracht, op een punt dat al mijn leef-
tijdgenoten kinderen krijgen en maar doorgaan over de wonderen 
(en natuurlijk de bezoekingen) van hun nieuwe bestaan, terwijl ik 
doorga met genieten van hetzelfde leven.
 Ik hou van mijn leven. Ik ben blij dat ik de dingen heb waarvan 
ik weet dat er een beperktere voorraad van zal zijn als ik vader word. 
Dingen als rust, vrije tijd, zomaar ineens op reis gaan, momenten 
zonder verplichtingen. Daar hecht ik echt veel waarde aan. Ik twij-
fel er niet aan dat iedereen dat doet, maar op de grote glijdende 
schaal van de menselijke conditie zit ik voor mijn gevoel wat meer 
naar het ene uiteinde dan de meesten. Om heel bot te zijn: ik zie 
ertegen op om die dingen op te geven. Ik ben bang dat als ik vader 
word, ik mijn ‘oude’ leven zal missen.
 Ik weet dat ik als man wat meer speling heb als het om de bio-
logische klok gaat, maar mijn partner, die nu veertig is, heeft die 
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niet. Zij twijfelt ook over een kind, en al mogen onze specifieke zor-
gen over het onderwerp in de details verschillen, we worstelen tot 
op grote hoogte met dezelfde vragen. Op dit moment proberen we 
het signaal te onderscheiden van de ruis: willen we een kind omdat 
we echt een kind willen, of denken we erover om er een te nemen 
omdat we bang zijn dat we er later spijt van zullen hebben dat we 
er geen hebben? We accepteren allebei dat de tijd van uitstel zijn 
einde nadert en dat we er nu echt voor moeten gaan zitten en met 
een antwoord komen.
 Wanneer ik me mezelf probeer voor te stellen als vader denk ik 
vaak terug aan de twee fantastische katten die ik vanaf mijn twee-
entwintigste heb gehad, tot ik ze bijna twee jaar geleden in de ach-
tertuin heb begraven. Ze waren te vroeg geboren bij een moeder 
die te ziek was om voor ze te zorgen. Ik gaf ze te drinken uit een 
flesje, werd midden in de nacht wakker om hun kontjes af te vegen, 
was aanwezig bij elke fase van hun groei van kitten tot kat, en heb 
hun hele leven lang zielsveel van ze gehouden. Ik heb ze opgevoed 
tot liefhebbende wezens vol vertrouwen. En ik deed dat welbewust, 
met zelfs in mijn achterhoofd de gedachte dat het een geweldige 
training was voor wanneer ik ooit een kind zou krijgen, als dat 
voelde als de juiste keus. Ik was echt hun vader. En ik vond het heer-
lijk. Maar ik vond het ook heerlijk dat ik een extra kom eten en wa-
ter op de vloer kon zetten en dan een lang weekend de stad uit kon.
 En nu onderzoek ik dus het idee om vader te worden. En dat doe 
ik serieus en diepgaand. Help me, Sugar.

Was getekend,
Besluiteloos

Beste Besluiteloos,

Er is een gedicht van Tomas Tranströmer dat ‘Het blauwe huis’ 
heet. Daar moet ik aan denken als ik nadenk over vragen als 
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de jouwe, over de onherroepelijke keuzes die we in ons leven 
maken. Het gedicht wordt verteld door een man die in het bos 
in de buurt van zijn huis staat. Wanneer hij vanuit dit uitzicht-
punt naar zijn huis kijkt, merkt hij dat het is alsof hij net is ge-
storven en nu ‘het huis vanuit een nieuwe hoek ziet’. Het is een 
fantastisch beeld – die net gestorven man tussen de bomen – en 
het is ook een leerzaam beeld. Er schuilt een transformatieve 
kracht in het observeren van het vertrouwde vanuit een nieuw, 
verder weg gelegen perspectief. Vanuit deze houding is de ver-
teller van Tranströmer in staat zijn leven te zien zoals het is, ter-
wijl hij ook de levens kan erkennen die hij had kunnen hebben. 
Het gedicht raakt een snaar bij mij omdat het zo verdrietig, blij 
en verschrikkelijk waar is. Elk leven, schrijft Tranströmer, ‘kent 
een zusterschip’, eentje ‘dat een heel andere koers’ volgt dan het 
schip waar wij uiteindelijk aan boord zijn gestapt. We willen dat 
het anders is, maar dat kan niet: de mensen die we misschien 
zouden zijn geweest leven een spookleven, een ander leven dan 
de mensen die we zijn.
 En dus draait het om de vraag wie je van plan bent te zijn. 
Zoals je in je brief schrijft, geloof je dat je in beide scenario’s ge-
lukkig zou kunnen zijn – als je vader wordt of als je kinderloos 
blijft. Je hebt mij geschreven omdat je duidelijkheid wilde over 
welke koers je moet nemen, maar misschien moet je dat losla-
ten. Doe in plaats daarvan in overdrachtelijke zin een stap het 
bos in, net als de man in het gedicht, en kijk gewoon even naar 
jouw blauwe huis. Ik denk dat als je dat doet, je zult zien wat ik 
zie: dat er waarschijnlijk geen duidelijkheid zal zijn, in elk geval 
in het begin niet; er zal alleen de keus zijn die jij maakt en de 
zekerheid dat die keus, welke ook, een verlies zal inhouden.
 Jij en ik zijn ongeveer van dezelfde leeftijd. Ik heb twee kin-
deren, die ik kort na elkaar heb gekregen toen ik halverwege de 
dertig was. Als er een baby-toverfee bij me was gekomen toen 
ik nog kinderloos was en vierendertig, en die had me beloofd 
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me tien jaar extra vruchtbaarheid te verlenen zodat ik nog een 
poosje kon doorleven in het serene, kat-georiënteerde, compleet 
ongekluisterde bestaan dat ik leidde, had ik dat aanbod zonder 
een seconde te aarzelen aangenomen. Ook ik had mijn volwas-
sen jaren doorgebracht in de veronderstelling dat ik het ooit, als 
het op moeder worden aankwam, ‘gewoon zou weten’. Ook ik 
plaatste mezelf op het ‘laat me in vredesnaam met rust’-uitein-
de van de ‘grote glijdende schaal van de menselijke gesteldheid’. 
Ik besloot uiteindelijk zwanger te worden omdat de laatste jaren 
van mijn vruchtbaarheid naderden en omdat mijn verlangen 
om datgene te doen waarvan iedereen zei dat het iets ontzet-
tend diepgaands was net even krachtiger was dan mijn twijfel 
erover.
 En dus werd ik zwanger. Met een totaal gebrek aan duidelijk-
heid. Daarover waren meneer Sugar en ik het volkomen eens. Al 
waren we er over het geheel genomen blij mee dat we een baby 
kregen, we waren ook ernstig verontrust. We hielden ervan om 
te vrijen en om op zeer niet-kindveilige manieren door andere 
landen te zwerven en uren lezend door te brengen op twee ban-
ken die tegenover elkaar stonden in de woonkamer. We hielden 
ervan om dagen achtereen ononderbroken te werken aan onze 
respectievelijke kunstvormen en lukrake dutjes te doen en we-
kenlang met een rugzak door de wildernis te trekken.
 Mijn hele zwangerschap door hadden we het er niet vaak over 
hoe geweldig het zou zijn als onze baby eenmaal was geboren en 
dat die andere dingen compleet of vrijwel onmogelijk zouden 
worden. Meestal hadden we ambivalente, min of meer misse-
lijkmakende gesprekken over dat we hoopten dat we geen af-
schuwelijke vergissing hadden begaan. Stel dat we wel van de 
baby zouden houden maar niet zoveel als iedereen beweert? 
vroeg ik hem om de paar weken. Stel dat de baby ons verveelt 
of ergert of walging bij ons oproept? Stel dat we op de fiets heel 
IJsland willen doorkruisen of in Mongolië willen rondtrekken? 
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Shit. We willen echt op de fiets heel IJsland doorkruisen of in 
Mongolië rondtrekken!
 Mijn punt is niet dat je een baby zou moeten nemen, Beslui-
teloos. Mijn punt is dat jij mogelijkerwijs een gevoel verwacht 
over het willen hebben van een baby dat je nooit zult hebben, 
en dat het duidelijke verlangen naar een baby voor jou dus geen 
nauwkeurige graadmeter is wanneer je probeert te beslissen of 
je er wel of niet een moet nemen. Ik weet dat dat idioot klinkt, 
maar het is waar.
 Dus wat is dan wel een nauwkeurige graadmeter?
 Je zegt dat je partner en jij er niet voor willen kiezen ouders 
te worden alleen omdat jullie bang zijn dat jullie ‘later zullen 
betreuren dat we er geen hebben’, maar ik moedig je aan om 
dat nog eens te onderzoeken. Diep nadenken over je keuzes en 
daden vanuit het standpunt van je toekomstige ik kan zowel 
motiverend als corrigerend werken. Het kan je helpen trouw te 
blijven aan wie je werkelijk bent én je inspireren om je verlan-
gens tegen je angsten af te zetten.
 Om er later geen spijt van te hebben is de reden dat ik min-
stens driekwart van de beste dingen in mijn leven heb gedaan. 
Het is de reden dat ik zwanger raakte van mijn eerste kind, al 
zou ik een extra decennium van de babyfee zeer op prijs heb-
ben gesteld. Het is ook de reden dat ik zwanger raakte van mijn 
tweede kind, al voelde ik me overweldigd door de eerste. Om-
dat je tevreden bent met je huidige kinderloze bestaan lijkt een 
poging doen om erachter te komen wat je later misschien zal 
betreuren mij de beste, meest zinvolle manier om te onderzoe-
ken of een kind hebben belangrijk voor je is. Zo zinvol, dat ik 
vermoed dat de enige vraag die je moet beantwoorden is of je 
er later spijt van zult hebben. Het is precies deze vraag die je zal 
vertellen wat je moet doen.
 Op al het andere weet je het antwoord al. Je weet dat je open-
staat voor het idee vader te worden en dat je ook openstaat voor 
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een kinderloos bestaan. Je weet dat je zorgdragen voor het leven 
van anderen (in de vorm van je dierbare katten) plezierig en be-
vredigend hebt gevonden en ook dat je veel bevrediging ontleent 
aan de vrijheid en onafhankelijkheid waartoe een kindervrij le-
ven je in staat stelt.
 Wat weet je niet? Maak een lijst. Schrijf alles op wat je niet 
weet over je toekomstige leven – wat, uiteraard, alles is – maar 
gebruik je verbeeldingskracht. Wat zijn de gedachten en beelden 
die in je opkomen als je jezelf tweemaal zo oud als nu voorstelt? 
Wat springt eruit als je je tweeëntachtigjarige ik voorstelt die 
ervoor heeft gekozen ‘te blijven genieten van hetzelfde leven’, 
en wat als je je tweeëntachtigjarige ik voorstelt met een zoon 
of dochter van negenendertig? Schrijf ‘zelfde leven’ en ‘zoon of 
dochter’ op en maak onder elk daarvan een lijst met dingen die 
beide ervaringen je volgens jou zouden geven en een lijst met 
wat ze je zouden ontnemen, en bekijk dan welke van die dingen 
tegen elkaar wegvallen. Zou het tijdelijke verlies van een aan-
zienlijk deel van je persoonlijke vrijheid op middelbare leeftijd 
tot op grote hoogte worden geneutraliseerd door de ervaring 
heftiger van iemand te houden dan je ooit hebt gedaan? Zou de 
knagende onzekerheid omdat je nooit iemands vader bent ge-
weest worden verjaagd door de heerlijke realiteit dat je je leven 
kunt leiden zonder al te erg te worden belemmerd door de be-
hoeften van een ander?
 Wat is een goed leven? Schrijf op ‘goed leven’ en maak een 
lijstje van alles wat jij in verband brengt met een goed leven, en 
zet de dingen op dat lijstje dan in volgorde van belangrijkheid. 
Zijn de zaken in je leven die het meest voor je betekenen het re-
sultaat van gemak of van een gevecht? Wat jaagt je angst aan bij 
de gedachte dat je je opofferingen zou moeten getroosten? Wat 
jaagt je angst aan bij de e dat je je geen opofferingen zou hoeven 
getroosten?
 Dus daar lig je op de vloer met een vel wit papier als een 
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scheepszeil volgeschreven met dingen, en misschien heb je nog 
geen helderheid, misschien weet je nog niet wat je moet doen, 
maar je voelt wel iets, hè? De schetsen van je echte leven en die 
van je zusterleven liggen voor je en jij mag beslissen wat je gaat 
doen. Het ene is het leven dat je zult hebben; het andere het le-
ven dat je niet zult hebben. Draai ze om en om in je hoofd en 
kijk hoe dat voelt. Welk van die levens raakt je diep vanbinnen? 
Welk laat je niet los? Welk wordt bepaald door angst? Welk 
wordt bepaald door verlangen? Welk maakt dat je je ogen wilt 
dichtdoen en springen, en welk maakt dat je je wilt omdraaien 
en ervandoor gaan?
 Ondanks mijn angsten had ik er geen spijt van dat ik een baby 
kreeg. Het lichaam van mijn zoon tegen het mijne was de dui-
delijkheid die ik nooit had gehad. De eerste paar weken van zijn 
leven voelde ik me oprecht geschokt door de wetenschap hoe 
dicht ik was geweest bij de keuze mijn leven zonder hem door te 
brengen. Het was een indringend, onophoudelijk, onverander-
lijk gegeven dat ik zijn moeder was, en dat mijn leven tegelijker-
tijd eindigde en begon.
 Als ik terug kon gaan in de tijd, zou ik dezelfde keus zonder 
met mijn ogen te knipperen maken. En toch is daar nog steeds 
mijn zusterleven. Alle andere dingen die ik in plaats daarvan 
had kunnen doen. Ik zou niet weten wat ik niet kon weten tot 
ik moeder werd, en dus weet ik zeker dat er dingen zijn die ik 
niet weet omdat ik ze niet kan weten juist omdat ik moeder ge-
worden ben. Wie had ik de afgelopen zeven jaar verzorgd als 
ik mijn twee kinderen niet had verzorgd? In welke artistieke en 
praktische krachten zou mijn liefde zijn gaan zitten? Wat heb ik 
niet geschreven omdat ik bezig was mijn kinderen op te vangen 
aan het uiteinde van de glijbaan, bezig was hen in de gaten te 
houden terwijl ze balanceerden op lage bakstenen muurtjes en 
ze eindeloos te duwen op de schommel? Wat schreef ik juist wel 
omdat ik die dingen deed? Zou ik gelukkiger, intelligenter en 
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mooier zijn geweest als ik al die tijd de vrijheid had gehad om in 
stilte te zitten lezen op een bank die tegenover die van meneer 
Sugar stond? Zou ik minder klagen? Heeft het gebrek aan slaap 
en de consumptie van een overmaat aan Annie’s Homegrown 
Organic Cheddar Bunnies mijn leven met jaren bekort of met 
jaren verlengd? Wie zou ik zijn tegengekomen als ik op de fiets 
IJsland was overgestoken en in Mongolië had rondgetrokken, 
wat had ik dan meegemaakt en waar zou ik daardoor zijn be-
land?
 Dat zal ik nooit weten, en evenmin zul jij iets weten van het 
leven dat je niet kiest. Het enige wat we weten is dat wat dat zus-
terleven ook was, het belangrijk en mooi was en niet het onze. 
Het was het spookschip waar wij niet op zaten. Er zit niets an-
ders op dan het vanaf de kust toe te zwaaien.

Liefs,
Sugar
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Je onzichtbare innerlijke  
afgrijselijke ander

Lieve Sugar,

Ik ben negenentwintig en heb een relatie met een man op wie ik 
gek ben; we willen binnenkort gaan samenwonen. Ik heb een vaste 
baan die ik verafschuw, maar ik hoop dat ik op een dag iets vind 
wat ik wel leuk vind. Ik heb familie en vrienden en hobby’s en in-
teresses en liefde. Heel veel liefde. En ik ben wanhopig bang dat ik 
kanker zal krijgen.
 Ik ben doodsbang dat ik vroeg of laat die diagnose zal krijgen. 
Mijn moeder had borstkanker toen ik studeerde. Ze heeft het 
overleefd, maar in sommige opzichten ook niet. Ze is gebroken, 
Sugar. Mijn vader stierf aan leverkanker toen ik op de middelbare 
school zat – hij heeft nooit het geluk gehad om als ‘overlever’ te 
worden meegeteld in de statistieken. Mijn oma kreeg een hersen-
tumor toen ik net was geboren; ze heeft mijn eerste verjaardag 
niet meegemaakt. Hoe goed ik ook voor mijn gezondheid zorg, 
hoe voorzichtig ik ook probeer te zijn, ik blijf die zeurderige twij-
fel voelen dat mijn genen me in de steek zullen laten.
 Ik weet dat je me niet kunt vertellen of ik al dan niet kanker 
krijg, en ik weet dat je me niet kunt vertellen wanneer. Maar waar 
ik mee worstel – waar ik hulp bij nodig heb om het uit te zoeken – is 
hoe ik de beslissingen in mijn leven moet nemen met die mogelijk-
heid in mijn achterhoofd. Je weet wel welke beslissingen; ik bedoel 
de Grote Beslissingen.
 Hoe moet ik beslissen of ik wel of niet ga trouwen? Hoe moet ik 
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deze man die ik adoreer in de ogen kijken en hem uitleggen wat 
hij misschien moet doormaken als ik de diagnose krijg? En erger 
nog, als ik het niet red? Ik heb al besloten geen kinderen te nemen. 
Hoe kan ik een kind opzadelen met iets waarvan ik zelf al denk dat 
ik het niet aankan? Hoe maak ik plannen voor de toekomst als er 
misschien geen toekomst is om plannen voor te maken? Ze zeggen: 
‘Pluk de dag, want er komt misschien geen volgende’, maar hoe zit 
het met de gevolgen van dat ‘geen morgen’ voor de mensen van wie 
je houdt? Hoe bereid ik hen voor op wat ik misschien moet door-
maken? Hoe bereid ik mezelf voor?

Bang Voor De Toekomst

Beste Bang Voor De Toekomst,

Er woont een gestoorde dame in je hoofd. Maar ik hoop dat je 
het een troost vindt om te horen dat je niet de enige bent. De 
meesten van ons hebben een onzichtbare innerlijke afgrijselijke 
ander die allerlei geschifte dingen zegt die geen enkele grond 
van waarheid bevatten.
 Soms, wanneer ik vanbinnen compleet in de krakeling zit en 
mijn eigen gestoorde dame maar doorratelt, vraag ik me wel-
eens af hoe ze aan haar informatie komt. Dan vraag ik haar haar 
bronnen te onthullen. Ik eis enig bewijs. Zijn haar ideeën af-
komstig van werkelijke feiten gebaseerd op redelijkheid of heeft 
zij/heb ik ‘feiten’ opgedregd uit de helse afgrond die als een eeu-
wig vuur brandt op de bodem van mijn behoeftige, zelfzuchtige, 
uitgehongerde zieltje?
 Is er geloofwaardig bewijs voor dat mijn vrienden me stiekem 
niet graag mogen of waren ze gewoon diep in gesprek toen ik 
de kamer binnenkwam zodat het ze een tel kostte voordat ze 
hallo zeiden? Bedoelde die kennis die zei: ‘Met klassen van die 
omvang zou ik mijn zoon nooit naar een openbare school stu-
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ren’, eigenlijk dat ik een ontaarde moeder ben die haar kinderen 
gewoon verwaarloost omdat er dertig kinderen in hun klas zit-
ten, of vertelde ze me alleen maar iets over haar eigen complexe 
beslissingen op opvoedkundig gebied? Wanneer ik brieven krijg 
van mensen die het vurig oneens zijn met een bepaald advies dat 
ik in deze column heb gegeven, is het dan waar dat het absoluut 
onmogelijk is dat iedere lezer het op elk punt met me eens is, 
of is het zo dat ik een ongelooflijke nitwit ben die vooral nooit 
meer een letter op papier moet zetten?
 Als je me zou vragen een plaatje van mezelf te tekenen, zou 
ik er twee tekenen. Het ene zou een portret zijn van een geluk-
kige, zelfverzekerde, normaal ogende vrouw, en het andere zou 
een close-up zijn van een reusachtige opengesperde mond die 
smacht naar liefde. Er zijn veel dagen dat ik stilletjes tegen me-
zelf moet zeggen: ‘Het is goed. Er wordt van je gehouden. Er 
wordt van je gehouden ook al houden sommige mensen niet van 
je. Zelfs als sommige mensen je haten. Het zit wel goed met je, 
ook al voel je je soms weggezet door je vrienden of heb je je kin-
deren naar een school gestuurd waar iemand anders haar kind 
nooit heen zou sturen, of heb je iets geschreven dat een aantal 
mensen tegen de haren in streek.’
 Ik moet die gestoorde dame tamelijk vaak de mond snoeren. 
In de loop van de jaren hing mijn emotionele welzijn ervan af. 
Als ik haar de overhand liet krijgen, zou mijn leven kleiner, on-
nozeler, platter en treuriger zijn.
 En dat van jou zal dat ook zijn als jij dat toestaat. Je hebt mijn 
diepste medeleven en mijn oprechtste begrip, maar je denkt op 
dit punt niet helder na. Je gunt de gestoorde dame veel te veel 
macht. Je verdriet en je angst hebben je vermogen vertroebeld 
om redelijk te zijn over je eigen sterfelijkheid. En als je zo door-
gaat, zullen ze je beroven van het leven dat je verdient – het le-
ven waarin je onzichtbare innerlijke afgrijselijke ander eindelijk 
haar bek houdt.
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 Je hoeft je geliefde niet in de ogen te kijken en hem uit te leg-
gen wat hij misschien moet doormaken, als jij kanker blijkt te 
hebben. Vertel hem over de ervaringen van je ouders met kan-
ker en over hoe je die moeilijke tijd hebt overleefd. Vertel hem 
over je angsten en je verdriet. Maar trek geen onlogische lijn van 
de werkelijke ziekten van je familieleden naar je eigen niet-be-
staande ziekte. Alleen de gestoorde dame is er namelijk van 
overtuigd dat jij kanker zult krijgen en jong zult sterven. De rest 
van ons weet nergens van. Natuurlijk moet je je bewust zijn van 
risico’s en je gezondheid in de gaten houden, maar doe dat dan 
in de wetenschap dat in de meeste gevallen een genetische voor-
geschiedenis van een ziekte maar één van de voorspellers is van 
de kans dat je die ziekte zelf ook krijgt.
 Ieder van ons kan op elk moment sterven door allerlei oor-
zaken. Verwacht je van je partner dat hij je uitlegt wat je mis-
schien moet doormaken als hij sterft bij een auto-ongeluk, aan 
een hartaanval of door verdrinking? Dat zijn ook dingen die 
kunnen gebeuren. Je bent een sterfelijk wezen, net als ieder 
mens, elke meikever, zwarte beer en zalm. We gaan allemaal 
dood, en er zijn maar een paar van ons die morgen of volgend 
jaar doodgaan, of in de komende halve eeuw. En ruwweg ge-
sproken weten we niet wie van ons, wanneer en waaraan dat 
zal zijn.
 Dat mysterie is niet de vloek van ons bestaan; dat mysterie 
is het wonder van het bestaan. Het is waar mensen het over 
hebben wanneer ze praten over de kringloop van het bestaan, 
waar we allemaal deel van uitmaken of we daar nu voor gete-
kend hebben of niet – de levenden, de doden, degenen die op dit 
moment worden geboren en anderen die geleidelijk vervagen. 
Proberen jezelf buiten die kringloop te plaatsen zal je nergens 
tegen beschermen. Het zal jou niet tegen verdriet beschermen, 
noch degenen van wie je houdt tegen het hunne als jij er niet 
meer bent. Het zal je leven niet langer en ook niet korter maken. 
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Wat die gestoorde dame je in je oor fluistert, is niet waar.
 Je bent hier. Dus wees hier, dear. Voorlopig zit je goed bij ons.

Liefs,
Sugar
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Naast de telefoon zitten wachten

Lieve Sugar,

Hoe worden we geacht in dit tijdperk van Facebook en Twitter over 
onze ex (met wie we vrienden proberen te blijven) heen te komen 
terwijl we bestookt worden door status-updates en tweets (of, zoals 
ik ze graag noem: 140 lettertjes pijn)?

Liefs,
Alsmaar Op De Knop Vernieuwen Drukkend

Beste Alsmaar Op De Knop Vernieuwen Drukkend,

Het is niet de bedoeling dat we proberen over onze ex heen te 
komen door al hun activiteiten op Facebook en Twitter te vol-
gen, sweetie. Facebook en Twitter zijn martelwerktuigen voor 
een gebroken hart. Lang geleden, in Sugars jeugd, was de ver-
domde telefoon al marteling genoeg. En dat ging zo:
 Zou hij overgaan? Hij zou niet overgaan.
 Moest je bellen? Je moest niet bellen.
 Maar je belde altijd toch. Je kon het niet laten om te bellen, 
omdat je met je verpletterde hart dacht dat als je het nog één 
keer uitpraatte met de persoon die je hart had verpletterd, hij/zij 
op andere gedachten zou komen en je hart zou ont-pletteren.
 Dus dan zat je een poosje met de hoorn in je hand en het voel-
de aan alsof die letterlijk in brand stond van pijn en verlangen, 
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en uiteindelijk draaide je het nummer en dan rinkelde en rin-
kelde hij maar, tot ten slotte het antwoordapparaat aansloeg en 
zijn/haar stem klonk – zo opgewekt! zo gladjes! zo ondraaglijk 
buiten bereik! – waarna de piep piepte en jij in de stilte begon 
te praten, en ergens in de verte klonk je nog wel als de coole, 
sterke, redelijk onthechte persoon die je was geweest voordat de 
beminde eigenaar van het antwoordapparaat je hart had ver-
pletterd, maar binnen vier seconden schoot je stem omhoog en 
werd beverig en wanhopig en dan stamelde je iets over dat je 
alleen maar belde om hallo te zeggen omdat je hem/haar vrese-
lijk miste en omdat jullie toch nog vrienden waren en omdat je, 
nou ja, gewoon even wilde praten ook al had je eigenlijk niets te 
zeggen en dan hield je uiteindelijk je mond en hing je op om een 
milliseconde later uit te barsten in hijgend gesnik.
 En dan snikte en snikte en snikte je zo erg dat je niet meer 
kon opstaan, tot je eindelijk stilviel en je hoofd driehonderd kilo 
woog en je het optilde van je handen en opstond om naar de 
badkamer te gaan waar je plechtig naar jezelf in de spiegel keek 
en zeker wist dat je dood was. Levend maar dood. En dat alle-
maal omdat die persoon niet meer van je hield, of zelfs al hield 
hij/zij wel van je, hij/zij wilde je niet en wat voor leven was dat? 
Dat was geen leven. Er zou nooit meer een leven zijn. Er zou 
alleen die ene ondraaglijke minuut na de andere zijn en tijdens 
elk van die minuten zou die persoon die jij wilde jou niet willen, 
en dus begon je weer te huilen en intussen keek je in de spiegel 
naar jezelf terwijl je zielig aan het huilen was tot je niet langer 
kón huilen, en dan hield je op.
 Je waste je gezicht, borstelde je haar en deed lippenbalsem op 
ook al zag je er nu uit als een tropische kogelvis, en je zwalkte 
naar je auto in je spijkerbroek die ineens twee maten te groot 
was omdat je hart zo ontzettend verpletterd was dat je een week 
niet had gegeten. (Maak je geen zorgen – binnenkort is die spij-
kerbroek weer twee maten te klein, zodra je gebroken hart de 



268

vreetfase bereikt.) Dan stapte je in de auto en begon je te rijden 
en onder het rijden dacht je: ik heb geen flauw idee waar ik heen 
ga.
 Maar natuurlijk wist je dat wel. Dat wist je altijd. Je reed langs 
zijn/haar huis alleen maar om te kijken.
 En daar zat hij/zij dan, zichtbaar door het voorraam; belicht 
door de lamp die je ooit met zoveel achteloos, vertrouwd gemak 
aan en uit had geknipt. Je zag hem/haar altijd maar een ogen-
blik, maar dat beeld zou zich in je hersenen branden. Hij/zij zat 
een beetje te lachen, duidelijk in gesprek met iemand die irritant 
genoeg buiten beeld was. En dan wilde jij stoppen, om te onder-
zoeken, te kijken, maar je kon niet stoppen want stel dat hij/zij 
naar buiten zou kijken en jou zou zien?
 Dus reed je weer naar huis en ging je in het donker in de buurt 
van de telefoon zitten.
 Je zou niet op de knop Vernieuwen drukken. Je zou niet lezen 
dat de man/vrouw die jouw hart had verpletterd nu ‘vriend’ was 
met die of die met een ongelooflijk sexy klinkende naam (Mo-
nique/Jack). Je zou geen foto’s bekijken van je ex die verontrus-
tend dicht bij onbekende, knappe mannen/vrouwen stond op 
feestjes, of bedekte toespelingen lezen op alles wat mogelijker-
wijs een blowjob was. Er zou geen sprake zijn van blootstelling 
aan uitspraken over hoe leuk het onlangs was geweest of bin-
nenkort ging worden, of aan verontrustende jammerklachten 
over het bestaan als single. Er zouden geen lol’s, geen tmi’s en 
geen rofl’s zijn, of brutaal knipogende symbolen samengesteld 
uit een punt en een puntkomma van mensen die Jack of Moni-
que heetten.
 Dan was er niets. Alleen jij in het donker in de buurt van de 
telefoon die niet zou overgaan, en het dagende besef dat je ver-
der moest.
 Om over je ex heen te komen, Alsmaar op de knop Vernieu-
wen drukkend, moet je verder. En hem/haar op zijn minst tijde-
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lijk ontvrienden of niet meer op Twitter volgen zal je daarbij hel-
pen. Vrienden zijn met iemand die ooit je hart heeft gebroken, 
is prima, maar het is vrijwel altijd een goed idee om een adem-
pauze in te lassen tussen het een en het ander. Ik moedig je ten 
zeerste aan je te verzetten tegen de verleiding elke bespiegeling 
van je ex tot je te nemen, darling. Het afsluiten van die virtuele 
voederzak zal de eerste paar dagen hels zijn, maar ik weet zeker 
dat je je algauw realiseert hoeveel beter je kunt ademhalen wan-
neer je niet voortdurend de uitlaatgassen inademt van het leven 
van je ex zonder jou.

Liefs,
Sugar
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Vanbinnen zijn we allemaal wilden

Lieve Sugar,

Ik ben jaloers. Ik ben jaloers op mensen die succes hebben met din-
gen die ik ook doe (literaire fictie schrijven). Ik ben ook jaloers op 
hen als ik van ze hou, ze aardig vind of respecteer. Ook al doe ik net 
of ik blij ben wanneer mijn schrijvende vrienden goed nieuws krij-
gen, de waarheid is dat ik het gevoel heb dat ik een lepel accuzuur 
heb doorgeslikt. De dagen daarna loop ik rond met een misselijk, 
verdrietig gevoel en denk ik: waarom ik niet?
 Dus waarom niet, Sugar? Ik ben eenendertig. Ik heb een roman 
geschreven die ik nu aan het redigeren ben terwijl ik intussen naar 
een agent zoek (wat lastiger blijkt te zijn dan ik me had voorge-
steld). Ik heb een eersteklas opleiding, ben afgestudeerd aan een 
prestigieuze universiteit en heb een doctoraal kunstgeschiedenis 
behaald aan een andere prestigieuze universiteit. Diverse mensen 
uit mijn sociale en literaire kring hebben het soort boekendeals 
van zes cijfers gesloten waar ik van droom. Een paar van die men-
sen zijn klootzakken, dus voel ik me niet schuldig dat ik ervan baal 
dat het hun meezit, maar een paar zijn goede mensen die ik aardig 
vind en respecteer, en het ergste is nog dat een van hen een vrouw is 
die ik tot mijn allerbeste vrienden reken.
 Ik word er misselijk van dat ik niet blij voor hen ben, vooral wat 
die boezemvriendin betreft, maar zo ligt het nu eenmaal. Als ik aan 
hun succes denk, herinnert dat me alleen maar aan wat ik niet heb. 
Ik wil wat zij hebben, maar het is meer dan dat: dat zij hebben wat 
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ik wil, doet me pijn. Wanneer andere bevriende schrijvers tegensla-
gen hebben (bijvoorbeeld als ze worden afgewezen door agenten of 
uitgevers), moet ik toegeven dat ik vanbinnen even opveer. Het is 
eerder opluchting dan blijdschap – ken je dat Engelse gezegde over 
ellende die van gezelschap geniet? Ik wens anderen niet echt iets 
slechts toe. Maar evenmin wens ik ze eerlijk gezegd iets goeds toe.
 Ik weet dat ik daarom een oppervlakkig, afgrijselijk mens ben. Ik 
weet dat ik dankbaar zou moeten zijn, met mijn fatsoenlijke baan 
die me de tijd biedt om te schrijven, met goede vrienden, fantasti-
sche ouders die me zowel emotioneel als financieel steunen (ze heb-
ben betaald voor de bovengenoemde studies en me op talloze ande-
re manieren geholpen), en een over het geheel genomen fijn leven. 
Maar ik vind het onmogelijk om me op die dingen te concentreren 
wanneer ik hoor dat een vriend, kennis of vroegere studiegenoot de 
rechten van zijn/haar boek heeft verkocht voor een x bedrag.
 Hoe moet ik daarmee omgaan, Sugar? Is jaloezie eenvoudigweg 
een onderdeel van het schrijversbestaan? Hebben andere mensen 
ook dit soort gevoelens, ook al doen zij het anders voorkomen? Is 
het mogelijk van deze negatieve gedachten af te komen en ande-
re, positieve dingen te voelen wanneer ik andermans fantastische 
nieuws hoor? Praat alsjeblieft met me over jaloezie. Ik wil niet dat 
die mijn leven beheerst, of als die wel mijn leven blijft beheersen, 
wil ik in ieder geval worden gerustgesteld dat die (stiekem) ook het 
leven van ieder ander beheerst.

Was getekend,
Afschuwelijk Jaloers Persoon

Beste Afschuwelijk Jaloers Persoon,

Vanbinnen zijn we allemaal wilden. We willen allemaal de uit-
verkorene, de beminde, de hooggeachte zijn. Er is geen mens 
die dit leest, die nooit heeft meegemaakt dat dat ‘waarom ik 
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niet?’-stemmetje opklonk te midden van al die andere innerlijke 
stemmetjes als iemand anders iets goeds overkwam. Maar dat 
betekent nog niet dat je moet toestaan dat het je leven beheerst. 
Dat betekent dat er werk aan de winkel is.
 Voordat we ons daarmee bezighouden, wil ik het hebben over 
waarover we het gaan hebben. We hebben het niet over boeken. 
We hebben het over boekendeals. Je weet toch wel dat dat niet 
hetzelfde is, hè? Het ene is de kunst die je schept door een hele 
tijd als een gek te zitten schrijven. Het andere is wat de markt 
besluit met jouw schepping te doen. Een schrijver krijgt een boe-
kendeal als hij of zij een boek heeft geschreven a) dat goed wordt 
gevonden door een redacteur, en b) waarvan een uitgever denkt 
dat lezers het zullen kopen. Het aantal exemplaren dat een uit-
gever denkt dat mensen ervan zullen kopen varieert enorm. Het 
kunnen er 10 miljoen zijn of 712. Dat aantal heeft vrijwel niets 
te maken met de kwaliteit van het boek, maar wordt eerder ge-
dicteerd door literaire stijl, onderwerp en genre. Dit aantal heeft 
alles te maken met de hoogte van de boekendeal, die weer sa-
menhangt met de middelen waarover de uitgeverij beschikt die 
jouw boek wil publiceren. Grote uitgeverijen kunnen schrijvers 
voorschotten geven van zes cijfers voor boeken waarvan zij den-
ken dat er aanzienlijke aantallen van zullen worden verkocht. 
Kleinere kunnen dat niet. Ook dat heeft niks te maken met de 
kwaliteit van de boeken die ze uitgeven.
 Ik voel me geroepen om deze feiten al aan het begin te noemen, 
omdat ik uit je brief opmaak dat je het boek en de boekendeal 
door elkaar haalt. Het zijn twee verschillende dingen. Datgene 
waar jij iets over te zeggen hebt, is het boek. Datgene wat gebeurt 
op basis van krachten die zich grotendeels aan jouw invloed ont-
trekken, is de boekendeal. Je kunt ’s werelds schitterendste bun-
del gedichten schrijven en niemand die je twee ton geeft om die te 
publiceren. Je kunt ’s werelds schitterendste roman schrijven en 
misschien wel twee ton krijgen. Maar misschien ook niet.
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 Mijn punt is dat je om te beginnen even normaal moet doen, 
Afschuwelijk Jaloers Persoon. Als je schrijver bent, gaat het om 
het schrijven, en hoeveel accuzuur je ook in je maag krijgt van 
wie er voor welk boek wat ook heeft gekregen, het zal je niet hel-
pen je doel te bereiken. Je doel is een geweldig boek schrijven en 
dan nog eens een geweldig boek schrijven en die blijven schrij-
ven zolang je maar kunt. Dat is je enige doel. Dat doel is niet een 
boekendeal van zes cijfers krijgen. Ik heb het over het verschil 
tussen kunst en geld; tussen scheppen en handel. Het is mooi en 
belangrijk dat je betaald krijgt om kunst te maken. Uitgevers die 
onze boeken naar de lezers brengen zijn een onmisbaar onder-
deel van wat we doen. Maar wat wij doen – jij en ik – is boeken 
schrijven. Die al of niet boekendeals opleveren van zes cijfers 
om de redenen die ik hierboven heb geschetst.
 Weet je wat ik doe wanneer ik jaloers ben? Ik zeg tegen mezelf 
dat ik niet jaloers moet zijn. Ik leg die ‘waarom ík niet?’-stem het 
zwijgen op en vervang hem door een stem die zegt: ‘Doe niet zo 
onnozel.’ Zo makkelijk is het. Je houdt echt op een afschuwe-
lijk jaloers persoon te zijn door op te houden een afschuwelijk 
jaloers persoon te zijn. Wanneer jij je rot voelt omdat iemand 
iets heeft gekregen wat jij wilt hebben, dwing je jezelf eraan te 
denken hoeveel jij hebt gekregen. Je helpt jezelf herinneren dat 
er genoeg is voor ons allemaal. Je helpt jezelf herinneren dat het 
succes van iemand anders absoluut losstaat van het jouwe. Je 
bedenkt dat een van je literaire soortgenoten iets fantastisch is 
overkomen en dat jou misschien, als je blijft werken en geluk 
hebt, ook ooit iets fantastisch overkomt.
 En als dat allemaal te veel voor je is, dan stop je er gewoon 
mee. Dat moet je echt doen. Je staat jezelf gewoon niet toe erover 
na te denken. Er is niets te eten daarbeneden in dat konijnenhol 
van je verbittering op je eigen wanhopige hart na. Als je het zijn 
gang laat gaan, zal je jaloezie je verzwelgen. Je brief is het bewijs 
dat je hart daar al mee begonnen is. Hij heeft je geluk van je 
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afgepakt, je afgeleid van je echte werk en een waardeloze vriend 
van je gemaakt.
 Die vrouw over wie je het hebt, die pas geleden die boeken-
deal heeft gekregen – degene van wie je zegt dat ze tot je beste 
vrienden behoort? Zij wéét dat je niet echt blij voor haar bent. 
Dat weet ze, zelfs al heeft ze zichzelf ervan overtuigd dat ze het 
niet weet; zelfs al heeft ze die rare vibes proberen weg te rede-
neren, die je uitstraalde toen je net deed alsof je blij voor haar 
was vanwege haar goede nieuws. Dat weet ze omdat je liefde en 
generositeit niet kunt veinzen. Zoiets is er of het is er niet. Dat jij, 
toen iemand om wie je naar eigen zeggen heel veel geeft jou ver-
telde dat haar iets geweldigs was overkomen, moest doen alsof 
je blij was, is veel kloteriger dan dat je die boekendeal van vijf of 
zes cijfers nog niet hebt gekregen, waarvan je zo overtuigd bent 
dat je die verdient. En als je een echt, oprecht, diep, authentiek, 
bevredigend, te gek, fatsoenlijk leven wilt leiden, raad ik je aan 
eerst die shit op te ruimen.
 Ik weet dat het niet makkelijk is kunstenaar te zijn. Ik weet 
dat de kloof tussen schepping en handel zo gigantisch breed is 
dat het soms onmogelijk is om je er niet door uit het veld gesla-
gen te voelen. Veel kunstenaars geven het op omdat het gewoon 
te fokking lastig is om door te gaan met kunst maken in een 
samenleving die haar kunstenaars in grote lijnen niet onder-
steunt. Maar de mensen die het niet opgeven, zijn de mensen die 
een manier vinden om in overdaad te geloven in plaats van in 
schaarste. Die hebben zich het idee eigengemaakt dat er genoeg 
is voor ons allemaal, dat succes zich op verschillende manieren 
voor verschillende soorten kunstenaars zal manifesteren, dat 
vertrouwen houden belangrijker is dan het innen van de cheque 
en dat oprecht blij zijn voor een ander die iets heeft gekregen wat 
jij hoopt te krijgen van jou ook een gelukkiger mens maakt.
 De meeste van die mensen zijn niet van nature tot dat stand-
punt gekomen. En dus, Afschuwelijk Jaloers Persoon, is er hoop 
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voor je. Ook jij kunt iemand zijn die het niet heeft opgegeven. 
De meeste mensen die het niet hebben opgegeven, beseften dat 
ze, wilden ze tot bloei komen, de lelijke afgunstige god in hun 
hoofd moesten ontmantelen zodat ze iets groters konden die-
nen: hun eigen werk. Voor sommigen betekende dat eenvoudig-
weg het ‘waarom ik niet?’-stemmetje het zwijgen opleggen en 
doorgaan. Voor anderen betekende het dieper graven en onder-
zoeken waarom ze toch eigenlijk zo gekweld werden door an-
dermans goede nieuws.
 Ik vind het rot om het tegen je te zeggen, maar ik heb zo’n idee 
dat jij in de laatste groep zit. Een groot deel van je jaloezie komt 
waarschijnlijk voort uit je overmatige gevoel dat je ergens aan-
spraak op kunt maken. Bevoorrecht zijn kan, op dezelfde ma-
nier als het ontbreken daarvan, rare dingen doen met ons hoofd. 
Heel veel mensen zouden er niet over durven dromen schrijver 
te zijn, laat staan dat ze op hun eenendertigste een boekendeal 
van zes cijfers zouden kunnen binnenhalen. Daar ben jij er niet 
een van. En het is heel goed mogelijk dat je niet een van hen bent 
omdat je een reusachtige hoeveelheid dingen hebt gekregen die 
je niet hebt verdiend, maar alleen maar hebt gekregen omdat je 
in een gezin bent geboren dat over de middelen beschikt om te 
betalen voor een studie aan de twee universiteiten die jij zo no-
dig moet voorzien van het woord ‘prestigieus’.
 Wat is een prestigieuze universiteit? Wat liet het studeren aan 
zo’n instelling jou geloven over jezelf? Wat voor ideeën heb je 
over universiteiten die je niet als prestigieus zou omschrijven? 
Wat voor soort mensen gaan naar prestigieuze en naar niet- 
prestigieuze universiteiten? Geloof je dat je recht had op een gra-
tis eersteklas opleiding? Wat vind je van de mensen die een op-
leiding hebben gehad die je niet als eersteklas zou aanmerken? 
Dit zijn geen retorische vragen. Ik wil echt dat je een stuk papier 
pakt en deze vragen opschrijft en ze dan beantwoordt. Ik geloof 
dat je antwoorden je heel veel duidelijk zullen maken over je hui-
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dige worsteling met jaloezie. Ik stel je deze vragen niet om je te 
veroordelen. Ik zou een vergelijkbare reeks vragen stellen aan 
iedereen met willekeurig wat voor achtergrond, omdat ik geloof 
dat onze vroege ervaringen en overtuigingen over onze plaats in 
de wereld invloed hebben op wie we denken dat we zijn en waar 
we recht op hebben en op wat voor manier dat aan ons zou moe-
ten worden gegeven.
 Het is als het ware een manier om terug te gaan naar de wor-
tels van het probleem. En ik veronderstel dat je weet dat ik een 
groot fan ben van wortels.
 Je vindt het bijvoorbeeld misschien interessant om te weten 
dat het woord ‘prestigieus’ is afgeleid van het Latijnse praesti
giae, dat ‘goocheltoeren’ betekent. Is dat niet interessant? Het 
woord dat wij gebruiken voor ‘respectabel’ en ‘vooraanstaand’, 
is afgeleid van een woord dat alles te maken heeft met illusie, 
misleiding en bedrog. Zegt dat jou iets, Afschuwelijk Jaloers 
Persoon? Want toen ík daarachter kwam, ging elke stemvork 
in mijn binnenste van zzzoem. Kan het zijn dat de reden dat jij 
het gevoel hebt een lepel accuzuur door te slikken als iemand 
anders iets krijgt wat jij wilt hebben, is dat jou lang geleden – 
helemaal terug bij je eigen begin – de garantie is gegeven over de 
samenhang tussen geld en succes, roem en authenticiteit, legiti-
miteit en aanbidding?
 Ik denk dat het de moeite waard is om dat te onderzoeken. Ik 
weet zonder een greintje twijfel dat je als je dat doet een gelukki-
ger mens wordt en ook een betere schrijver.
 Succes met het slijten van je roman. Ik hoop oprecht dat je er 
zes cijfers voor krijgt. Als dat zo is, schrijf me dan om me van 
het geweldige nieuws op de hoogte te stellen. Ik beloof je dat ik 
ervan in de wolken zal zijn voor jou.

Liefs,
Sugar
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De hitsige meid

Lieve Sugar,

Ik ben een kwieke, pittige meid van zevenenveertig. Ik ben al drie 
jaar verslingerd aan een vrouw. Het moment waarop we elkaar leer-
den kennen, was afgrijselijk. Haar vader lag op sterven, ze was net 
noodgedwongen minder uren gaan werken en we hadden allebei 
liefdesverdriet. Maar toen ze nadat we hadden gevreeën John Don-
ne citeerde boven mijn edele delen, was ik verkocht. Ze heeft me 
keer op keer weggeduwd, en daarna begon ze me meer in haar hart 
toe te laten.
 Sindsdien hebben we voortdurend geworsteld. Haar libido is 
verdwenen (we hebben het hele rijtje afgewerkt: artsen, therapeu-
ten, lezen). Ze kan zich niet compleet geven en ze wordt verteerd 
door angst (ze heeft een klassieke neiging om liefde te vermijden).
 Met haar ervaar ik de hoogste pieken en de diepste dalen. We 
hebben vaker met elkaar gebroken en het weer goedgemaakt dan 
ik kan tellen, maar op dit moment hebben we onszelf een strikte 
pauze opgelegd van dertig dagen, wat ons nog nooit is gelukt. We 
worden diepgaand door elkaar gekénd, op een spirituele, bijna re-
ligieuze manier die ik nog nooit eerder heb ervaren. Verslavend, ja. 
Vandaar die pauze.
 Ik moet erbij zeggen dat ze veel van me houdt en dat ze het in be-
paalde opzichten moeilijker had dan ik toen ik op die strikte pauze 
aandrong.
 Als lesbienne uit de Mid-West geloof ik dat ik iets als dit nooit 
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meer zal vinden en dus blijf ik en verdraag haar ‘regels’, haar le-
vensangst, haar seksuele anorexia, ook al ben ik een hitsige meid. 
Jawel, ik heb geprobeerd er een geliefde bij te nemen. Dat werkt 
eenvoudigweg niet voor mij. Al vrijen we maar hoogst zelden (vier, 
vijf keer per jaar), wanneer we de liefde bedrijven, is het wel boven-
aards.
 Ik ben een aparte, ongewoon complexe vrouw en het is lastig 
om iemand te vinden die bij me past. Dus wat nu, verdomme? Wat 
denk jíj?

Was getekend,
Moet Ik Weg Of Moet Ik Blijven?

Beste Moet Ik Weg Of Moet Ik Blijven?,

Inderdaad, wat je zegt: dus wat nu, verdomme? Het klinkt me 
allemaal behoorlijk idioot in de oren. Vaker met elkaar breken 
en het dan weer goedmaken dan je kunt tellen? Seksuele ano-
rexia en ‘regels’? Jouw gebruik van het woord ‘verslaving’? Al 
die dingen verontrusten me. Maar weet jou wat me het meest 
verontrust? Dat gedoe over dat je geliefde de enige is die jou op 
een ‘spirituele, bijna religieuze manier’ heeft ‘gekénd’, in combi-
natie met je overtuiging dat je ‘iets als dit nooit meer zult vinden 
en dus’ maar blijft.
 Wat zult vinden? Vertel dat eens. Een seksueel en emotioneel 
afstand houdende geliefde die doodsbang is om zich te binden 
en angst heeft voor intimiteit? Als jij en ik aan jouw keukentafel 
zouden zitten en jouw profiel zouden opstellen voor hitsigemei-
denopzoeknaarliefde.com, is dat dan wat je zou zoeken?
 Dat zou je niet doen. Ik moedig je aan na te denken over de 
vraag waarom je dat nu accepteert. Deze relatie komt niet tege-
moet aan je behoeften; ze raakt je alleen maar op je meest kwets-
bare plekken. Met name op die grote kwetsbare plek die luidt: 
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‘Ik ben een lesbienne uit de Mid-West van zevenenveertig en ik 
kan maar beter pakken wat ik pakken kan.’ Je schrijft over de 
angst van je geliefde, maar het is je eigen angst die rare dingen 
doet met je verstand. Ik weet dat het moeilijk is om alleen te 
zijn, darling. Je angsten over het vinden van een nieuwe partner 
zijn begrijpelijk, maar ze mogen niet de reden zijn om te blijven. 
Wanhoop is niet vol te houden. Je hebt het er misschien tot nu 
toe op gered, maar je bent te oud en te fantastisch om te blijven 
doen alsof.
 Dat wil niet per se zeggen dat je geliefde en jij verdoemd zijn. 
Goede stellen beginnen soms afgrijselijk slecht. Misschien ko-
men jullie tweeën er wel heel doorheen, maar dat gebeurt niet 
als je zo doorgaat. Ik weet dat jullie connectie krachtig, zeld-
zaam en licht ontvlambaar aanvoelt. Ik weet dat het lijkt alsof 
deze vrouw je hoogstpersoonlijke intimiteits-messias is. Maar 
je vergist je. Ware intimiteit is geen psychodrama. Het is niet 
‘de hoogste pieken en de diepste dalen’. Het is geen John Donne 
die in je kruis wordt gefluisterd gevolgd door een maandenlang, 
niet bepaald met wederzijdse instemming afgesproken celibaat. 
Het is een piepklein beetje van die dingen af en toe, met een 
heleboel van al het andere tussendoor. Het is verbondenheid en 
soepele compatibiliteit. Het is vriendschap en wederzijds res-
pect. Het is niet hoeven zeggen dat we onszelf dertig dagen lang 
‘een strikte pauze’ moeten opleggen.
 Jij hebt geen geliefde, hitsige meid. Jij hebt een straatverbod. 
Je hebt geen intimiteit met deze vrouw. Jij hebt heftigheid en 
schaarste. Je hebt emotionele onrust en een overtrokken idee 
van wat jullie als stel betekenen.
 Ik geloof dat je dat al weet. Ik zou de brieven die ik krijg op 
twee stapels kunnen leggen: de brieven van de mensen die bang 
zijn om te doen waarvan ze in hun hart wel weten dat ze het 
moeten doen, en de brieven van mensen die echt de weg kwijt 
zijn. Ik zou jouw brief op de eerste stapel leggen. Ik denk dat je 
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me hebt geschreven omdat je beseft dat je iets moet verande-
ren, maar bang bent voor wat die verandering zal betekenen. Ik 
leef met je mee. Geen van ons kan weten hoelang het zal duren 
voordat je weer liefde vindt. Maar we weten wel dat zolang je in 
een relatie blijft zitten die niet tegemoetkomt aan je behoeften, 
je in een relatie zit die niet tegemoetkomt aan je behoeften. Dat 
maakt je ongelukkig en het sluit je af voor andere, mogelijk be-
vredigendere liefdesrelaties.
 Ik ben geen religieus mens. Ik mediteer, chant of bid niet. 
Maar regels uit gedichten waar ik van houd zweven door mijn 
hoofd en in zekere zin voelen die voor mij heilig aan. Er is een 
gedicht van Adrienne Rich dat ik twintig jaar terug voor het 
eerst las, dat ‘Splittings’ heet, waaraan ik moest denken toen ik 
je brief las. De laatste twee regels zijn: I choose to love this time 
for once / with all my intelligence. Toen ik die regels voor het 
eerst las, op mijn tweeëntwintigste, leek dat een vreselijk radica-
le gedachte – dat liefde zou kunnen voortkomen uit onze diep-
ste, meest weloverwogen intenties in plaats van uit onze sterk-
ste, schimmige twijfels. Het aantal keren dat I choose to love this 
time for once / with all my intelligence de afgelopen twintig jaar 
door mijn hoofd heeft gespeeld, is niet te tellen. Er is geen dag 
geweest dat ik de aanwezigheid van die regels niet, bewust of 
onbewust, heb gevoeld. Je zou kunnen zeggen dat ik ze ben toe-
gewijd, zelfs in tijden dat ik verschrikkelijk faalde terwijl ik er-
naar probeerde te leven.
 Ik stel voor dat jij je ook aan die regels wijdt. De vraag is niet 
of je moet blijven of weggaan. De vraag is op wat voor manier 
je leven zou worden getransformeerd als je er dit keer voor koos 
om met al je intelligentie lief te hebben.
 Ik praat niet tegen je kruis, sister. Ik kijk je in de ogen.

Liefs,
Sugar



281

De slechte dingen die je hebt gedaan

Lieve Sugar,

Jarenlang heb ik in uiteenlopende mate dwangmatig gestolen. Een 
groot deel van de jaren dat ik stal slikte ik een ‘cocktail’ van psycho-
trope medicijnen tegen depressie, angst en slapeloosheid. Achter-
af gezien denk ik dat die middelen ervoor zorgden dat ik me niet 
meer kon verzetten tegen een aanvechting om dingen te pikken. 
Er kwam een impuls in mijn hoofd op – bijvoorbeeld dat ik die of 
die spijkerboek van een vriend moest jatten, of een boek van een 
andere vriend, of die op de veranda van een leeg huis achtergelaten 
bloempotten. Ik heb zelfs een keer geld gestolen uit de portemon-
nee van mijn toekomstige schoonmoeder. Als die ideeën in mijn 
hoofd opkwamen om wat dan ook te stelen, probeerde ik het me-
zelf wel uit het hoofd te praten, maar uiteindelijk kon ik mezelf 
toch niet beheersen.
 Ik doe het nu niet meer. Ik ben al zo’n zes jaar van de medicijnen 
af en in staat de aanvechting te onderdrukken, die ik tegenwoor-
dig trouwens nog maar zelden heb. Ik kan de schuld niet helemaal 
bij de medicijnen leggen, want voordat ik die gebruikte had ik de 
impuls om te stelen ook al en gaf ik er soms aan toe. Ik geef mezelf 
de schuld. Vanwege mijn gecompliceerde psyche – een jeugd met 
mishandeling (mijn moeder die van oudsher tegen me krijste dat 
ik een leugenaar, een valsspeler en een dief was) – denk ik dat ik 
niet alleen probeerde de voorspellingen van mijn moeder uit laten 
komen, maar er misschien ook voor probeerde te zorgen dat men-
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sen me zouden haten en afwijzen omdat ik van hen pikte, omdat ik 
een leugenaar en een dief wás. Ik heb ook gigantische leugens aan 
mensen verteld, totaal overtrokken verhalen. Die leken er dan wel 
als vanzelf uit te komen.
 Ik verafschuw mezelf om die daden. Ik weet niet hoe ik de lei 
moet schoonvegen. Ik ben doodsbang dat vrienden en dierbaren 
tegen wie ik heb gelogen en van wie ik heb gestolen – ofwel door 
materiële bezittingen weg te nemen ofwel door een verhaal te ver-
zinnen – erachter zullen komen wat ik heb gedaan. Ik ben die per-
soon niet meer, al jaren niet meer. Mijn grootste wens is dat ik in 
staat zal zijn mezelf te vergeven; mezelf niet meer te haten om dit 
soort verraad. Ik probeer het mezelf al heel lang te vergeven, maar 
ik merk dat ik geen stap dichterbij kom. Ik lees veel over dit onder-
werp en ben sinds jaren weer in therapie, maar ik haat mezelf nog 
steeds om wat ik heb gedaan.
 Ik weet dat ik nooit en op geen enkele manier meer van men-
sen zal stelen. Is dat genoeg? Moet ik het toegeven tegenover dege-
nen van wie ik heb gestolen? Of kan ik mezelf vergeven zonder aan 
mensen te bekennen wat voor onrecht ik hun heb gedaan? Ik weet 
dat ze me zouden afwijzen als ik beken wat ik heb gedaan, ook al 
ben ik al heel lang geen leugenaar en dief meer. Het spijt me vrese-
lijk wat ik heb gedaan en ik zou er alles voor overhebben om niet 
te hebben gedaan wat ik heb gedaan. Help me alsjeblieft, Sugar. Ik 
voel me verscheurd.

Was getekend,
Wanhopig

Beste Wanhopig,

Vijftien jaar terug hield ik een garageverkoop. Ik was net ver-
huisd naar de stad waar ik nu woon en had letterlijk nog maar 
vijftien cent op zak, dus ik zette bijna alles wat ik bezat in de 
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voortuin – mijn tweedehands jurken en boeken, mijn armban-
den en prullaria, mijn borden en schoenen.
 De hele dag door kwamen en gingen er klanten, maar mijn 
voornaamste gezelschap was een groep puberjongens uit de 
buurt die al ronddwarrelend mijn spullen bekeken en infor-
meerden wat dit en dat kostte, al hadden ze noch het geld om 
de saaie niet-jongensachtige voorwerpen die ik in de verkoop 
had te kopen, noch de behoefte om ze te bezitten. Aan het einde 
van de middag vertelde een van hen me dat een jongen uit het 
groepje iets van me had gestolen – een lege leren retro-came-
ratas die ik ooit gebruikte als handtas. Het was een klein ding, 
een voorwerp dat nauwelijks de moeite waard was om je druk 
over te maken en dat iets van vijf dollar zou hebben opgebracht, 
maar toch vroeg ik de beschuldigde jongen of hij hem had ge-
pikt.
 ‘Nee!’ schreeuwde hij en hij stormde weg.
 De volgende dag kwam hij terug met een oversized hoodie 
aan. Hij hing rond in de buurt van de tafel waar ik mijn te ver-
kopen spullen weer had uitgestald, en toen hij dacht dat ik niet 
keek haalde hij de cameratas onder zijn jack vandaan en zette 
die neer op de plek waar hij de vorige dag had gestaan.
 ‘Je ding is terug,’ zei hij een poosje later nonchalant tegen me, 
en hij wees naar de cameratas alsof hij geen enkele rol had ge-
speeld bij de herverschijning.
 ‘Mooi,’ zei ik. ‘Waarom had je hem gestolen?’ vroeg ik, maar 
opnieuw ontkende hij.
 Het was een zonnige herfstdag. Een paar van de jongens za-
ten op de treden van mijn veranda en vertelden me dingen over 
hun leven. De jongen die mijn cameratas had gestolen trok zijn 
mouw omhoog en boog zijn arm zodat hij me zijn biceps kon 
laten zien. Op een toon die ruziezoekeriger was dan die van de 
andere jongens hield hij vol dat de blinkende kettingen die hij 
om zijn hals droeg van echt goud waren.
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 ‘Waarom heb je mijn cameratas gestolen?’ vroeg ik na een 
tijdje weer, maar nogmaals ontkende hij, al veranderde hij zijn 
verhaal ditmaal en legde uit dat hij hem alleen tijdelijk had mee-
genomen omdat hij naar huis ging om het geld te halen en toen 
had besloten hem toch maar niet te kopen.
 We praatten nog wat over andere dingen en algauw waren al-
leen wij tweeën nog over. Hij vertelde over de moeder die hij 
bijna nooit zag en over zijn veel oudere broers en zussen; over 
wat voor gave auto hij ging kopen zodra hij zestien was.
 ‘Waarom heb je mijn cameratas gestolen?’ vroeg ik nog een 
keer, en ditmaal ontkende hij niet.
 Hij keek naar de grond en zei heel zacht maar duidelijk: ‘Om-
dat ik eenzaam was.’
 Ik heb maar een paar keer meegemaakt dat iemand zich zo 
van zichzelf bewust was en zo onverhuld eerlijk was als die jon-
gen op dat moment. Toen hij zei wat hij zei, viel ik bijna van de 
trap.
 Ik heb de afgelopen vijftien jaar zo vaak aan die jongen ge-
dacht, misschien wel omdat toen hij me dat over zichzelf vertel-
de, hij me ook iets over mezelf vertelde. Ik stal vroeger, net als 
jij, Wanhopig. Ik had de onverklaarbare aanvechting om dingen 
weg te nemen die niet van mij waren. Ik kon er eenvoudig geen 
weerstand aan bieden. Ik pikte een doosje blauwe oogschaduw 
van mijn oudtante in Philadelphia, een mooi truitje van een 
schoolvriendin, zeepjes in chique verpakkingen uit de badka-
mers van vrijwel onbekenden, en een beeldje van een witte hond 
die zijn kop scheef houdt, onder andere.
 Tegen de tijd dat ik de eenzame jongen ontmoette bij mijn 
garageverkoop, had ik al jaren niet gestolen, maar net als bij jou 
achtervolgden de dingen die ik had gepikt me voortdurend. Ik 
had geen kwaad in de zin gehad, maar toch had ik het gruwe-
lijke gevoel dat ik dat wel had veroorzaakt. En erger nog, die 
gaande en komende aanvechting om te stelen had me nog niet 
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helemaal verlaten, al had ik mezelf er sinds mijn achttiende van 
weten te weerhouden ernaar te handelen. Ik wist niet waarom 
ik dingen stal en ik weet het nog steeds niet echt, al lijkt ‘omdat 
ik eenzaam was’ zo ongeveer het meest juiste wat ik ooit heb 
gehoord.
 Ik denk dat jij ook eenzaam was, sweet pea. En eenzaam zijn 
is geen misdaad. Wat er die jaren dat je aan het stelen en het lie-
gen was misschien gebeurde, is dat je een gat ter grootte van een 
moeder binnen in je te vullen had en dus stopte je er een hoop 
spullen in die niet van jou waren en zei je een hoop dingen die 
niet waar waren, omdat je op een onbewust niveau dacht dat je 
het gat zo kon dichten Maar het ging niet dicht. Dat ben je gaan 
begrijpen. Je hebt een manier gevonden om jezelf te helen.
 Je moet beter helen. Jezelf vergeven is de volgende stap, zoals 
je heus wel weet. Ik denk niet dat over het spoor teruglopen jouw 
pad naar heel-wording is. De mensen van wie je hebt gestolen, 
hebben het niet nodig dat jij de zaak opbiecht. Die hebben het 
nodig dat je ermee ophoudt jezelf te kwellen vanwege al die din-
gen die je hebt gestolen en die er niet zoveel meer toe doen. Ik 
weet niet waarom dit je tot nu toe niet is gelukt, maar ik stel me 
voor dat het iets te maken heeft met het verhaal dat je jezelf over 
jezelf hebt verteld.
 De verhalen die we creëren om onze daden en keuzes te 
rechtvaardigen worden in veel opzichten wie we zijn. Zij zijn de 
dingen die we tegen onszelf zeggen om ons gecompliceerde le-
ven te verklaren. Misschien is de reden dat je er nog niet in bent 
geslaagd jezelf te vergeven, dat je nog te zeer gehecht bent aan je 
zelfverachting. Misschien is het jezelf niet vergeven de andere 
zijde van de ‘dit moet je nu stelen’-cyclus. Zou je een beter of een 
slechter persoon zijn als je jezelf de slechte dingen die je hebt ge-
daan vergaf? Als jij jezelf eeuwig blijft veroordelen voor het feit 
dat je een leugenaar en een dief was, zou je daar dan een goed 
mens van worden?
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 Mij bevalt het diefachtige deel van mijn verhaal ook niet. Ik 
heb er erg mee geworsteld of ik er wel of niet over zou moeten 
schrijven – dit is de eerste keer ooit dat ik erover schrijf. Ik heb 
over allerlei andere ‘slechte dingen’ geschreven die ik heb ge-
daan – promiscue gedrag, drugs – maar dit lijkt erger, want in 
tegenstelling tot die andere dingen klopt de ik die jou vertelt dat 
ik vroeger dingen stal niet met de persoon die ik wil dat jij je van 
mij voorstelt.
 Maar het is de persoon die ik ben. En daarvoor heb ik mezelf 
vergeven.
 Jaren nadat ik met stelen was opgehouden, zat ik in mijn een-
tje aan een rivier. Terwijl ik naar het water keek, merkte ik dat ik 
dacht aan alle dingen die ik had gepakt die niet van mij waren, 
en voordat ik zelfs maar wist wat ik aan het doen was, begon 
ik een grassprietje te plukken voor elk daarvan en dat liet ik in 
het water vallen. Ik word vergeven, dacht ik terwijl ik het gras-
sprietje losliet dat voor de blauwe oogschaduw stond. Ik word 
vergeven, voor het beeldje van de hond en het mooie truitje, en-
zovoort, tot ik alle slechte dingen die ik had gedaan had laten 
wegdrijven op de rivier en ik zo vaak ‘er wordt me vergiffenis 
geschonken’ had gedacht, dat het voelde alsof dat ook echt zo 
was.
 Dat wil niet zeggen dat ik er daarna nooit meer mee heb 
geworsteld. Vergeving hangt niet gewoon ergens rond als een 
mooie jongen in een café. Vergeving is die ouwe, dikke vent 
die je de heuvel op moet hijsen. Je moet keer op keer zeggen: 
‘Ik word vergeven’, tot dat het verhaal over jezelf is geworden 
dat je gelooft, Wanhopig. Ik hoop dat je dat zult doen. Ik weet 
niet wat er is geworden van die eenzame jongen bij mijn gara-
geverkoop. Ik hoop dat hij heeft rechtgezet wat er scheef was 
in hem. De cameratas die hij van me had gestolen stond nog 
steeds op de tafel toen ik de verkoop afsloot. ‘Wil je hem heb-
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ben?’ vroeg ik terwijl ik hem voor hem ophield.
 Hij nam hem van me aan en grijnsde.

Liefs,
Sugar
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Meebuigen

Lieve Sugar,

Ik ben met onderbrekingen al eenentwintig jaar met dezelfde man 
– en elf daarvan zijn we nu getrouwd. Ik zie hem echt als mijn ziels-
verwant en de liefde van mijn leven. Ongeveer een jaar geleden heb 
ik een man leren kennen die in mijn buurt woont en we hadden 
een internetflirt die uit de hand is gelopen. Waarom? Een combi-
natie van redenen:

1. Ik maakte min of meer een midlifecrisis door (hallo, veertig!) en 
de aandacht van deze bepaalde man – die aantrekkelijk, sexy, ge-
slaagd, briljant enzovoort is – was vleiend.
2. Mijn man had kort daarvoor een internetflirt gehad die ik per 
ongeluk had ontdekt, en ik was gekwetst.
3. Ik ben huismoeder en ik verveel me.

Ik ben niet serieus geïnteresseerd in mijn internetflirt, en dat ben 
ik ook nooit geweest. Het was strelend voor mijn ego en een aflei-
ding. Ik heb elk contact met deze man afgekapt en wil oprecht niets 
meer met hem te maken hebben in de toekomst, maar onlangs 
heb ik wat spiritueel werk verricht en het advies gekregen om mijn 
man de waarheid te vertellen, want ‘wat je verbergt heeft jou in zijn 
greep’.
 Ik geloof echt dat mijn man en ik hierdoorheen kunnen komen 
als ik hem de waarheid vertel, aangezien ik geen echte verhouding 
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met deze man heb gehad, niet op hem verliefd ben geweest, enzo-
voort. Tegelijkertijd weet ik dat het mijn man diep zal kwetsen, en 
omdat ik de intentie en ook het verlangen niet heb om hem te ver-
laten, zie ik er het nut niet van in.
 Veel mensen zeggen: ‘De liefde is gecompliceerd’, maar mijn lief-
de voor mijn man is simpel. Ik hou van hem en wil altijd bij hem 
blijven. Geef me alsjeblieft advies.

Was getekend,
Kun Je Iets Geheimhouden En Je Toch Oprecht Voelen Over Je Lief-
de?

Beste kjigejtovojl,

Ik denk dat je je man niet moet vertellen over je uit de hand 
gelopen internetflirt. Liefde is niet het enige wat soms gecompli-
ceerd en soms simpel is. Dat is de waarheid soms ook.
 De waarheid is simpel in het sprookjesland waar de meesten 
van ons hun liefde uitbroeden. Natuurlijk zouden we nooit te-
gen elkaar liegen! geloofden we in die eerste, makkelijke dagen. 
Maar zo af en toe wordt de liefde ingewikkelder in de drukte 
van ons echte leven dan een simpele zwart-witinterpretatie van 
de waarheid toestaat.
 Ik denk dat ik duidelijk heb gemaakt dat ik geen fan ben van 
misleiding. Eerlijkheid is een kernwaarde van elke gezonde, ge-
slaagde relatie. Details van ons leven achterhouden voor onze 
intieme partners leidt vaak tot een puinhoop. Maar er is een en-
kele situatie waarin de waarheid destructiever is dan zwijgen.
 Als je met die kerel naar bed bent geweest; als het hebben van 
emotionele affaires een patroon voor je is, of zelfs als je het meer 
dan eens hebt gedaan; als deze ervaring je heeft doen inzien dat 
je niet meer van je man houdt; als je doorgaat met een relatie 
waarvan je weet dat die achterbaks en destructief is; als je intu-
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itie je ingaf dat je dit geheim moet onthullen; als je gelooft dat 
hierover zwijgen destructiever is voor jezelf en je relatie dan als 
je dit opbiecht – in elk van deze gevallen zou ik je adviseren je 
man te vertellen wat er is gebeurd.
 Maar het klinkt me niet in de oren alsof dat is wat er aan de 
hand is bij jou. Soms zit de grootste waarheid niet in de beken-
tenis maar in de les die je ervan opsteekt. Wat je jezelf in de loop 
van deze ervaring met die andere man duidelijk hebt gemaakt, 
daar zal je huwelijk waarschijnlijk sterker van worden.
 Is de liefde niet verbazingwekkend in dat opzicht? Hoe die 
met ons kan meebuigen door de jaren heen? Dat moet wel. Het 
kan niet anders. Anders breekt ze.

Liefs,
Sugar
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De geoblitereerde plek

Lieve Sugar,

1. Het heeft me vele weken gekost om deze brief te componeren en 
zelfs nu krijg ik het niet goed voor elkaar. De enige manier waarop 
ik het eruit krijg is door een lijst te maken in plaats van een brief te 
schrijven. Dit is een moeilijk onderwerp en een lijst helpt me dat 
onder controle te houden. Je mag hem in een normale brief veran-
deren, als je ervoor kiest dit te publiceren.

2. Ik heb geen welomschreven vraag voor je. Ik ben een verdrietige, 
kwade man wiens zoon is gestorven. Ik wil hem terug. Dat is het 
enige wat ik wil, en het is geen vraag.

3. Ik begin opnieuw bij het begin. Ik ben een man van achtenvijf-
tig. Bijna vier jaar geleden doodde een dronken automobilist mijn 
zoon. De man was zo beneveld dat hij door rood licht reed en mijn 
zoon op volle snelheid aanreed. De lieve jongen van wie ik meer 
hield dan van het leven zelf was dood voordat de ambulance hem 
had bereikt. Hij was tweeëntwintig, mijn enige kind.

4. Ik ben vader zonder vader te zijn. De meeste dagen voelt het alsof 
ik zal sterven aan mijn verdriet, of misschien is dat al gebeurd. Ik 
ben een levende dode vader.
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5. Jouw column heeft me geholpen door te gaan. Ik geloof in mijn 
versie van God en ik bid elke dag, en zoals ik me voel wanneer ik het 
diepst in gebed ben verzonken, is zoals ik me voel wanneer ik jouw 
woorden lees, die voor mij bijna religieus aanvoelen.

6. Ik ga geregeld naar een psycholoog en ik ben niet depressief of 
aan de medicijnen.

7. Zelfmoord is bij me opgekomen (dat is wat me er aanvankelijk toe 
aanzette om een afspraak te maken met mijn psycholoog). Gegeven 
de omstandigheden is een eind aan mijn leven maken een redelijke 
gedachte, maar ik kan dat niet doen want het zou een verraad zijn 
aan mijn normen, en ook aan de normen die ik mijn zoon heb bij-
gebracht.

8. Ik heb goede vrienden die me steunen, mijn broer en schoonzus 
en twee nichtjes zijn een liefhebbende en attente familie voor me, 
en zelfs mijn ex-vrouw en ik zijn sinds de dood van onze zoon weer 
goede vrienden geworden – we waren sinds onze scheiding, toen 
onze zoon vijftien was, nogal kil tegen elkaar.

9. Bovendien heb ik een bevredigende baan, een goede gezondheid 
en een vriendin van wie ik houd en voor wie ik respect heb.

10. Kortom, ik ga door met de dingen en het lijkt er zo op alsof ik 
me aanpas aan het leven zonder mijn zoon, maar feit is dat ik in een 
privéhel leef. Soms is de pijn zo groot dat ik alleen maar in bed lig 
te jammeren.

11. Ik kan niet ophouden met aan mijn zoon te denken. Aan de din-
gen die hij nu zou doen als hij nog leefde en ook de dingen die ik 
samen met hem deed toen hij jong was, mijn goede herinneringen 
aan hem, mijn wens om terug te gaan in de tijd en gelukkige herin-
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neringen opnieuw te beleven of de minder gelukkige herinnerin-
gen te veranderen.

12. Eén ding dat ik zou veranderen is toen mijn zoon me op zijn ze-
ventiende liet weten dat hij homo was. Ik geloofde of begreep hem 
niet helemaal, dus ik informeerde op een negatieve toon: Maar hoe 
kan het nou dat je meisjes niet leuk vindt? Ik kon hem al snel om-
armen om wie hij was, maar ik heb spijt van mijn eerste reactie op 
zijn homoseksualiteit en ik heb hem daarvoor nooit mijn excuses 
aangeboden. Ik geloof dat hij wist dat ik wilde dat hij gelukkig was, 
ongeacht het pad dat zijn geluk zou volgen. Maar dit en andere din-
gen, Sugar, zitten me toch dwars.

13. Ik haat de man die mijn zoon heeft vermoord. Hij heeft achttien 
maanden achter de tralies gezeten voor zijn misdaad, en daarna 
werd hij vrijgelaten. Hij heeft me een brief geschreven om zijn spijt 
te betuigen, maar die heb ik in kleine stukjes gescheurd en in de 
vuilnisbak gegooid nadat ik er nauwelijks een blik op had gewor-
pen.

14. De vroegere vriend van mijn zoon heeft contact gehouden met 
mijn ex-vrouw en mij en we geven heel veel om hem. Onlangs no-
digde hij ons uit voor een feest, waar we zijn nieuwe vriend zouden 
ontmoeten, liet hij weten – zijn eerste serieuze vriend sinds onze 
zoon. We hebben allebei gelogen dat we andere afspraken hadden; 
de werkelijke reden dat we de uitnodiging niet hebben aangeno-
men is dat we het geen van beiden kunnen verdragen om zijn nieu-
we partner te ontmoeten.

15. Ik vrees dat je ervoor zult kiezen om niet te antwoorden op mijn 
brief omdat je nooit een kind hebt verloren.
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16. Ik vrees dat als je er wel voor kiest op mijn brief te antwoorden, 
mensen kritische opmerkingen over je zullen maken dat je niet het 
recht hebt om iets over dit onderwerp te zeggen omdat je zelf geen 
kind hebt verloren.

17. Ik bid dat je nooit een kind zult verliezen.

18. Ik zal het begrijpen als je ervoor kiest mijn brief niet te beant-
woorden. De meeste mensen, hoe lief ook, weten niet wat ze tegen 
me moeten zeggen, dus waarom zou jij dat wel moeten weten? Ik 
wist in elk geval niet wat ik tegen mensen als ik moest zeggen voor-
dat mijn zoon stierf, dus ik neem anderen hun ongemakkelijkheid 
niet kwalijk.

19. Ik schrijf jou omdat de manier waarop je hebt geschreven over je 
verdriet om je moeder die zo jong is gestorven, me erg aansprak. Ik 
ben ervan overtuigd dat als iemand enig licht kan werpen in mijn 
duistere hel, jij dat bent.

20. Wat kun je tegen me zeggen?

21. Hoe ga ik verder?

22. Hoe word ik weer mens?

Was getekend,
Levende Dode Vader

Beste Levende Dode Vader,

1. Ik weet niet hoe je verdergaat zonder je zoon. Ik weet alleen 
dat je dat doet. En hebt gedaan. En zult doen.
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2. Je verpletterende van verdriet doortrokken brief is daar het 
bewijs van.

3. Je hebt het niet nodig dat ik je vertel hoe je weer mens moet 
worden. Daar sta je, in al je menselijkheid, onbetwistbaar stra-
lend voor iedereen die deze woorden op dit moment leest.

4. Heel erg gecondoleerd. Héél erg gecondoleerd. Heelerggecon-
doleerd.

5. Je kunt een lappendeken aan elkaar naaien van alle keren dat 
dat tegen je gezegd is en zal worden gezegd. Je kunt een rivier 
maken van alle troostende woorden. Maar ze zullen je zoon niet 
terugbrengen. Ze zullen die man er niet van weerhouden in zijn 
auto te stappen en door dat rode licht te denderen precies op het 
moment dat je zoon op zijn pad was.

6. Dat zul je nooit begrijpen.

7. Ik hoop dat je niet vergeet dat als je de woede weghaalt en 
de nutteloze gedachten over zelfmoord weghaalt en alle dingen 
waarvan je je hebt voorgesteld dat je zoon zou worden maar niet 
is geweest weghaalt, en de man weghaalt die in zijn auto stapte 
en ging rijden terwijl hij dat niet had moeten doen en de man 
weghaalt van wie de man houdt van wie je zoon ooit hield, en 
je alle fijne momenten die jullie hebben gehad weghaalt, en alle 
dingen weghaalt waarvan je wilt dat je ze anders had gedaan, 
dat je niet vergeet dat daar in het midden jouw zuivere vaderlief-
de zit, die sterker is dan al het andere.

8. Niemand kan die liefde aanraken of veranderen of je ontne-
men. Je liefde voor je zoon is alleen van jou. Die zal in je voort-
leven tot de dag dat jij sterft.
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9. Kleine dingen als dit hebben me gered: hoeveel ik van mijn 
moeder houd – zelfs na al die jaren. Hoe krachtig ik haar in me 
draag. Mijn verdriet is reusachtig, maar mijn liefde is groter. 
En de jouwe ook. Je treurt niet om de dood van je zoon omdat 
die dood lelijk en onrechtvaardig was. Je treurt erom omdat je 
oprecht van hem hield. De schoonheid daarin is groter dan het 
bittere van zijn dood.

10. Dat soort kleine dingen in je bewustzijn toelaten zal je er niet 
van weerhouden te lijden, maar zal je wel helpen de volgende 
dag te overleven.

11. Ik stel me jou de hele tijd jammerend in bed voor. Ik denk de 
hele tijd dat, hoe moeilijk het ook is, het tijd is dat je stil wordt en 
je hoofd optilt van het bed en luistert naar wat zich daar in het 
kielzog van je gejammer ophoudt.

12. Het is jouw leven. Het leven dat jij moet maken op die ge-
oblitereerde plek die nu je wereld is, waar alles wat je bent ge-
weest tegelijkertijd is weggevaagd en alom aanwezig is, waar je 
voorgoed een levende dode vader bent.

13. Je zoon is dood, maar hij zal in jou voortleven. Je liefde en je 
verdriet zullen oneindig zijn, maar ze zullen van vorm verande-
ren. Er zijn dingen in het leven van je zoon en in het jouwe die je 
nu niet kunt begrijpen. Er zijn dingen die je over een jaar, over 
tien jaar, en over twintig jaar zult begrijpen.

14. Het woord ‘oblitereren’ komt van het Latijnse obliterare. Ob 
betekent ‘tegen’; literare betekent ‘letter’ of ‘schrift’. Een letter-
lijke vertaling is: ‘tegen de letters zijn’. Het was onmogelijk voor 
jou om mij een brief te schrijven, dus maakte je in plaats daar-
van een lijst. Het is onmogelijk voor je om door te gaan zoals 
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je vroeger was, dus moet je verder zoals je nooit eerder hebt 
gedaan.

15. Het is verkeerd dat dat van je wordt geëist. Het is verkeerd dat 
je zoon is gestorven. Dat zal altijd verkeerd zijn.

16. De geoblitereerde plek bestaat uit gelijke delen vernietiging 
en schepping. De geoblitereerde plek is aardedonker en stra-
lend licht. Het is water en uitgedroogde aarde. Het is modder en 
manna. Het echte werk van diep verdriet is om er een thuis van 
te maken.

17. Je hebt de kracht om dit verdriet te weerstaan. Dat hebben we 
allemaal, al beweren we allemaal van niet. We zeggen: ‘Ik kan 
niet verder’, in plaats van te zeggen dat we hopen dat dat niet 
hoeft. Dat is wat je zegt in je brief, Levende dode vader. Je hebt 
het zo’n tijd gered zonder die lieve zoon van je en nu kun je het 
niet meer aan. Maar dat kun je wel. Dat moet.

18. Er zal meer worden geopenbaard. Je zoon heeft je nog niet alles 
geleerd wat hij je moet leren. Hij heeft je geleerd hoe je moet lief-
hebben zoals je nog nooit hebt liefgehad. Hij heeft je geleerd hoe 
je moet lijden zoals je nog nooit hebt geleden. Misschien is het 
volgende dat hij je te leren heeft acceptatie. En daarna: vergeving.

19. Vergeving buldert vanaf de bodem van de kano. Er zijn twij-
fels, gevaren, onpeilbare vertekeningen. Er zijn verhalen die je 
zult ontdekken als je sterk genoeg bent om daarheen te reizen. 
Een daarvan geneest je misschien.

20. Toen mijn zoon zes was, zei hij: ‘We weten niet hoeveel jaren 
we hebben voor ons leven. Mensen gaan op alle leeftijden dood.’ 
Hij zei het zonder pijn of spijt, zonder angst of verlangen. Het is 
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voor mij genezend geweest om op een heel simpele manier te ac-
cepteren dat het leven van mijn moeder vijfenveertig jaar lang 
was, en dat dat het was. Er was alleen mijn verwachting dat dat 
wel zo zou zijn – mijn moeder op haar negenentachtigste, mijn 
moeder op haar drieënzestigste, mijn moeder op haar zesenveer-
tigste. Die dingen bestaan niet. Dat hebben ze nooit gedaan.

21. Denk: het leven van mijn zoon was tweeëntwintig jaar lang. 
Adem in.

22. Denk: het leven van mijn zoon was tweeëntwintig jaar lang. 
Adem uit.

23. Er is geen drieëntwintig.

24. Je gaat zo goed mogelijk verder. Je gaat verder door genereus 
te zijn. Je gaat verder door oprecht te zijn. Je gaat verder door 
troost te bieden aan anderen die niet verder kunnen. Je gaat ver-
der door toe te staan dat de ondraaglijke dagen voorbijgaan en 
door op andere dagen het plezier toe te laten. Je gaat verder door 
een uitlaatklep te vinden voor je liefde en een andere uitlaatklep 
voor je woede.

25. Verwachtingen loslaten als het om je kinderen gaat, is vrij-
wel onmogelijk. De hele premisse van onze liefde voor hen heeft 
alles te maken met het scheppen, verzorgen en koesteren van 
mensen die ons zullen overleven. Voor ons zijn ze niet zozeer 
wie ze zijn als wel wie ze zullen worden.

26. De hele premisse van je genezing eist dat je je verwachtingen 
loslaat. Je moet gaan begrijpen en accepteren dat je zoon altijd 
alleen maar de man zal blijven die hij werkelijk was: de tweeën-
twintigjarige die tot aan dat rode stoplicht had weten te komen. 
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Degene voor wie je een diepe liefde koesterde. Degene die jou al-
lang had vergeven dat je hem vroeg waarom hij meisjes nou niet 
leuk vond. Degene die zou willen dat je de nieuwe vriend van 
zijn vriend in je leven zou verwelkomen. Degene die zou willen 
dat je vreugde en vrede zou vinden. Degene die zou willen dat je 
de man was die hij niet heeft kunnen worden.

27. Als je iets anders zou zijn zou je hem geen recht doen.

28. Het aardigste en meest betekenisvolle wat mensen tegen me 
kunnen zeggen, is: ‘Je moeder zou trots op je zijn.’ Met al mijn 
verdriet de vrouw worden voor wie mijn moeder me heeft opge-
voed, is de belangrijkste manier waarop ik haar eer heb aange-
daan. Dat is de geweldigste zalf geweest op mijn wond. De eigen-
aardige en pijnlijke waarheid is dat ik een beter mens ben omdat 
mijn moeder jong is gestorven. Als jij zegt dat je mijn manier 
van schrijven als bijna religieus ervaart, is dat omdat je raakt aan 
de goddelijke plek binnen in mij die mijn moeder is. Sugar is de 
tempel die ik heb opgetrokken op mijn geoblitereerde plek. Ik 
zou het allemaal zo weer teruggeven, maar feit is dat mijn ver-
driet me dingen heeft geleerd. Het heeft me nuances en schake-
ringen laten zien die ik anders niet had kunnen zien. Daarvoor 
was nodig dat ik leed. Dat dwong me ertoe verder te reiken.

29. Je verdriet heeft jou ook onderwezen, Levende Dode Vader. 
Bij leven was je zoon je grootste geschenk en in zijn dood is hij 
ook je grootste geschenk. Neem het in ontvangst. Laat je dode 
zoon je diepste onthulling zijn. Schep iets uit hem.

30. Maak het mooi.

Liefs,
Sugar
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Deel v  
 
Stop het in een doosje en wacht af 

Je geeft veel advies over wat je moet doen. Heb je ook adviezen voor 
wat je niet moet doen?

Doe geen dingen waarvan je diep vanbinnen voelt dat ze ver-
keerd zijn. Blijf niet als je weet dat je zou moeten weggaan en ga 
niet weg als je weet dat je zou moeten blijven. Vecht niet als je 
even moet doorbijten en bijt niet door als je moet vechten. Richt 
je niet op kortetermijnplezier maar op de gevolgen ervan op de 
lange termijn. Geef niet al je plezier op vanwege een idee dat je 
eropna hield over jezelf en dat niet waar meer is. Streef niet tot 
elke prijs naar plezier. Ik weet dat het moeilijk is om te weten wat 
je moet doen wanneer je emoties en verlangens hebt die elkaar 
bijten, maar het is niet zo moeilijk als we doen voorkomen. Zeg-
gen dat het moeilijk is, is vaak vooral een rechtvaardiging om 
datgene te doen wat het makkelijkst lijkt – die affaire beginnen, 
die afgrijselijke baan behouden, een vriendschap beëindigen 
vanwege een kleinerende opmerking, van iemand blijven hou-
den die jou ellendig behandelt. Volgens mij heb ik in mijn hele 
volwassen leven niet één stomme zet uitgehaald waarvan ik niet 
al op het moment dat ik het deed wist dat het een stomme zet 
was. Zelfs wanneer ik het tegenover mezelf goedpraatte – wat ik 
elke verdomde keer weer deed – wist het oprechtste deel van mij 
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dat ik het verkeerde deed. Altijd. In de loop van de jaren leer ik 
om beter af te gaan op mijn buikgevoel en niet het verkeerde te 
doen, maar af en toe word ik er weer op hardhandige wijze aan 
herinnerd dat ik nog werk te verzetten heb.

Denk je dat de adviezen die je in je column geeft altijd juist zijn?

Ik sta achter het advies dat ik heb gegeven. Ik neem niets terug. 
Maar ik zou niet willen stellen dat wat ik iemand te vertellen heb 
‘juist’ is. Dat komt vooral omdat ik het advies dat ik geef niet zie 
als iets wat per se op het vlak van juist en onjuist ligt. Soms zeg 
ik dat ik er stellig van overtuigd ben dat iemand het een of het 
ander moet doen, maar vaker probeer ik degenen die me schrij-
ven een derde manier te tonen. Ik zeg in mijn column niet zo-
zeer tegen mensen wat ze moeten doen; ik probeer degenen die 
me schrijven ofwel een perspectief te geven dat misschien lastig 
op eigen kracht te zien is, of ik tracht de of/of-optie die de brief-
schrijver me voorlegt wat complexer te formuleren. Ik denk dat 
het antwoord op de meeste vragen vaker buiten de goed-fout-
tweedeling valt waaraan we geneigd zijn ons vast te klampen 
wanneer we kwaad of bang zijn of pijn lijden. We zijn gecompli-
ceerde mensen. Ons leven speelt zich niet af in absoluten. Ik wil 
dat dat in mijn column wordt weerspiegeld, maar het blijft altijd 
alleen mijn mening. Er zijn ook andere zienswijzen.
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Een vlekje op het zoet

Lieve Sugar,

Ik ben een verloofde vrouw van negenentwintig. Ik ben erg close 
met mijn zus. Zij is een stuk ouder dan ik (drieënvijftig) en offi-
cieel is ze mijn halfzus (we delen een vader die een keer heel jong 
getrouwd is en een keer tamelijk oud). Mijn zus en ik waren altijd 
close, maar vanwege het leeftijdsverschil is ze meer een soort tante 
voor me geweest, al is onze relatie de laatste paar jaar verschoven en 
zijn we eerder gelijken geworden. Onlangs zijn we met zijn tweeën 
een weekend weg geweest, en ik ben dingen over haar leven te we-
ten gekomen die me een gevoel geven van... ik weet niet eens wat 
het woord is, Sugar. Verdrietigheid? Ongemakkelijkheid? Kwaad-
heid? Teleurstelling? Een mengsel van alle vier. Daarom schrijf ik 
jou.
 Mijn zus is vijfentwintig jaar getrouwd. Ik hou bijna evenveel 
van mijn zwager als van mijn zus. Ik heb hen altijd beschouwd als 
mijn ‘voorbeeldstel’. Na al die jaren zijn ze nog steeds verliefd en 
nog steeds de beste vrienden. Iedereen die hen kent, onder wie ik, 
beschouwt hen als het volmaakte koppel. Zij zijn voor mij het be-
wijs dat een gelukkig huwelijk mogelijk is. Of in elk geval waren ze 
dat.
 Wat er namelijk is gebeurd, is dat toen ik met mijn zus op stap 
was, ik haar vroeg wat ‘het geheim van het huwelijk’ is, en tijdens 
ons gesprek daarover onthulde ze dingen die me verrasten en 
schokten. Ze zei dat het waar was dat mijn zwager en zij gelukkig 
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zijn met hun huwelijk, maar dat zij in de loop van de jaren diver-
se malen heeft betwijfeld of ze het wel zouden redden. Ze bekende 
dat mijn zwager en zij elkaar hebben bedrogen. Jaren geleden heeft 
mijn zwager een echte affaire van een paar maanden gehad, en op 
een ander moment heeft mijn zus een kortstondige, ‘technisch niet 
geconsumeerde flirt’ gehad, en ze besloot dat niet aan haar man 
te vertellen (want waarom zou ze hem pijn doen, als zij ‘haar les-
je had geleerd’ en niet van plan was haar huwelijk daarop te laten 
stuk lopen?). Uiteindelijk hebben ze samen deze breuken weten te 
repareren, maar het was niet makkelijk.
 Ik weet dat ze ook gelukkig zijn geweest. Ze hebben samen twee 
kinderen opgevoed, gereisd en veel interesses gedeeld. Het is niet 
zo dat alles wat ik in hen heb gezien alleen maar buitenkant is. Dat 
begrijp ik. Maar toch moet ik toegeven dat mijn beeld van hen is 
veranderd en daar heb ik het erg moeilijk mee, omdat ik bedacht 
heb dat zij me bij mijn huwelijk naar het altaar moeten begeleiden. 
Ik weet dat dit misschien naïef en veroordelend klinkt, maar ik ben 
geschokt en terneergeslagen en ik weet niet of mensen die ontrouw 
zijn geweest wel zo’n grote rol mogen spelen bij mijn bruiloft.
 Ik weet dat je als echtpaar aan je relatie moeten werken, maar 
mijn houding tegenover ontrouw zegt dat daarmee elke afspraak 
vervalt. Mijn verloofde en ik hebben afgesproken dat wanneer een 
van ons de ander bedriegt, onze relatie automatisch voorbij is, zon-
der dat erover hoeft te worden gepraat. Toen ik dat aan mijn zus 
vertelde, moest ze lachen en zei ze dat we ‘veel te zwart-wit’ dach-
ten, maar Sugar, ik moet er niet aan denken dat ik over vijfentwin-
tig jaar zal zeggen dat er momenten zijn geweest dat ik dacht dat 
mijn man en ik het niet zouden redden. Ik wil een gezonde liefde.
 Omdat ik je columns lees, weet ik dat je getrouwd bent en ik 
vraag me af wat jij denkt. Ik krijg de indruk dat meneer Sugar en 
jij ook een volmaakt stel zijn. Wat is het geheim van een goed hu-
welijk? Zijn er momenten geweest dat je dacht dat jullie relatie het 
niet zou redden? Vind je ook niet dat ontrouw een dealbreaker is? 
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Kunnen mijn zus en zwager nog steeds mijn voorbeeldstel zijn, nu 
ik weet dat ze zich gaandeweg op zijn minst een paar maal niet aan 
hun trouwbelofte hebben gehouden? Moeten ze me wel naar het 
altaar begeleiden? Waarom voel ik me zo teleurgesteld? De angst 
dat het huwelijk voor níémand gaat werken, als het niet voor hen 
werkt, drukt zwaar op me. Is het huwelijk een afgrijselijk gecom-
pliceerde toestand waar ik slecht op voorbereid ben? Ben ik stom 
als ik me afvraag waarom twee mensen niet gewoon van elkaar 
kunnen houden?

Was getekend,
Nog Lang En Gelukkig

Beste Nog Lang En Gelukkig,

Op een dag ongeveer een jaar nadat meneer Sugar en ik waren 
gaan samenwonen, belde er een vrouw naar ons huis die vroeg 
of ze meneer Sugar kon spreken. Ik zei dat hij niet thuis was. Of 
ik dan een boodschap kon doorgeven. Ze aarzelde op een ma-
nier die mijn hart sneller deed kloppen dan zou moeten. Toen 
ze uiteindelijk haar naam noemde, wist ik wie ze was, al had ik 
haar nooit ontmoet. Ze woonde duizenden kilometers verder-
op, in een stad waar meneer Sugar af en toe heen ging voor zijn 
werk. Ze waren niet echt vrienden, had hij me verteld toen ik 
een paar weken daarvoor naar haar informeerde, toen ik een 
ansichtkaart van haar aan hem in onze brievenbus had aange-
troffen. ‘Kennis’ was een beter woord, had hij gezegd. Oké, had 
ik geantwoord.
 En toch kreeg ik terwijl ik de telefoon vasthield een raar ge-
voel, al gaf ik mezelf vanbinnen op mijn kop dat ik geen reden 
had om een raar gevoel te hebben. Dat meneer Sugar stapelgek 
op me was, was overduidelijk, zowel voor mezelf als voor ieder-
een die ons kende, en ik was al even stapelgek op hem. We waren 
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een ‘volmaakt stel’. Heel gelukkig. Heel erg bedoeld om samen 
te zijn. Heel erg verliefd op elkaar. Twee mensen die uit dezelfde 
vijver waren gesprongen om op wonderbaarlijke wijze door pa-
rallelle stromen heen te zwemmen. Ik was de enige vrouw die hij 
ooit ‘de ware’ had genoemd. En wie was zij? Zij was gewoon een 
vrouw die hem een ansichtkaart had gestuurd.
 Dus deed ik, die middag dat ik met de telefoon in mijn hand 
stond, zelfs mezelf versteld staan toen ik op mijn zachtaardigste, 
meest neutrale toon, terwijl alles in me krijste, aan haar vroeg of 
ze wist wie ik was.
 ‘Ja,’ antwoordde ze. ‘Jij bent Sugar. De vriendin van meneer 
Sugar.’
 ‘Juist,’ zei ik. ‘En dit klinkt vast vreemd, maar ik vraag me iets 
af. Ben je met meneer Sugar naar bed geweest?’
 ‘Ja,’ zei ze onmiddellijk. Hij was de maand daarvoor naar haar 
flat gekomen, toen hij in de stad was, liet ze me weten. Er was een 
‘heftige seksuele aantrekkingskracht’ tussen hen tweeën, zei ze 
met een zucht van genot. Het speet haar als dat me kwetste.
 ‘Bedankt,’ antwoordde ik, en dat meende ik.
 Het staat me nog heel helder voor de geest dat ik, nadat ik had 
opgehangen, door de kamer strompelde alsof iemand me een 
pijl in mijn hart had geschoten die voor altijd in mijn borstkas 
zou blijven zitten.
 Indertijd bezaten meneer Sugar en ik nauwelijks iets. In onze 
woonkamer stonden alleen twee haveloze banken die we tweede-
hands hadden gekregen, elk tegen een tegenoverliggende muur. 
We noemden ze de duellerende banken omdat ze daar zo ston-
den, in een eeuwige confrontatie, als de enige voorwerpen in de 
kamer. Een van onze favoriete bezigheden was uren achtereen 
op de duellerende banken hangen – hij op de ene, ik op de an-
dere. Soms zaten we stilletjes voor onszelf te lezen, maar vaker 
lazen we elkaar voor, hele boeken waarvan de titels mijn hart nog 
steeds in zwijm laten vallen, zo sterk doen ze me denken aan de 
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tedere intensiteit tussen ons in die eerste jaren van onze liefde: 
Charlottes Web, Kathedraal, een bloemlezing van de gedichten 
van Rainer Maria Rilke.
 Dat was nu allemaal één gore shitzooi, besefte ik toen ik neer-
stortte op een van de duellerende banken. Door weg te gaan en 
de vrouw te neuken die hem een ansichtkaart had gestuurd en 
dat niet aan mij te vertellen, had meneer Sugar alles verpest. 
Mijn vertrouwen. Onze onschuld. Mijn betoverende gevoel dat 
ik de enige vrouw was die hij kon begeren. De zuivere, onaan-
tastbare aard van het volmaakte stel dat we waren. Ik was ver-
pletterd en furieus, maar ik was vooral geschokt. Hoe kon hij dit 
hebben gedaan?
 Toen hij een uur later binnenkwam en ik vertelde wat ik wist, 
liet hij zich op de duellerende bank tegenover me vallen en had-
den we het duel van ons leven.
 Ik dacht niet dat we het zouden overleven. Ik was er behoor-
lijk zeker van dat het gestoord zou zijn als we dat wel deden. 
Ik was niet het type dat klotestreken van mannen pikte en ik 
was niet van plan daar nu mee te beginnen. Ik hield van meneer 
Sugar, maar voor mijn part kon hij de tering krijgen en opdon-
deren. Ik was hem trouw geweest, en in ruil daarvoor had hij de 
afspraak geschonden. Die afspraak was daarmee vervallen. Het 
voelde al vernederend om in dezelfde ruimte met hem te zijn.
 En toch zat ik daar te huilen en te gillen terwijl hij huilde en 
zijn excuses aanbood. Ik zei dat het voorbij was. Hij smeekte me 
te blijven. Ik zei dat hij een leugenachtige, zelfzuchtige klootzak 
was. Hij gaf toe dat dat precies was wat hij was. We praatten 
en praatten en praatten en praatten, en na een uur of zo waren 
mijn woede en verdriet voldoende afgenomen zodat ik stil kon 
luisteren terwijl hij me het hele verhaal vertelde: hoe het precies 
gegaan was met de vrouw die hem de kaart had gestuurd; wat ik 
voor hem betekende en wat de vrouw met wie hij had geslapen 
betekende; hoe en waarom hij van me hield; dat hij zijn hele le-
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ven nog nooit een vrouw trouw was geweest, maar dat hij mij 
trouw wilde zijn, ook al was dat nu al mislukt; dat hij wist dat 
zijn problemen met seks, bedrog, intimiteit en vertrouwen gro-
ter waren dan deze ene overtreding en hun wortels in zijn verle-
den hadden; dat hij alles zou doen wat in zijn vermogen lag om 
zijn problemen te begrijpen zodat hij zou kunnen veranderen en 
groeien en de partner kon worden die hij wilde zijn; dat hij nu 
hij mij kende geloofde dat hij ertoe in staat was om meer van me 
te houden, als ik hem nog een kans zou geven.
 Terwijl ik naar hem luisterde, schakelde ik heen en weer tus-
sen met hem meeleven en hem in zijn gezicht willen stompen. 
Hij was een idioot, maar ik hield zielsveel van hem. En het punt 
was dat ik wel kon volgen wat hij zei. Ik snapte zijn uitleg, hoe 
irritant die ook was. Ik was zelf ook een idioot geweest, geneigd 
tot zo mijn eigen fouten, die zich in deze relatie alleen nog niet 
hadden geopenbaard. Toen hij zei dat hij naar bed was geweest 
met de vrouw die hem de kaart had gestuurd omdat hij een 
beetje aangeschoten was geraakt en zin had in seks en dat het 
niets met mij te maken had, ook al had het uiteindelijk heel veel 
met mij te maken, wist ik wat hij bedoelde. Dat soort seks had ik 
ook gehad. Toen hij me in de ogen keek en tegen me zei dat hij 
meer spijt had dan iemand ooit had gehad en dat hij zoveel van 
me hield dat hij niet eens wist hoe hij dat onder woorden moest 
brengen, wist ik dat hij me een oprechtere waarheid vertelde dan 
hij ooit iemand had verteld.
 Ik hou het erop dat dit zo ongeveer het soort kruispunt is waar 
jouw hoogstpersoonlijke volmaakte voorbeeldstel een paar keer 
heeft gestaan tijdens hun ongelooflijk geslaagde en liefhebben-
de, tientallen jaren durende en nog steeds krachtiger wordende 
relatie, Nog Lang En Gelukkig. En ik hou het erop dat als jij erin 
slaagt nog lang en gelukkig met je schatje te leven, jullie daar 
ook een keer of twee komen te staan, of het dan over ontrouw 
gaat of niet.
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 Het leven verloopt nu eenmaal niet vlekkeloos. Er ligt van al-
les in het verschiet, mijn onbevlekte kleine perzik. En er is geen 
andere manier om het te zeggen dan het gewoon te zeggen: het 
huwelijk is inderdaad die afgrijselijk gecompliceerde toestand 
waar jij slecht op voorbereid en buitengewoon naïef over lijkt te 
zijn.
 Dat geeft niets. Een heleboel mensen zijn dat. Je kunt gaande-
weg bijleren.
 Een goede plek om te beginnen is je ideeën over ‘volmaakte 
stellen’ laten vallen. Het is echt onmogelijk dit oprecht in ande-
ren waar te nemen of om er zelf aan te voldoen, al denken ande-
ren dan van wel. Het enige wat je daarmee bereikt, is sommige 
mensen in een hokje stoppen en andere mensen buitensluiten, 
en uiteindelijk bezorgt het zo ongeveer iedereen een klotege-
voel. Een volmaakt stel is zoiets particuliers. Niemand behalve 
de twee mensen in die volmaakte relatie weet zeker of ze die 
hebben. De enige kenmerkende eigenschap is dat de relatie uit 
twee mensen bestaat die het volmaakt oké vinden dat ze hun 
leven met elkaar delen, ook in moeilijke tijden.
 Ik denk dat je zus dát op het oog had toen ze de worstelingen 
in haar relatie onthulde in reactie op jouw vraag naar het ‘ge-
heim van het huwelijk’. Ze probeerde je niet verdrietig te maken. 
Ze probeerde je echt het geheim te vertellen. Door je een intie-
mer kijkje te gunnen in haar veelgeprezen maar onvolmaakte 
huwelijk, probeerde je zus je te laten zien hoe een echt volmaakt 
stel eruitziet: gelukkig, menselijk, en af en toe een totale puin-
hoop.
 Ik kan me niemand voorstellen die geschikter is om jou op je 
trouwdag naar het altaar te begeleiden dan je zus en haar man, 
twee mensen die hun liefde en vriendschap ruim vijfentwintig 
jaar levend hebben gehouden. Dat je daaraan twijfelt sinds je ge-
hoord hebt dat niet al die jaren makkelijk zijn geweest, zegt mij 
dat hier iets diepers aan de hand is, en dat dat niets te maken 
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heeft met hun huwelijk en alles met jouw eigen onzekerheden en 
angsten.
 Je lijkt erg gericht op ontrouw als de grote ‘dealbreaker’; je ge-
looft dat het je zou dwingen ‘automatisch’ een punt achter je ei-
gen toekomstige huwelijk te zetten, en dat is redelijk. Ik ken die 
akelige plek vanbinnen waar die impuls leeft. Er is waarschijn-
lijk niets kwetsenders en bedreigenders dan de partner die zich 
losmaakt uit een overeengekomen monogame verbintenis. Een 
preventief ultimatum daartegen zorgt in elk geval voor een ge-
voel van controle. Maar dat gevoel is schijn.
 Hoe pijnlijk ook, er is niets in langdurige relaties wat zoveel 
voorkomt als ontrouw in al zijn variaties (ontrouw, zo goed als 
ontrouw, een heel klein beetje ontrouw maar misschien telt het 
niet helemaal, heel dicht bij ontrouw geweest, ontrouw willen 
zijn, je afvragen hoe het zou zijn om ontrouw te zijn, is flirten 
via e-mail technisch gesproken wel ontrouw? Enzovoort). De 
brieven in mijn inbox, de verhalen van veel van mijn vrienden 
en mijn eigen leven getuigen daarvan. Ik zeg niet dat iedereen 
ontrouw is, natuurlijk niet, en misschien komen je man en jij 
wel nooit voor deze kwestie te staan. Maar als je echt lang en 
gelukkig wilt leven, als je oprecht wilt weten wat het geheim is 
van het onderhouden van een levenslange ‘gezonde liefde’, is het 
een goed idee om openlijk een paar van de meest voorkomende 
uitdagingen aan te pakken, in plaats van net te doen alsof het 
in jouw macht is te voorkomen dat ze zich voordoen door van 
tevoren dreigementen uit te spreken over vertrekken, ‘zonder 
dat erover hoeft te worden gepraat’, zodra zich een overtreding 
voordoet.
 Daarom zou je nog eens goed moeten nadenken over je eigen 
duistere vermogens, over die van je toekomstige echtgenoot, en 
die van de leden van stellen die je bewondert. De meeste mensen 
bedriegen hun partner niet omdat ze bedriegers zijn. Ze bedrie-
gen hun partner omdat ze mensen zijn. Ze worden gedreven door 
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hunkering of door de ervaring dat iemand anders weer eens naar 
hen hunkert. Ze komen in vriendschappen terecht die een onbe-
doelde wending nemen of ze zoeken die op omdat ze geil zijn, of 
dronken of beschadigd door alles wat ze niet hebben gekregen 
toen ze jong waren. Er is liefde. Er is begeerte. Er is gelegenheid. 
Er is alcohol. Er is jong zijn. Er zijn eenzaamheid, verveling, ver-
driet, zwakte, zelfvernietiging, idiotie, arrogantie, romantiek, 
ego, nostalgie, macht en behoefte. En de onweerstaanbare ver-
leiding van intimiteiten met een ander dan degene met wie je het 
intiemst bent.
 Wat een ingewikkelde manier is om te zeggen dat het leven 
verdomd lang duurt, Nog Lang En Gelukkig. En van tijd tot tijd 
maken mensen er een puinhoop van. Zelfs de mensen met wie 
we trouwen. Zelfs wij. Je weet nog niet in welke puinhoop je te-
recht zult komen, maar als je geluk hebt, en als je verloofde en jij 
echt de ware zijn voor elkaar, en als jullie een huwelijk opbou-
wen dat een leven lang meegaat, zullen jullie onderweg waar-
schijnlijk wel een paar keer in zo’n puinhoop terechtkomen.
 Dat is angstaanjagend, maar het komt in orde. Soms blijkt 
datgene waar je het bangst voor bent in je relatie datgene te zijn 
wat je partner en jou naar een plek brengt van dieper begrip en 
intimiteit.
 Dat is wat meneer Sugar en mij overkwam toen we een paar 
jaar samen waren, en toen ik achter zijn ontrouw kwam en zei 
dat hij moest opdonderen, en hem daarna terugnam. Mijn be-
slissing om te blijven en de zaak met hem samen op te lossen 
na zijn bedrog staat heel erg hoog op de lijst met de beste be-
slissingen van mijn leven. En ik ben niet alleen dankbaar dat ik 
besloten heb te blijven. Ik ben dankbaar dat het gebeurd is. Het 
heeft me jaren gekost om dat toe te geven, maar het is waar. Dat 
meneer Sugar me heeft bedrogen, heeft een beter stel van ons 
gemaakt. Het heeft een gesprek op gang gebracht over seks en 
begeerte en trouw, dat we nu nog steeds voeren. En het bezorg-
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de ons hulpbronnen om uit te putten toen we later voor andere 
uitdagingen kwamen te staan. Ondanks alle zoete zuiverheid 
van onze vroegere liefde is het nu eenmaal de waarheid dat we 
nog niet klaar voor elkaar waren in die tijd waarin we elkaar het 
zoetst beminden. De vrouw die hem die kaart stuurde, duwde 
ons het pad op waar we ons gereedmaakten, niet om een vol-
maakt stel te zijn, maar om een stel te zijn dat weet hoe je duel-
leert als er een duel moet worden gehouden.
 Ik hoop dat dat is wat jij ook krijgt, Nog Lang En Gelukkig. 
Een vlekje op het zoet. Geen volmaaktheid, maar ware liefde. 
Niet waar je over fantaseert, maar dat waar je nooit van had 
kunnen dromen.

Liefs,
Sugar
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Wij zijn hier om het huis te bouwen

Lieve Sugar,

Ik ben een jonge vrouw en woon in een Amerikaanse stad. Over een 
paar weken heb ik geen baan meer. Slik. Ik ben bezig een regeling 
aan te gaan met een man: een of tweemaal per week zullen we een 
rendez-vous hebben en hij zal me een ‘toelage’ betalen van duizend 
dollar per maand. Ik heb hier allerlei conflicterende gedachten 
over. Je hebt de praktische vragen: is het illegaal wat ik doe? Is het 
bedrag dat ik ontvang belastbaar inkomen? Zo ja, hoe geef ik dat 
op? Krijg ik een redelijk bedrag?
 Maar ook, en belangrijker: is wat ik doe immoreel? De man is 
getrouwd. Hij heeft me verteld dat hij van zijn vrouw houdt, hij 
zal altijd voor haar blijven zorgen, maar ze wil geen seks meer zoals 
ze dat vroeger wilde; ze is geen jaloers type, en hij zou het haar wel 
vertellen maar hij wil het haar niet inpeperen. Dat klinkt mij laf 
in de oren. Ik ben iemand die niet in monogamie gelooft; ik geloof 
dat mensen de keuzes moeten maken die het beste voor hen zijn. 
Maar ik geloof ook in communicatie, respect en integriteit. Ben ik 
medeplichtig aan iets afschuwelijks?
 En dan mijn laatste stel vragen, Sugar. Is dit iets wat ik kan doen? 
Is dit iets wat ik zou moeten doen? In theorie ben ik pro-seks, maar 
ik heb er nooit echt van genoten. Daar spelen allerlei akelige pro-
blemen een rol bij – ik weet dat we daar allemaal mee zitten – en 
ik weet niet of dit het erger of minder erg zal maken. Ik probeer de 
hele situatie op een meta-manier te benaderen, als een verkenning 
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van mijn feministische ideologie – maar telkens als ik me voorstel 
dat hij me aanraakt, wil ik huilen. Maar ik ben nu eenmaal arm en 
binnenkort werkeloos. In hoeverre kan/moet ik mijn wanhoop in 
de overwegingen betrekken?
 Ik denk dat ik hiermee doorga, dus ik weet eigenlijk niet wat 
mijn vraag is. Ik denk dat ik alleen maar wil weten hoe mensen met 
dit soort shit omgaan, en hoe ik geacht word het te redden.
Dank je wel.

Dol Op Liefde

Beste Dol Op Liefde,

Ik heb meteen ja gezegd tegen deze klus. Binnen een uur be-
sefte ik dat ik me had vergist. Ik had het veel te druk om Su-
gar te zijn. Het baantje levert niets op. Ik verdien mijn geld als 
schrijver. Meneer Sugar verdient zijn geld ook als kunstenaar. 
Er is geen vaste baan, geen trust fund, geen spaarrekening of 
pensioen, geen grootouder die een deel van de kosten van de 
kinderopvang op zich wil nemen, geen gratis oppas, geen cre-
ditcard zonder limiet, geen door een werkgever betaalde ziekte-
kostenverzekering, geen betaalde ziektedagen, of zelfs maar een 
middenklasse-jeugd voor een van ons. Wat we wel hebben, is 
twee prachtige kinderen en tien bergen schulden.
 Ik kan niet gratis werken. Ik kan niet gratis werken. Natuur-
lijk kan ik niet gratis werken!
 Dat was de mantra die door mijn hoofd schreeuwde toen ik 
gezegd had dat ik wel Sugar wilde zijn. Dus een uur nadat ik 
ja had gezegd, schreef ik een e-mail dat ik van gedachten was 
veranderd. De niet-verstuurde mail stond op mijn scherm ter-
wijl ik op en neer beende door de huiskamer en nadacht over 
alle redenen waarom het volmaakt onredelijk voor me was om 
een onbetaalde adviesrubriek te schrijven. Elke reden werd on-
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derstreept door een stil uitroepteken. Ik had andere dingen te 
schrijven! Dingen waarvoor ik werd betaald! Dingen die elke 
week weer opzij moesten worden gezet zodat ik er een column 
uit kon persen. En wat was een column trouwens? Ik schreef 
geen columns! Ik wist niets van adviezen geven! En dan waren 
er nog mijn kinderen! Ik was al overbelast, elke niet-schrijvende 
minuut ging op aan de zorg voor hen! Het hele Sugar-idee was 
van meet af aan waanzin!
 En toch kon ik mezelf er niet toe brengen die e-mail te sturen. 
Ik wilde Sugar zijn. Ik was geïntrigeerd. Er was een vuurtje in 
me aangestoken. Iets krachtigs overstemde alle stille uitroepte-
kens in mijn hoofd: mijn innerlijk. Ik besloot daarop af te gaan. 
Ik gaf Sugar een kans.
 Daar moest ik aan denken toen ik je brief las, sweet pea. 
Daardoor moest ik denken aan wat er op het spel staat wanneer 
we over een baantje nadenken. Over wat werk betekent. Over de 
gevoelige balans tussen geld, rede, instinct en de ideeën die we 
over onszelf hebben wanneer we menen dat we ‘meta’ kunnen 
gaan waar het ons lijf en leven, en de manier waarop we on-
ze dagen spenderen, betreft. Over wat er gaande is wanneer we 
proberen onszelf over te halen dingen te doen die we niet willen 
doen en dingen niet te doen die we wel willen doen. Wanneer 
we denken dat betaald worden een beloning is en dat het geld 
kóst als we dingen gratis doen. Over wat moraliteit is. En wie dat 
mag bepalen. Wat de relatie daarvan is met geld verdienen. En 
wat de relatie ervan is met wanhoop.
 Je brief schokt me. Er is de echtgenoot die, voorspelbaar, zijn 
beslissing om zijn vrouw te misleiden als welwillendheid voor-
stelt. En er is jouw naïviteit over de logistieke kant van prosti-
tutie – wat de juiste term is voor seks aanbieden tegen betaling. 
Ook al noem jij zoiets een rendez-vous. Maar in de eerste plaats 
ben jij daar, lieve peilloze vogel van de waarheid, die me precies 
vertelt wat je al weet dat je moet doen. En je er dan van afkeert.
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 Je hebt mij niet nodig om je te vertellen of je dit aanbod moet 
aannemen. Je hebt me alleen nodig om jou aan jezelf te laten 
zien. ‘In theorie ben ik pro-seks, maar ik heb er nooit echt van 
genoten,’ schrijf je. ‘Telkens als ik me voorstel dat hij me aan-
raakt, wil ik huilen,’ zeg je. Hoor je dat? Dat is je lichaam dat 
tegen je praat. Doe wat je lijf tegen je zegt; wees de werknemer 
van je lichaam. Het doet er niet toe wat je hoofd allemaal be-
denkt – die maandelijkse toelage, de onzekerheid van werkeloos 
zijn, de meta/feministische gymnastische toeren. Als je op dat 
soort dingen gaat vertrouwen, kun je misschien de huur beta-
len, maar je huis zul je er nooit mee bouwen.
 Wij zijn hier om het huis te bouwen.
 Dat is ons werk, onze opdracht, de allerbelangrijkste klus 
van allemaal: een plek maken die van ons is, een bouwsel dat is 
samengesteld uit onze eigen ethische normen. Niet de normen 
die alleen maar een echo zijn van opgelegde culturele waarden, 
maar de normen die ons diep in ons binnenste ingeven wat we 
moeten doen. Je weet wat goed voor je is, en wat verkeerd voor je 
is. En dat besef heeft niets te maken met geld, feminisme, mono-
gamie of wat je je verder ook wijsmaakt wanneer je die uitroep-
tekens in je hoofd hoort. Is het in orde om deelnemer te zijn aan 
misleiding en ontrouw? Is het oké om seks te ruilen voor geld? 
Dat zijn waardige vragen. Ze doen ertoe. Maar het antwoord 
erop vertelt ons niet hoe we op de juiste wijze ons leven moeten 
leiden. Het lichaam doet dat wel.
 Er zijn misschien vrouwen die mannen kunnen neuken voor 
geld en zich daar prima bij voelen, maar jij hoort daar niet bij. 
Dat heb je me zelf verteld. Je bent gewoon niet geschikt voor 
dat werk. Wat seks aangaat heb je, zoals je zegt, ‘allerlei akelige 
problemen’ en je schrijft dat je weet ‘dat we daar allemaal mee 
zitten’, maar dan vergis je je. Dat geldt niet voor ons allemaal. 
Dat geldt voor jou. Dat heeft voor mij gegolden. Maar niet voor 
iedereen. Door je problemen ten aanzien van seks en seksuali-
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teit te veralgemeniseren, ga je voor jezelf op de loop. Je bedekt je 
wonden met de klassieke ‘het is prima dat ik in de war ben want 
iedereen is in de war’-flauwekul. Het is een leugen die je jezelf 
hebt verteld waarmee je datgene afvlakt wat pijn doet.
 Maar datgene wat pijn doet, blijft. Iets binnen in je wat met 
seks en mannen te maken heeft, moet genezen. En zolang jij niet 
voor die genezing zorgt, zul je die wond steeds opnieuw moe-
ten openen, oplappen, bedekken en ontkennen. De baan die je 
krijgt aangeboden is een mogelijkheid, maar niet van het soort 
dat jij je voorstelt. Het is een uitnodiging om het echte werk te 
doen. Het soort werk waar je geen cent voor krijgt, maar dat je 
uiteindelijk een stevig toevluchtsoord zal opleveren.
 Dus doe dat. Vergeet die man. Vergeet het geld. Je moet een 
rendez-vous hebben met je eigen lieve zelf.

Liefs,
Sugar
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De lege kom

Lieve Sugar,

‘Ik kon slechter zijn.’ Dat is een van de geliefde uitspraken van mijn 
vader. Als we iets hoorden over een man die zijn kinderen sloeg, zijn 
gezin vermoordde, ze opsloot: ‘Ik kon slechter zijn.’ Alsof het naak-
te bestaan van verachtelijkheid en verdorvenheid hem vrijsprak 
van de wandaden die hij beging.
 Hij sloeg mijn moeder of mij nooit. Hij verkrachtte of bedreig-
de me niet. Dat zijn de eerste dingen die bovenkomen wanneer we 
aan kindermishandeling denken. Maar terwijl mijn moeder hem 
onmiddellijk in de steek zou hebben gelaten als hij zijn hand tegen 
mij had opgeheven, waren woorden – pijnlijke, afschuwelijke woor-
den – wel toegestaan. In plaats van blauwe plekken en schaafwon-
den liep ik innerlijke pijn op. Mijn vader was een narcist: overheer-
send, ijdel, licht ontvlambaar en charmant. Als ik niet opgewekt 
genoeg was, wilde hij me niet zien en werd ik dagen achtereen in 
mijn kamer opgesloten; als ik een grapje maakte, schreeuwde en 
vloekte hij tegen me dat ik ongevoelig was. Mijn kamer was mijn 
toevluchtsoord, mijn boeken waren mijn beste vrienden. Ik kon 
niet volmaakt genoeg zijn en toch deed ik heel erg mijn best hem 
trots te maken, ervoor te zorgen dat hij om me gaf. Want hij was 
toch mijn vader.
 Ik heb nooit iemand gehad met wie ik erover kon praten. Ik kon 
mijn vrienden niet helemaal vertrouwen en mijn moeder had het 
te druk met mijn vader tevreden houden om zich te realiseren hoe 
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veel pijn het deed. Mijn moeder en ik waren de enigen die deze kant 
van hem mochten zien. Therapie was uitgesloten, en er kwam maar 
zelden familie op bezoek.
 Hij heeft me tweemaal verloochend. Naar aanleiding van klei-
ne dingen, lichte onenigheid die hem ertoe bracht om mij als zijn 
kind af te wijzen. Wanneer hij besloot dat alles weer in orde was, 
werd van mij verwacht dat ik zijn omslag accepteerde – zonder ex-
cuses (tenzij van mijn kant) en zonder dat er ooit nog wat over het 
voorval werd gezegd. Telkens liet ik me door mijn moeder overha-
len hem nog een kans te geven.
 Maar drie maanden geleden is hij te ver gegaan. Hij bedroog 
mijn moeder en toen ik haar probeerde te steunen, kreeg ik een 
scheldkanonnade over me heen. Ik was een klotewijf omdat ik er-
achter was gekomen dat hij ontrouw was. Ik had geen recht om zijn 
privacy te schenden.
 Ditmaal heb ik hem als vader afgewezen. Ik ben het huis uit ge-
gaan (ik ben twintig, en logeerde die zomer thuis). Ik heb alle con-
tact verbroken. En al toont mijn moeder meer begrip voor mijn po-
sitie dan ze ooit eerder gedaan heeft, ze probeert toch de verbroken 
band te herstellen. Terwijl ik weet dat ik prima zonder mijn vader 
kan leven en dat ik sterker ben dan ik ooit ben geweest, sinds hij 
uit mijn leven is verdwenen, is het toch net of ik nooit helemaal 
van hem weg kan komen. Mijn moeder heeft het voortdurend over 
hem, dat hij is veranderd. Ze wil weten wanneer ik eraan toe ben 
om weer in zijn omgeving te zijn. Het is lastig uit te leggen dat ik 
eigenlijk niets meer voel.
 Ondanks de dingen die mijn moeder beweert, probeert mijn 
vader me nog steeds te controleren en is hij nog steeds zo vol van 
zijn eigen beeld van zichzelf dat hij mijn gevoelens negeert. Hij is 
erachter gekomen dat mijn therapeut – een begripvolle, aardige en 
meelevende vrouw – iemand is met wie hij heeft samengewerkt en 
hij stond erop dat ik niet meer naar haar toe zou gaan. De zoveelste 
poging om me te isoleren en weg te houden bij steun van buiten-
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af. Toch zet mijn moeder me onder druk (soms onbewust) om de 
relatie in stand te houden. Maar ik vertrouw hem niet meer, ik ver-
trouw mijn oordeel niet meer wat mijn vader betreft.
 We zullen nooit een goede band hebben, maar mag ik de relatie 
wel helemaal verbreken, Sugar? Heel veel mensen houden vol dat 
familie te belangrijk is, dat het mijn plicht is de man te vergeven 
die me het leven heeft geschonken. Hij is de enige vader die ik heb. 
Maar is dat de pijn, de zelftwijfel en de depressie wel waard?

Kon Slechter Zijn

Beste Kon Slechter Zijn,

Nee, een relatie blijven onderhouden met je onhebbelijke vader 
is niet de pijn, de zelftwijfel en de depressie waard. Je hebt juist 
gehandeld door de banden met hem door te snijden. Het is waar 
dat hij de enige vader is die je ooit zult hebben, maar dat geeft 
hem niet het recht jou slecht te behandelen. De norm die je moet 
aanhouden bij de beslissing of je al of niet een actieve band met 
hem wilt onderhouden, is dezelfde die je bij alle relaties in je 
leven moet aanhouden: je mag niet slecht of respectloos worden 
behandeld of worden gemanipuleerd.
 Daar voldoet je vader op dit moment niet aan.
 Ik vind het rot dat je vader een manipulatieve narcist is. Ik  
vind het naar dat je moeder ervoor heeft gekozen hem in zijn 
gekte te steunen ten koste van jou. Dat zijn twee heel moeilijke 
dingen. Maar nog moeilijker zou het zijn om een leven te leiden 
waarin je jezelf toestaat slecht te worden behandeld. Ik weet dat 
het niet makkelijk of ongecompliceerd is om jezelf te bevrijden 
van de tirannie van je vader, maar het is wel de juiste manier. En 
het is ook de enige manier die misschien – heel misschien – ooit 
zou kunnen leiden tot een gezonde relatie tussen jullie tweeën. 
Door erop te staan dat je vader jou met respect behandelt, vol-
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doe je aan je belangrijkste plicht, niet alleen als dochter, maar 
ook als mens. Dat je ermee bent opgehouden contact te hebben 
met iemand die zich misdraagt en die zoveel macht heeft als je 
vader, getuigt van moed en kracht. Mijn respect heb je.
 Ik heb als volwassene geen ouders gehad. Ik leef al zo lang 
zonder hen en toch draag ik ze elke dag met me mee. Ze zijn 
zoiets als twee lege kommen die ik steeds weer op eigen kracht 
moet vullen.
 Ik veronderstel dat je vader hetzelfde effect op jou zal hebben. 
In sommige opzichten heb je gelijk: waarschijnlijk zul je nooit 
helemaal aan je vader ontkomen. Hij zal de lege kom zijn die jij 
keer op keer moet vullen. Wat zul je erin doen? Onze ouders zijn 
de oerbron. Wij maken ons eigen leven, maar de verhalen van 
onze oorsprong zijn de hunne. Zij gaan met ons terug tot aan het 
begin der tijden. Je kunt niet om ze heen. Door de banden met je 
vader door te snijden heb je een revolutie in je leven ontketend. 
Hoe ga je nu leven?
 Ik zei dat het sterk en dapper van je was om te stoppen met 
je vader te communiceren omdat je iets hebt gedaan wat veel 
mensen nooit zouden kunnen. Je hebt een grens gesteld. Je hebt 
besloten dat je je niet laat mishandelen en je hebt naar die be-
slissing gehandeld. Die keus kwam voort uit woede en gekwets-
theid. Het terrein daarachter heeft te maken met genezing, 
transformatie en vrede – of in elk geval zal dat zo zijn als jij een 
verpletterend mooi leven wilt leiden.
 Wat ik bedoel is dat je weliswaar je vader hebt verlaten maar 
dat je relatie met hem niet voorbij is. Het zal jaren kosten om 
echt met hem uit de voeten te kunnen (en trouwens ook met je 
moeder). Er is heel veel werk te verrichten dat over vergeving 
gaat en woede, met aanvaarding en loslaten, met verdriet en 
misschien zelfs wel met een ingewikkeld soort blijdschap. Die 
dingen volgen geen recht pad. Ze zigzaggen in en weer uit elkaar 
en keren dan om om je een schop tegen je achterste te geven. Ze 



322

zullen je in je gezicht stompen en je aan het huilen en het lachen 
maken. Je zegt dat je nooit een goede relatie met je vader zult 
krijgen, maar dat weet je niet. Jij zult veranderen. Hij misschien 
ook. Sommige feiten over je kindertijd zullen onveranderlijk 
zijn, maar andere niet. Je zult misschien nooit iets begrijpen van 
je vaders wreedheid, maar met hard werken en stille aandacht, 
met begrip en gevoel zul je wel iets van hem gaan begrijpen.
 Ik hoop dat je het lef hebt dat te doen.
 Na de dood van mijn moeder, toen ik tweeëntwintig was, 
schreef ik een brief aan mijn vader. Tegen die tijd haatte ik hem, 
maar er zat een stralende barst in mijn haat die de liefde van 
mijn moeder daar gemaakt had, en waar mijn vader in had 
kunnen glippen als hij veranderd zou zijn. In de brief vertelde 
ik hem dat mijn moeder plotseling was gestorven en ook dat ik 
altijd had gehoopt dat wij ooit een band zouden kunnen heb-
ben. Ik zei dat ik dat alleen zou kunnen als hij me eerst uitlegde 
waarom hij de dingen had gedaan die hij deed toen we nog een 
gezin waren.
 Soms stel ik me voor dat mijn vader die brief openmaakt. 
Het is twintig jaar geleden en al is zo’n beetje alles in mijn leven 
in die twintig jaar veranderd, mijn voorstelling van mijn vader 
die de brief ontvangt met het nieuws van het overlijden van 
mijn moeder is dezelfde. In mijn verbeelding huilt hij zacht bij 
het nieuws. Hij beseft dat zijn drie kinderen nu wees zijn en dat 
dit zijn kans is om de dingen recht te zetten. Hier is zijn kans 
om onze vader te zijn. Het is niet te laat. We hebben hem nu 
nodig.
 Maar dat besefte hij niet. In plaats daarvan werd hij dronken 
en belde om te zeggen dat ik een leugenachtige bitch was en dat 
onze moeder onze geest had vergiftigd en mijn broer, zus en mij 
tegen hem had opgezet. Ik hing op zonder afscheid te nemen.
 Zeventien jaar gingen voorbij.
 Toen ging op een dag de telefoon en daar was het: de naam 
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van mijn vader op het schermpje van mijn telefoon. Hij is dood, 
was mijn eerste gedachte. Ik verwachtte dat zijn derde vrouw me 
belde om dat te zeggen. Ik nam niet op. Ik keek alleen toe terwijl 
hij overging. Een paar minuten later luisterde ik de boodschap 
af.
 Het was niet de derde echtgenote van mijn vader. Het was 
mijn vader. ‘Je spreekt met je vader,’ zei hij, gevolgd door zijn 
voor- en achternaam, voor het geval ik niet wist wie mijn vader 
was. Hij noemde zijn telefoonnummer en vroeg me hem te bel-
len.
 Het kostte me een week om dat te doen. Ik was klaar met hem. 
Ik had de lege kom van hem keer op keer gevuld. Ik had op blote 
voeten over een partij rotzooi gelopen met die kom in mijn han-
den. Ik had niets over de rand laten klotsen. Ik hield niet meer 
van hem. Ik herinnerde me alleen dat ik van hem had gehouden. 
Lang geleden.
 Ik draaide zijn nummer. ‘Hallo,’ zei hij – zijn stem heel ver-
trouwd na al die tijd.
 ‘Je spreekt met je dochter,’ zei ik, gevolgd door mijn voor- en 
achternaam, voor het geval hij niet wist wie zijn dochter was.
 ‘Kijk jij naar Rachael Ray?’ vroeg hij.
 ‘Rachael Ray?’ fluisterde ik, nauwelijks in staat iets te zeggen, 
terwijl mijn hart als een razende tekeerging.
 ‘Rachael Ray, je weet wel. De kookboekenschrijfster. Ze heeft 
een talkshow.’
 ‘O ja,’ zei ik.
 En zo ging het door, het verbijsterendste gesprek dat ik ooit 
heb gehad. Mijn vader praatte met me alsof we elkaar wekelijks 
spraken, alsof niets van wat er was gebeurd was gebeurd, alsof 
mijn hele kindertijd niet bestond. We kletsten over recepten met 
weinig calorieën en over poedels; over grijze staar en het belang 
van zonnebrandcrème. Een kwartier later hing ik totaal sprake-
loos op. Hij had geen last van wanen, hij was niet ziek en hij leed 
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ook niet aan dementie. Hij was mijn vader. De man die hij altijd 
was geweest. En hij praatte tegen me alsof ik zijn dochter was. 
Alsof hij het recht had.
 Maar dat had hij niet. Kort daarop stuurde hij me een e-mail 
met kletspraat. Toen ik antwoordde, zei ik hetzelfde wat ik had 
gezegd in de brief die ik hem jaren daarvoor had geschreven – 
dat ik er alleen over zou nadenken of ik een relatie met hem wil-
de onderhouden als we eerst een eerlijk gesprek hadden over ons 
gezamenlijke verleden. In zijn reactie vroeg hij ‘wat ik dan wilde 
weten’.
 Ik was toen al zo ver gekomen. Ik had de feiten uit mijn leven 
aanvaard. Ik was gelukkig. Ik had twee kinderen en een partner 
van wie ik hield. Ik was niet kwaad meer op mijn vader. Ik wilde 
hem geen pijn doen. Maar ik kon niet net doen of ik een relatie 
met hem had, als hij weigerde ons leven te erkennen. Ik was be-
reid te luisteren. Ik wilde zijn inzichten horen, wilde weten wat 
hij dacht, en ik wilde zien of hij door een of andere wonderbaar-
lijke omslag een andere man was geworden – eentje die eindelijk 
mijn vader kon zijn.
 Ik schreef de meest genereuze, liefhebbende, oprechte, on-
bevreesde, pijnlijke, volwassen en vergevensgezinde brief die ik 
maar kon opbrengen. Die kopieerde en plakte ik in een e-mail 
en ik drukte op verzenden.
 Het antwoord van mijn vader kwam zo snel dat het onmo-
gelijk leek dat hij de brief helemaal had gelezen. In woedende 
bewoordingen schreef hij dat ik nooit meer contact met hem 
moest opnemen en dat hij blij was dat hij eindelijk van me af 
was.
 Ik huilde niet. Ik strikte de veters van mijn hardloopschoe-
nen, ging door de voordeur het huis uit en liep door mijn buurt 
naar een park en een hoge heuvel op. Ik stopte pas met lopen 
toen ik de top had bereikt, en toen ging ik op een bankje zit-
ten met uitzicht over de stad. Het was de week voor mijn ne-
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genendertigste verjaardag. Ik stel me mijn ouders altijd voor op 
mijn geboorte dag, jij niet? En dat stel ik me net zo voor als ik 
me voorstel hoe mijn vader de brief kreeg die ik schreef na de 
dood van mijn moeder – dat verandert niet, ondanks wat er-
na is gebeurd. Ik kan me mijn moeder en mijn vader zo helder 
voor de geest halen op mijn geboortedag. Hoe oprecht ze van me 
moeten hebben gehouden. Hoe ze me in hun armen hielden en 
dachten dat ik een wonder was. Ze moeten hebben geloofd dat 
ze betere mensen konden zijn dat ze waren geweest. Dat zouden 
ze zijn. Dat wisten ze. Dat moesten ze. Want nu was ik er.
 Dus daarom voelde het extra heftig om op dat bankje te zitten 
en te verwerken wat er net was gebeurd. Ik had het gevoel dat 
je krijgt – er is geen woord voor dat gevoel – wanneer je tegelij-
kertijd gelukkig, treurig, kwaad, dankbaar, berustend en ontzet 
bent en wat je verder allemaal nog kunt voelen, en dat allemaal 
op één hoop gegooid en versterkt. Waarom is er geen woord 
voor dat gevoel?
 Misschien omdat dat woord ‘genezing’ is en dat willen we niet 
geloven. We willen geloven dat genezing zuiverder en volmaak-
ter is, als een baby op zijn geboortedag. Zoals wij hem in onze 
handen houden. Zoals we betere mensen zullen worden dan we 
zijn geweest. Zoals we moeten zijn.
 Op dat gevoel heb ik kunnen overleven. En het zal ook jouw 
redding zijn, lieverd. Wanneer je zo ver komt dat je totaal erkent 
dat je zult gaan bloeien, niet ondanks alles wat je hebt verloren 
en ondanks je verdriet, maar juist daarom. Dat je de dingen die 
in je leven zijn gebeurd niet zou hebben gekozen, maar dat je 
er wel dankbaar voor bent. Dat je de twee lege kommen voor 
eeuwig in je handen hebt, maar dat je ook het vermogen hebt ze 
te vullen.
 Dat heb ik gedaan in de week voordat ik negenendertig werd. 
Ik vulde de lege kom van mijn vader nog een laatste keer. Ik zat 
heel lang op dat bankje naar de lucht, het land, de bomen, de ge-
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bouwen en de straten te kijken en te denken: mijn vader – mijn 
váder! – is eindelijk, eindelijk, eindelijk van me af.

Liefs,
Sugar
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Overstijgen

Lieve Sugar,

Ik voel me verscheurd. Ik heb het gevoel dat ik moet kiezen tus-
sen de twee dingen waarom ik het meest geef. Mijn vrouw en ik 
hebben een dochter van achttien maanden. Ons huwelijk is al jaren 
stormachtig. Mijn vrouw is aan de heroïne verslaafd en heeft (na de 
bevalling), na zeven jaar droogstaan, een terugval. Tot de avond dat 
ik haar betrapte, gaf ze borstvoeding terwijl ze snoof.
 Ik stam af van drie generaties verslaafden aan allebei de kanten 
van de familie. Zelf ben ik afgekickt toen ik tiener was en heb ik 
mijn leven op de rails gekregen toen ik in een opvanghuis voor jon-
gens woonde, dat ik deels als mijn thuis beschouw. Tegenwoordig 
werk ik als drugshulpverlener bij diezelfde instelling. Ik ben een 
wandelend voorbeeld voor de straatkinderen in Los Angeles met 
wie ik werk, en die erg op mij lijken. Dit werk is mijn roeping. Het 
heeft me zelfs geïnspireerd om mijn roman te schrijven, het meest 
gejatte boek in het opvanghuis waar ik werk.
 En daar begint de scheur in mijn ziel. Mijn vrouw komt uit 
een stadje in het Zuiden. Daar heb ik haar ontmoet. Mijn moeder 
stierf toen ik daar woonde. Mijn vrouw stond toen voor me klaar. 
Die stad heeft me geheeld. Onlangs kreeg mijn vrouw er een baan 
aangeboden. De hele familie van mijn vrouw en haar hele netwerk 
zijn daar. Ze heeft net haar tweede sollicitatiegesprek gehad en zal 
waarschijnlijk die geweldige baan krijgen.
 Ik weet gewoon niet wat ik moet doen. Op professioneel gebied 
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gaat het steeds beter met me. Ik ben halverwege mijn studie soci-
aal werk en er begint vaart in mijn leven te komen. Vlak voordat 
mijn vrouw deze baan kreeg aangeboden, bekende ze dat ze al drie 
maanden aan de methadon (voorgeschreven door haar arts) was om 
van haar ernstige verslaving af te komen. Ze had ervoor gekozen 
het me niet te vertellen, ook al heb ik haar ondersteund en heb ik 
sinds haar terugval gevraagd of ze weer een band met me wil op-
bouwen. Het slaat misschien nergens op, maar ik voelde me hier 
erger door verraden dan door haar terugval. Ik wil gewoon dat ze 
een band met me heeft.
 Als ze de baan krijgt, weet ik niet of ik wel met haar mee wil, van-
wege mijn gebrek aan vertrouwen in haar en de positieve kant die 
mijn leven hier in Los Angeles op gaat. Ik wil dat mijn vrouw geluk-
kig is en in de buurt van haar familie (ik heb haar geen familie te 
bieden bij wijze van netwerk), maar ik kan zelfs maar de gedachte 
dat ik bij mijn dochter vandaan zou zijn niet verdragen. Ik wil niet 
net zo zijn als mijn vader.
 Ik voel me verscheurd en radeloos. Moet ik bij mijn dochter en 
mijn vrouw blijven of voortgaan op het pad van mijn roeping bij 
het opvanghuis met de straatjongens in la, van wie ik hou? Help 
me alsjeblieft hiermee.

Was getekend,
Verscheurd en Radeloos

Beste Verscheurd en Radeloos,

Af en toe geef ik les in het schrijven van autobiografieën. Ik stel 
mijn leerlingen altijd twee vragen over het werk dat zij en hun 
klasgenoten hebben geschreven: wat gebeurt er in dit verhaal, en 
waar gaat dit verhaal over? Dat is een nuttige manier om te zien 
wat er is. Heel vaak is dat niet veel. Of liever gezegd: het is een 
hoop over wat er is gebeurd dat uiteindelijk nergens over gaat. Je 
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krijgt geen punten voor het leven, zeg ik tegen mijn leerlingen. 
Een boeiend, hilarisch of tragisch leven is niet genoeg. Kunst is 
geen anekdote. Het is het bewustzijn dat we op ons leven losla-
ten. Om ervoor te zorgen dat wat er in het verhaal gebeurt de 
beperkingen van het persoonlijke overstijgt, moet het worden 
voortgedreven door de motor van wat het verhaal betekent.
 Dat gaat ook op voor het leven. Of in elk geval gaat het op 
wanneer je een leven wilt leiden dat voortdurend evolueert, zo-
als jij en ik willen, sweetie. Wat dat van ons vraagt, is dat we niet 
in dat leven verstrikt raken, ook al voelen we ons in feite jam-
merlijk verstrikt. Het vraagt erom dat we ons niet alleen con-
centreren op wat er in ons verhaal gebeurt, maar ook op waar 
ons verhaal over gaat.
 Er is een zin in je brief die er meer toe doet dan alle andere 
zinnen: ‘Ik wil niet net zo zijn als mijn vader.’ Het is vreemd 
dat het ertoe doet, aangezien ik niet precies weet wat je ermee 
bedoelt – je vertelt nergens in je brief hoe je vader is. En toch 
begrijp ik het, natuurlijk. ‘Ik wil niet net zo zijn als mijn vader’, 
is een verhaal dat ik ken. Het is geheimtaal voor een vader die 
heeft gefaald. En dat is waar je verhaal over gaat.
 Als je niet net zo wilt zijn als je vader, doe dat dan ook niet. 
Daar heb je je betekenis, lieve man. Dat is jouw doel op deze aar-
de. Je dochter is de belangrijkste persoon in je leven en jij bent 
een van de twee belangrijkste mensen in het hare. Dat is meer 
dan een feit. Dat is de waarheid. En net als alle waarheden heeft 
die haar eigen integriteit. Die is stralend helder en onwrikbaar. 
Wil jij slagen in het vervullen van jouw betekenis, dan moet al-
les wat in jouw leven gebeurt voortvloeien uit die waarheid.
 Dus laten we het hebben over de dingen die spelen.
 Je eerste verplichting als ouder is je kind beschermen. Toe-
staan dat je dochter zonder jou naar de andere kant van het land 
verhuist, terwijl je weet dat haar moeder een verslaafde is die 
enorm worstelt met haar herstel is een slecht idee, ongeacht hoe-
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veel oma’s, ooms, nichten en neven her en der in die stad wonen. 
Zolang je vrouw niet clean is en nog hortend en stotend bezig is 
met afkicken, zou zij niet de belangrijkste verzorger van jullie 
kind moeten zijn. Ik zet geen vraagtekens achter de diepe liefde 
die je vrouw ongetwijfeld voor jullie dochter koestert. Maar ik 
ken verslaafden en jij kent verslaafden en we weten allebei dat 
ongeacht hoe geweldig en liefhebbend je vrouw ook mag zijn, ze 
niet bij haar verstand is wanneer ze verslaafd is. Daarvan zal je 
dochter te lijden hebben; dat hééft ze al. Het is jouw plicht om 
haar daarvoor in alle mogelijke opzichten af te schermen.
 Het gevecht waarin je vrouw op dit moment is verwikkeld, is 
essentieel en kolossaal. Alles staat voor haar op het spel. Haar 
vermogen om clean te worden en te blijven hangt rechtstreeks 
samen met haar vermogen moeder voor jullie kind te zijn en 
jouw partner te blijven. Haar verslaving is niet te genezen met 
een baan of een nieuwe stad, al zullen die dingen uiteindelijk 
wel een rol spelen bij haar herstel. Haar verslaving kan alleen 
genezen worden door haar verlangen clean te blijven en de on-
derliggende problemen te verkennen die haar ertoe hebben ge-
dreven een verslaafde te worden.
 Ik raad jullie dus echt aan afstand te nemen van de heftige 
opwinding van een mogelijke nieuwe baan in een verafgelegen, 
geliefde stad en je in plaats daarvan te concentreren op het mon-
ster dat midden in jullie huiskamer zit. Wat voor steun en hulp-
bronnen heeft je vrouw nodig? Welke rol kun en wil jij spelen bij 
haar herstel? Is jullie huwelijk nog te redden? Als dat zo is, hoe 
gaan jullie dan als stel het vertrouwen en de band herstellen? 
In welke stad zouden jullie je leven samen willen opbouwen en 
wat betekent die beslissing voor ieder van jullie, qua beroep en 
persoonlijk? Als jullie huwelijk niet te redden is, hoe gaan jul-
lie dan op een liefdevolle manier verder in de richting van een 
scheiding? Hoe onderhandelen jullie in dat geval over de zorg-
verdeling voor jullie dochter?
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 Dat zijn de vragen die je op dit moment moet stellen. Niet of 
je vrouw en dochter zonder jou naar de andere kant van het land 
moeten verhuizen in deze toch al turbulente tijd. Er zijn andere 
banen voor je vrouw. Er zijn andere banen voor jou (hoezeer je 
ook van de jouwe houdt, er zijn jongens in het hele land die kun-
nen profiteren van jouw leiderschap en wijsheid). Er zijn andere 
momenten waarop een van jullie of beiden kunnen besluiten te-
rug te verhuizen naar haar geboortestad of in la te blijven.
 Als je ervoor kiest die vragen niet op dit moment te stellen, 
betekent dat niet dat je ze niet op een later tijdstip zult stellen. 
Het is alleen een kwestie van de pauzeknop indrukken bij wat 
er in je verhaal gaande is, om uit te kunnen werken wat het alle-
maal betekent. Het is een kwestie van ervoor kiezen niet in dat-
zelfde oude verhaal te blijven wonen maar het te overstijgen – er 
bovenuit te rijzen of buiten de grenzen ervan te treden.
 Ik weet dat je weet wat uitblinken betekent. Je hebt het in je 
eigen leven gedaan toen je een complete man maakte van de ge-
broken jongen die je was. Maar bij overstijgen gaat het erom dat 
we omhoog blijven gaan; bij buiten grenzen treden moeten we 
blijven doorgaan.
 Je begint nog maar net te begrijpen wat het betekent om niet 
net zo te zijn als je vader. Blijf dat begrijpen. Stel jezelf op dat 
punt niet teleur. Wat er ook gebeurt op het front van je huwe-
lijk, je werk of je geografische locatie, verscheurd zijn als het op 
je dochter aankomt is geen optie, tenzij je het weefsel zelf ver-
scheurt. Zij wint altijd.

Liefs,
Sugar



332

Een vage glimp van je geheimzinnige 
bestemming

Lieve Sugar,

Over een paar maanden ga ik trouwen. Waarom voel ik me zo ver-
schrikkelijk agressief en kwaad? Hoe overleeft iemand die gebeur-
tenis?

Agressief

Beste Agressief,

Ik vermoed dat jij de bruid bent en dat je agressief en kwaad 
bent omdat je in de hel van de bruiloftsplanning verkeert en ge-
vangenzit in alle verwachtingen, achterhaalde sprookjes, veel te 
dure spullen en irrationele overtuigingen die mensen aanhan-
gen als ze geloven dat het mogelijk is het gedrag, de gesprekken, 
de drinkgewoonten en de kleding van een grote groep aange-
trouwde en loslopende types, vrienden, onbekenden en colle-
ga’s vlekkeloos te orkestreren, terwijl je tegelijkertijd een beteke-
nisvolle en intieme uitwisseling wilt hebben met je sweetheart, 
waar iedereen bij is. Dat ís niet mogelijk.
 Of in elk geval niet op de manier die jou nu voor ogen staat. 
Ik weet tamelijk zeker dat waar jij je in deze tijd ook over mag 
opwinden – de kleuren van de servetten, de uitnodiging die wel 
of niet naar neef Ray aan je moeders kant moet worden gestuurd 
– niet erg belangrijk is en dat je absoluut zult staan te kijken van 
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wat er werkelijk gebeurt op de dag dat jullie trouwen.
 Je bruiloft zal te gek worden, honey bun, zolang jij maar ac-
cepteert dat het niet iets is om ‘doorheen te komen’. Misschien 
helpt het als je er niet aan denkt als de volmaakte ‘gebeurtenis’, 
maar eerder als een rommelige, prachtige en heerlijk onver-
wachte dag in je lieve leven.
 Mijn eigen bruiloft was absoluut top, al zag het er lange tijd 
naar uit dat alles in het honderd zou lopen. Terwijl onze onge-
veer honderd gasten arriveerden, stortregende het, en we hadden 
geen plan B in geval van regen bedacht voor onze buitenbruiloft. 
Meneer Sugar besefte dat hij honderd kilometer geleden zijn 
broek was vergeten, in de stad waar we woonden, en ik besef-
te dat ik de trouwvergunning was vergeten. Mijn schoonmoe-
der verscheen verkleed als schaapsherder uit Bijbelse tijden, als 
schaapsherders in Bijbelse tijden tenminste groenblauw droe-
gen, en een van mijn oudste vriendinnen nam me terzijde om 
me aan een kruisverhoor te onderwerpen over de reden dat ik 
haar niet had gekozen als bruidsmeisje. Ik kon de schuifspeld-
jes niet vinden die ik had meegenomen om mijn sluier in mijn 
haar vast te zetten en toen er eenmaal andere schuifspeldjes 
waren gekocht in een waanzinnige estafettetocht waarbij twee 
plaatselijke drogisterijen betrokken waren, konden zeven van 
mijn vriendinnen en ik die ellendige sluier niet blijvend op mijn 
hoofd krijgen.
 Veel van die dingen leken op dat moment catastrofaal, maar 
nu horen ze bij mijn meest gekoesterde herinneringen aan die 
dag. Als ze niet waren gebeurd, had ik niet in de regen over 
straat gerend, hand in hand met meneer Sugar, lachend en hui-
lend omdat ik met hem moest trouwen in een sjofel souterrain 
van een bibliotheek in plaats van aan de oever van een mooie 
rivier. Dan had ik nooit het gevoel gekregen dat je krijgt als ie-
dereen die je kent aanbiedt om ver boven de toegestane snelheid 
te rijden voor een broek en een stuk papier. Dan had ik nooit 
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geweten hoe een schaapsherder uit Bijbelse tijden eruit zou kun-
nen zien in blauwgroen, en dan had ik dat belangrijke stukje 
informatie over mijn vriendin nooit gekend. En dan was ik niet 
zo afgeleid geweest door die verdomde schuifspeldjes in mijn 
haar dat ik niet in de gaten had dat het was opgehouden met re-
genen en dat meneer Sugar onze gasten discreet had ingezet om 
honderd witte stoelen een halve kilometer te verplaatsen, van 
dat afschuwelijke bibliotheeksouterrain terug naar dat stuk gras 
aan de mooie rivier, waar ik had gehoopt in de zon met hem te 
trouwen en dat ten slotte ook deed.
 We raken allemaal de weg kwijt in alle piepkleine details, 
maar verlies deze dag niet. Maak een lijst van alles wat tussen 
nu en jullie bruiloft moet worden geregeld en waarover beslist 
en gepiekerd moet worden, en omcirkel dan de dingen die het 
meest voor je betekenen en doe die goed. De rest delegeer je of je 
hakt er knopen over door, en je weigert je er verder nog zorgen 
over te maken.
 Laat je bruiloft een wonder zijn. Laat het een verdomd goed 
feest zijn. Laat het zijn wat je je nu nog niet kunt voorstellen en 
niet zou orkestreren al zou je het kunnen. Vergeet niet waarom 
je er zoveel moeite in hebt gestoken dat het je tot razernij en 
agressie heeft gedreven en een brief aan een adviescolumn. Je 
gaat trouwen! Er ligt een dag in het verschiet die je een glinste-
rende glimp zal opleveren van je geheimzinnige bestemming. Je 
hoeft alleen maar te komen opdagen.

Liefs,
Sugar
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Het gewone wonderbaarlijke

Lieve Sugar,

Een cruciaal concept in veel van je columns lijkt het algemene 
mysterie van de wording te zijn, ofwel dat je niet weet hoe iets zal 
blijken te zijn totdat je het hebt beleefd. Ik zou er graag meer over 
willen weten. Wil je me een specifiek voorbeeld geven van hoe iets 
in de loop van je leven heeft uitgepakt, Sugar?
 Bedankt.

Grote Fan

Beste Grote Fan,

In de zomer dat ik achttien was, reed ik met mijn moeder over 
een landweg. Dit was in de landelijke omgeving waar ik ben op-
gegroeid, en er waren daar allemaal landwegen, de huizen lagen 
kilometers van elkaar vandaan, en bijna niemand had zicht op 
zijn buren. Rijden betekende een eindeloze stroom bomen, lan-
derijen en wilde bloemen passeren. Op deze specifieke middag 
kwamen mijn moeder en ik een garageverkoop tegen bij een 
groot huis waar een bejaarde vrouw in haar eentje woonde, om-
dat haar man was gestorven en haar kinderen volwassen en het 
huis uit waren.
 ‘Laten we eens kijken wat ze heeft,’ zei mijn moeder toen we 
er langsreden, dus ik keerde de auto, reed de oprijlaan van de 
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bejaarde vrouw op en we stapten uit.
 We waren de enigen. Zelfs de oude vrouw van wie de spul-
len waren kwam het huis niet uit, ze zwaaide alleen naar ons 
van achter een raam. Het was augustus, de laatste periode dat ik 
bij mijn moeder woonde. Ik had het eerste jaar van mijn studie 
afgerond en was voor de zomer naar huis gekomen omdat ik 
een baantje had gevonden in een stadje in de buurt. Over een 
paar weken zou ik teruggaan naar de universiteit en zou ik nooit 
meer wonen in het huis dat ik als mijn thuis beschouwde, al wist 
ik dat toen niet.
 Er zat niet veel interessants bij de spullen, zag ik terwijl ik 
de ouwe troep bekeek – oude pannen en versleten bordspellen; 
incompleet serviesgoed in verschoten, onmodieuze kleuren; een 
afgrijselijke polyester broek –, maar net toen ik me omkeerde, 
vlak voordat ik wilde voorstellen weg te gaan, viel mijn oog op 
iets.
 Het was een roodfluwelen jurk afgezet met witte kant, voor 
een peuter.
 ‘Moet je zien,’ zei ik en ik hield hem op voor mijn moeder 
die iets zei als: Ach, wat een schattig ding, wat ik bevestigde en 
daarna legde ik de jurk terug.
 Over een maand werd ik negentien. Over een jaar zou ik ge-
trouwd zijn. Over drie jaar zou ik in een wei staan niet ver van 
het erf van die oude vrouw, met de as van mijn moeders lichaam 
in mijn handen. Op dat moment wist ik behoorlijk zeker dat ik 
zelf nooit moeder zou worden. Kinderen waren schattig, maar 
verder irritant, vond ik toen. Ik wilde meer uit het leven.
 En toch keerde ik idioot genoeg, onverklaarbaar genoeg, op 
die dag in de maand voordat ik negentien werd, terwijl mijn 
moeder en ik in de ouwe troep graaiden van andermans le-
ven, steeds terug naar die roodfluwelen peuterjurk. Ik weet niet 
waarom. Ik kan het nog steeds niet uitleggen, behalve dat iets in 
die jurk krachtige signalen naar me uitzond. Ik wilde die jurk. 
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Ik probeerde mezelf uit mijn hoofd te praten dat ik hem wilde 
terwijl ik over het fluweel streek. In de buurt van de kraag zat 
een vierkantje ondoorzichtig plakband waarop stond: $1.
 ‘Wil je die jurk kopen?’ vroeg mijn moeder terwijl ze achte-
loos opkeek van haar eigen gespeur.
 ‘Waarom zou ik?’ snauwde ik, eerder van streek om mezelf 
dan om haar.
 ‘Voor later,’ zei mijn moeder.
 ‘Maar ik wil niet eens kinderen,’ voerde ik aan.
 ‘Je kunt hem in een doos doen,’ antwoordde ze. ‘Dan heb je 
hem maar, wat je verder ook beslist.’
 ‘Ik heb geen dollar,’ zei ik gedecideerd.
 ‘Ik wel,’ zei mijn moeder en ze stak haar hand uit naar de jurk.
 Ik legde hem in een doos, in een kist van cederhout die van 
mijn moeder was geweest. Ik sleurde hem helemaal mee over 
het verschroeide spoor van mijn twintiger en dertiger jaren. Ik 
kreeg een zoon en toen een dochter. De rode jurk was een ge-
heim dat ik alleen kende, jarenlang weggestopt tussen de beste 
spullen van mijn moeder. Toen ik hem ten slotte opduikelde en 
weer vasthield, was het alsof ik tegelijkertijd een klap kreeg en 
werd gekust, alsof het volume keihard werd gezet en ook heel 
zacht. De twee dingen die waar waren over het bestaan van die 
jurk hadden een tegenovergesteld effect en waren toch een en 
hetzelfde feit:
 Mijn moeder heeft een jurk gekocht voor de kleindochter die ze 
nooit zal kennen.
 Mijn moeder heeft een jurk gekocht voor de kleindochter die ze 
nooit zal kennen.
 Wat mooi. Wat lelijk.
 Wat klein. Wat groot.
 Wat pijnlijk. Wat fijn.
 Het is bijna altijd pas later dat we een streep kunnen trekken 
tussen dit en dat. Er was geen andere kracht aan het werk dan 
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mijn eigen verlangen, dat me ertoe dreef die jurk te willen heb-
ben. De betekenis ervan is alleen ontstaan door de dood van 
mijn moeder en de geboorte van mijn dochter. En toen beteken-
de het heel veel. De rode jurk was het tastbare bewijs van mijn 
verlies, maar ook van hoe de liefde van mijn moeder me had 
voortgedragen tot voorbij haarzelf, en hoe haar leven zich jaren 
ver in mijn leven uitstrekte op manieren die ik me nooit had 
kunnen voorstellen. Het was een wording waarvan ik niet had 
gedroomd dat ze mijn deel zou zijn op het moment dat mijn oog 
op die rode jurk viel.
 Mijn dochter verbindt me niet méér met mijn moeder dan 
mijn zoon. Mijn moeder leeft even helder in mijn jongenskind 
als in mijn meisje. Maar toen ik mijn dochter op de tweede 
Kerstmis van haar leven in die rode jurk zag, schonk me dat iets 
wat woorden te boven ging. Het gevoel dat ik kreeg deed denken 
aan die oorspronkelijke dubbele knal toen ik de jurk voor het 
eerst weer tevoorschijn trok uit de doos met de beste spullen van 
mijn moeder, alleen was het nu:
 Mijn dochter draagt een jurk die haar oma voor haar heeft ge
kocht bij een garageverkoop.
 Mijn dochter draagt een jurk die haar oma voor haar heeft ge
kocht bij een garageverkoop.
 Het is zo eenvoudig dat het mijn hart breekt. Het is zo niets 
bijzonders voor zoveel mensen, zo doodgewoon voor een kind 
om een jurk te dragen die haar oma voor haar heeft gekocht, 
maar hoe uitzonderlijk was het voor mij.
 Ik neem aan dat dat is wat ik bedoel wanneer ik zeg dat we on-
mogelijk kunnen weten wat zich in ons leven zal manifesteren. 
We leven en hebben ervaringen en we verlaten mensen van wie 
we houden en worden door hen verlaten. Mensen van wie we 
dachten dat ze altijd bij ons zouden zijn, doen dat niet, en men-
sen van wie we niet wisten dat ze in ons leven zouden komen, 
zijn er toch. Het is onze taak om daar vertrouwen in te houden, 
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dat in een doos te stoppen en te wachten. Erop te vertrouwen dat 
we ooit zullen weten wat het betekent, zodat, wanneer het ge-
wone wonderbaarlijke aan ons wordt geopenbaard, wij er zullen 
staan, tegenover dat kleine meisje met de mooie jurk, dankbaar 
voor de kleinste dingen.

Liefs,
Sugar



340

Dit noemen we nou een clusterfuck

Noot: Onderstaande twee brieven zijn van de beide vrouwen die 
bij de in de brieven beschreven situatie betrokken zijn.

Lieve Sugar,

Onlangs ben ik naar bed geweest met een man die een ingewik-
kelde geschiedenis heeft met een vriendin van me. Ik wist dat zij 
gekwetst zou zijn als ik met hem naar bed ging, dus had ik gezegd 
dat ik dat niet zou doen. Ze vroeg me niet rechtstreeks om niet met 
hem naar bed te gaan, maar impliciet wel. Ze had het over ‘zijn ver-
liefdheid op mij’ en vroeg hem een keer of we een triootje hadden 
gehad met nog weer een ander meisje. Anyway: ik heb mijn belofte 
gebroken. Ik meende op dat moment wat ik tegen mijn vriendin 
zei, Sugar, maar ik heb gefaald.
 De man in kwestie is een goede kerel. Ik vond het fijn om tijd 
met hem door te brengen en mijn bed was de laatste tijd nogal leeg, 
zeg maar. Mijn begeerte won het van de mogelijke pijn die mijn 
acties overduidelijk zouden veroorzaken. Die man en mijn vrien-
din hebben veel gesprekken gehad sinds ik met hem naar bed ben 
geweest, en het lijkt erop dat zij het hebben bijgelegd terwijl mijn 
vriendschap met haar nog steeds wankel is. Ik denk dat die zich 
uiteindelijk wel zal normaliseren, maar ik heb nu al het gevoel dat 
onze vriendschap niet iets is wat echt belangrijk voor haar is. Ik 
weet zelfs niet of die voor mij wel zo belangrijk is.
 Heel onlangs heeft mijn stiefvader een hartaanval gehad. Het 
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was zijn tweede. Dat maakte dat ik moest denken aan serieu-
ze zaken, consequenties en trivialiteiten, en aan dat als deze ene 
nacht van problematische seks voor altijd iets verandert aan of een 
ontkenning wordt van alle andere manieren waarop ik een goede 
vriendin voor haar ben geweest, dat dan maar zo moet zijn. Als dat 
het geval is, was onze vriendschap niet voorbestemd om voort te 
duren en heb ik belangrijkere dingen aan mijn hoofd. Maar tege-
lijkertijd kan ik het toch niet laten me af te vragen of ik mijn men-
selijkheid een beetje aan het kwijtraken ben. Want vandaag zei een 
ex-vriendin van me in feite dat ze me het feit dat ik haar zes jaar 
geleden had gekwetst nooit helemaal heeft vergeven. Ik had haar 
belazerd als de domme tweeëntwintigjarige die ik was, en heb 
sindsdien wel duizend keer mijn excuses aangeboden. Een poosje 
waren we niet bevriend, maar uiteindelijk werden we weer goede 
vrienden, dacht ik. Tot de dag van vandaag ging ik ervan uit dat 
het goed zat tussen ons. Dat ik haar nu hoor zeggen dat ze anders 
met me omgaat, dat ze informatie achterhoudt vanwege de manier 
waarop ik me jaren geleden heb gedragen, stemt me diep verdrie-
tig en kwaad. Wat betekent het als iemand je iets lijkt te vergeven, 
maar het nooit vergeet?
 Ik voel me tegelijkertijd afschuwelijk en koppig. En ik weet niet 
hoeveel van die woede veroorzaakt wordt doordat ik een aantal na-
re waarheden over mezelf onder ogen moet zien – dat ik kennelijk 
meer waarde hecht aan begeerte dan aan mijn vriendschappen; dat 
ik kennelijk niet kan leren van fouten uit het verleden; dat ik ie-
mand ben die door anderen als onbetrouwbaar wordt beschouwd. 
Dat laatste steekt me nog het meest, en het is een twijfel die ik kort 
na onze escapade heb uitgesproken tegen de man in kwestie. ‘Ze 
heeft je nooit vertrouwd,’ zei hij, wat een bevestiging was van mijn 
vrees, zo niet een selffulfilling prophecy.
 Als de kans zich opnieuw zou voordoen, zou ik waarschijnlijk 
weer hetzelfde doen. En ik weet niet of dat me zorgen moet baren of 
dat het betekent dat ik een genotverslaafde ben of gewoon een vre-
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selijk slechte vriendin. Ik heb geen spijt van mijn recente gedrag, 
maar zou dat wel moeten? Ben ik iemand die hechte vriendschap-
pen opoffert voor wat stomme seksuele bevrediging? Een deel van 
me vindt het al zelfzuchtig dat ik zelfs maar aan je schrijf, omdat ik 
weet dat je me honey bun zult noemen en ervoor zult zorgen dat ik 
me prettiger voel terwijl ik dat niet verdien.

Vriend Of Vijand

Lieve Sugar,

Ik heb twee vrienden van wie ik heel veel houd. De ene is een man 
die ik al ken sinds we tieners waren. Een paar jaar terug begonnen 
hij en ik een kortstondige niet-monogame romance. Daarna werd 
hij verliefd op een andere vrouw, voor wie hij terecht koos. Ik wist 
wel dat we beter vrienden konden zijn dan geliefden, maar mijn 
gevoelens voor hem zaten diep en ik was er kapot van. Uiteindelijk 
trok de pijn weg en werden we weer goede vrienden.
 De ander is een vrouw die ik zeer bewonder als schrijfster en als 
persoon. Ze is grappig, sexy, briljant. We steunen elkaar bij roman-
tische trauma’s en lachen de hele tijd als we samen zijn. Zij was er 
om me te troosten toen die vriend me vertelde dat hij iemand an-
ders had leren kennen. Ze zat naast me toen ik ongegeneerd mid-
den in het centrum van San Francisco in het openbaar in huilen 
uitbarstte.
 Onlangs hebben die twee vrienden elkaar ontmoet, en ze von-
den elkaar leuk. Hij begon grapjes te maken over met haar naar 
bed gaan. (Hij is op dit moment vrijgezel.) Ik zei tegen hem dat ik 
me ongemakkelijk voelde bij dat idee, maar hij veegde mijn zorgen 
van tafel. Ik ben er niet verder op doorgegaan omdat mijn vriendin 
beloofde dat ze nooit met hem naar bed zou gaan. Dat zei ze her-
haaldelijk en nadrukkelijk tegen me, zelfs al vroeg ik het haar niet. 
Ik voelde me weliswaar niet meer aangetrokken tot die man, maar 
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het was allemaal nog te vers en ik had mijn gebroken hart nog niet 
helemaal gelijmd. Ze zag dat het nog steeds effect op me had. Ik 
vertrouwde haar.
 En toch gebeurde het. Ze gingen met elkaar naar bed. Toen mijn 
vriend dat vertelde, was ik erg geschokt; ik ging tegen hem tekeer 
over de manier waarop hij mijn gevoelens in het verleden van tafel 
had geveegd. We voerden diverse lange telefoongesprekken en uit-
eindelijk voelde ik me gehoord, gewaardeerd en gerespecteerd. Hij 
dwong me ook om om te leren gaan met mijn jaloezie en het feit 
dat ik geen zeggenschap heb over de daden van anderen. Sinds dat 
gesprek heb ik heel stevig nagedacht over mijn eigen onzekerheid 
en mijn behoefte om de touwtjes in handen te hebben.
 Toen mijn vriendin twee weken later haar excuses aanbood om-
dat ze haar belofte had gebroken, zei ik dat ik niet meer geloof-
de dat ik recht had op die belofte, ook al deed het me pijn en was 
ik kwaad toen ze die verbrak. Ze had gedaan wat naar haar eigen 
idee goed was voor haar, en nu moest ik erachter zien te komen 
wat goed was voor mij: tijd en ruimte nemen. Voor een deel voelde 
ik me tevreden met deze conclusie. Maar inmiddels had de hele 
situa tie me ook emotioneel uitgeput en walgde ik zo van mezelf, 
dat ik niet eens wist of ik wel recht had op excuses van wie dan ook.
 Ik zit in de knoop, Sugar. Ik weet dat het niet moreel verwer-
pelijk was wat ze hebben gedaan; ik heb zelf ook weleens naar de 
ex van een vriendin verlangd en de vrienden van exen. Deze twee 
vrienden hebben een relatie die losstaat van mij. En toch voelde ik 
me vreselijk gekwetst. En het ergste is nog dat ik me schaam voor 
die gekwetstheid. Ik schaam me voor de jaloezie waarvan ik niet 
wist dat die nog in me zat, maar liefst achttien maanden nadat 
onze romance was geëindigd. Ik wil iemand zijn die op een pret-
tige manier plezier kan beleven aan het feit dat twee mensen van 
wie ik houd in staat waren wat seksueel plezier te maken. Ik wil 
geloven dat de pijn alleen in mijn eigen bezitterige, competitieve 
hersentjes zit, zodat ik gewoon mezelf kan veranderen en erover-
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heen kan stappen. Het enige wat ik nu doe is mezelf om de oren 
slaan met welke keus ik ook maak. Mijn innerlijke kompas voor 
deze zaak werkt niet meer. Ik heb jouw wijze, troostende woorden 
nodig.

Liefs,
Gedriehoekt

Beste vrouwen,

Een paar jaar geleden kregen de Sugar-kleintjes gruwelijke 
ruzie over het afgehouwen hoofd van een zwartharige plastic 
prinses. Mijn zoon stond nog net niet het schuim op de lippen. 
Mijn dochter krijste zo hard en lang dat ik dacht dat de buren 
de politie zouden bellen. Het afgesneden hoofd in kwestie was 
ongeveer zo groot als een toverbal, met een hals die niet echt een 
hals was maar een gat waarin een kleine, verwisselbare romp 
geacht werd te worden vastgeklikt. Die romp was ofwel de oer-
oude Egyptische die mijn dochter vasthield, ofwel de wellustige 
meisjespiraat in rok die mijn zoon vasthield. Vandaar de op-
schudding.
 Geen van beiden kon worden overgehaald hun aanspraak 
op het afgehouwen hoofd van de zwartharige plastic prinses te 
laten varen, ongeacht hoe vriendelijk, streng of maniakaal ik 
ook uitlegde dat ze om de beurt voor korte tijd het hoofd op 
‘hun romp’ konden zetten. En ze lieten zich evenmin troosten 
met een van de talloze andere dingen die rondzwerven in de 
kamer die ze delen – niet de bak met agaten noch de houten 
dolken; de speelgoedpoesjes noch de abc-kaarten; de schuim-
plastic zwaarden noch de Romeinse krijgers of de apen of de 
feeënbeeldjes of de nepgouden munten of de actiepoppen of de 
eenhoorns of de raceauto’s of de dinosaurussen of de kleine no-
titieblokjes met spiraal, met geen enkel ander ding ook in dat 
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hele fokking universum behalve dat afgehouwen hoofd van de 
zwartharige plastic prinses.
 Hij is van mij, krijste mijn dochter.
 Ik was de eerste die ermee speelde, riep mijn zoon terug.
 Dat hoofd is heel speciaal voor me, jammerde mijn dochter.
 Ze speelt de hele tijd met mijn speciale speelgoed, brulde mijn 
zoon.
 Ik praatte en redeneerde en deed suggesties die algauw beve-
len werden, maar in feite was er uiteindelijk niets aan te doen. 
Er was één hoofd en er waren twee lichamen. Dat onbetwistbare 
feit was als een storm die we moesten uitzitten tot alle bomen 
omver waren geblazen.
 Ik begin niet over dit allegorische snippertje uit Huize Sugar 
omdat ik denk dat jullie persoonlijke en gezamenlijke strijd wat 
jullie vriendschap betreft net zo infantiel is als het gekift om 
een speeltje, maar omdat ik denk dat het instructief is om in 
essentiële termen na te denken over ons verlangen niet alleen 
te bezitten wat van ons is, maar ook wat van onze dierbaren is, 
en niet alleen omdat we die dingen voor onszelf willen, maar 
ook omdat we niet willen dat die ander ze heeft. Die hartstocht 
is oeroud en eindeloos en een toverbalformaatstukje van de es-
sentie van datgene waarmee we hier worstelen, en ik nodig jullie 
beiden uit om daarover na te denken.
 We hebben allemaal het recht aanspraak te maken op het af-
gehouwen hoofd van de zwartharige plastic prinses. We geloven 
dat wij de enigen zijn die haar mogen vasthouden. We weigeren 
haar los te laten.
 Voordat we in alle ernst jullie situatie gaan uitpluizen, wil ik 
eerst duidelijk zeggen dat ik tamelijk zeker weet dat als jullie 
tweeën doorgaan met zachtjes voor jezelf uit te praten over dat 
nare en rare wat er gebeurd is met de man die ik maar gewoon 
Het Lekkere Stuk noem, jullie daar spijt van zullen krijgen. Ster-
ker nog, jullie zullen een complete stortvloed aan steeds ver-
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kniptere ideeën uitbroeden over wat er is gebeurd en wat dat 
betekent en wie wat heeft gedaan en gezegd, en daar zullen jullie 
niet alleen verdrietig en ellendig en verbitterd van raken, maar 
het zal jullie ook van een vriendin beroven met wie jullie veel 
beter over tien jaar ergens op een veranda kunnen zitten lachen 
over wat voor stomme sukkels jullie toen waren.
 Jullie hebben allebei iets gedaan waarvan jullie eigenlijk wel 
weten dat het niet geweldig is. Jullie verlangens en angsten en 
tekortkomingen en onredelijke verwachtingen en dingen die je 
niet tegenover jezelf toegeeft, klikten net zo keurig in elkaar als 
een plastic hoofdje in een plastic lijf en toen jullie die combineer-
den voelden jullie je allebei gekwetst. Jullie overkwam hetzelf-
de vanuit verschillende standpunten bezien. Naar wie zou onze 
sympathie moeten uitgaan? Op wier schouders zou de schuld 
moeten rusten? In welke richtingen gaan de pijlen van jullie ver-
haal? Hoe kun je het beste een uitweg vinden uit deze situatie?
 Dat zijn de vragen die ik mezelf stelde toen ik over jullie brie-
ven nadacht. Telkens wanneer ik de verhalen probeerde recht 
te trekken, raakten ze in plaats daarvan helemaal in elkaar ver-
strikt. Ik maakte schema’s en lijsten met punten. Ik pakte een 
stuk papier en tekende een kaart. Ik maakte van jullie ingewik-
kelde Lekker-Stuktoestand een stel wiskundige vergelijkingen 
van het soort dat ik op school nooit goed heb leren oplossen 
(waardoor ik me absoluut vrij voel ze te gebruiken voor mijn 
eigen grillige literaire doeleinden). Zo zien ze eruit:
 Vriend Of Vijand: ‘Ik beloof plechtig dat ik Het Lekkere Stuk 
nooit zal neuken omdat mijn vriendin nog tedere en territoriale 
gevoelens voor hem heeft en ik haar niet wil kwetsen’ + [ik ben 
een zorgzaam persoon en neuken met Het Lekkere Stuk zou me 
dwingen vraagtekens te zetten bij het soort mens dat ik geloof 
dat ik ben] + heb Het Lekkere Stuk toch geneukt = getver/urgh2 
x [maar als ik er goed over nadenk is mijn vriendschap met deze 
vrouw ‘niet zo heel belangrijk’]: en toch was er die keer dat ik 
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met haar in het centrum van San Francisco zat en zij ongege-
neerd zat te huilen > dus – kutzooi! + hoe durft ze kwaad op mij 
te zijn! + in alle andere opzichten ben ik een goede vriendin voor 
haar geweest! + Het Lekkere Stuk is al een eeuwigheid niet meer 
haar vriendje! + ik voel me nu eenmaal tot hem aangetrokken! + 
hij voelt zich tot mij aangetrokken! + ik ben nog niet eens dertig 
en er hangt al spinrag in mijn vagina! + wie denkt zij verdomme 
dat ze is om te bepalen met wie Het Lekkere Stuk en ik al of niet 
het bed in mogen duiken? < ik ben een afschuwelijk mens en 
een zelfzuchtige seksmaniak [wil de veroordelende ex-vriendin 
zo vriendelijk zijn haar getuigenis uit te spreken tegenover de 
rechtbank?]: belazerd, ja + gelogen, ja + moet ik ooit nog wor-
den vertrouwd of vergeven worden, nee, nooit, door geen enkele 
vrouw wanneer dan ook om wat voor reden dan ook + weet je 
wat? Fuck al die bitches! + ik zou zo weer met Het Lekkere Stuk 
het bed in duiken! ≠ Behalve. Nou ja. [Verdomme.]
 Gedriehoekt: ‘Het Lekkere Stuk is een geweldig mens’ + [we 
hebben ‘het uitgemaakt’, al zijn we nooit echt samen geweest, 
nooit monogaam geweest, ook al heeft hij mijn hart gebroken op 
een moeilijk precies te definiëren manier, wat ik hem niet kwa-
lijk neem omdat ik geen verwachtingen koesterde – waarom zou 
ik verwachtingen koesteren? enz.]: het is behoorlijk duidelijk dat 
hij mijn leuke vriendin wil neuken die me ongegeneerd om hem 
heeft zien jammeren in het centrum van San Francisco, en daar 
moet ik van kotsen2 + [wat betekent monogamie nou helemaal? 
wat is liefde? zijn we ooit aan wie dan ook iets verschuldigd als 
het over seks gaat? waarom krijg ik kotsneigingen als Het Lek-
kere Stuk ‘alleen maar een vriend van me’ is?] = accepteren van 
stellige en talrijke beloftes van mijn leuke vriendin om niet te 
neuken met Het Lekkere Stuk x [zusterschap!] – toestaan dat 
Het Lekkere Stuk zijn schouders erover ophaalt wanneer ik 
mijn wens uitspreek dat hij mijn leuke vriendin niet zal neu-
ken = huilen/woede wanneer ze er niet in slagen niet te neu-
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ken + [hoe konden ze? ze had het beloofd! ik dacht dat ze mijn 
vriendin was! hij luisterde gewoon niet naar me!] < lang, moei-
lijk, uiteindelijk bevredigend gesprek met Het Lekkere Stuk dat 
me merkwaardig genoeg het gevoel gaf dat ik dichter bij hem 
kwam [en me ellendiger liet voelen over mijn miezerige, onze-
kere, controlfreakachtige, jaloerse, niet-coole, stomme, compe-
titieve, behoeftige ik2] x kort, onproductief, uitgesproken koel 
gesprek met mijn leuke vriendin [zou ze er eigenlijk niet méér 
spijt van moeten hebben?/wat voor recht heb ik op excuses?/
sinds wanneer mag ik bepalen wie met wie neukt?/maar ze had 
het beloofd!]: fantaseren dat mijn leuke vriendin een vaste baan 
aanneemt in Korea + herhaaldelijk naar het equivalent van mijn 
generatie van Lisa Germano’s ‘Cancer of Everything’ luisteren 
terwijl ik ineengedoken mijn zielig hoopje ik lig te zijn + [afwis-
selen met pogingen om opgewekt de zin ‘om een beetje seksueel 
plezier te maken’ samen te voegen met betrekking tot die twee 
zelfzuchtige etterbuilen] ≠ Behalve. Nou ja. [Verdomme.]
 In de bètabete wereld van Sugarland noemen we dit een clus-
terfuck.
 Jullie hebben allebei ongelijk. Jullie hebben allebei gelijk. Jul-
lie weten alle twee dat je beter kunt. Het feit dat jullie daar niet 
in zijn geslaagd staat nergens aan gelijk tenzij jullie er iets van 
leren. Dus laten we er iets van leren, sweet peas.
 Gedriehoekt, als het je echt kwetst en kwaad maakt dat Het 
Lekkere Stuk een vriendin van je neukt, dan is hij geen vriend 
van je, en moet je ook niet zo met hem omgaan. Dan is hij je 
ex, de geliefde over wie je nog heen moet komen om redenen 
die je misschien zelfs niet aan jezelf kunt uitleggen of rechtvaar-
digen, de man die absoluut verboden is voor iedereen die zelfs 
maar in de verte tot je vriendenkring behoort. Laat dat ‘maar 
we zijn alleen vrienden/vrije liefde’-geklets maar zitten en kom 
uit voor wat je werkelijk voelt: als Het Lekkere Stuk met iemand 
neukt, wil je niet met die persoon omgaan. Nog niet. Nu niet. 
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Misschien wel nooit. Zorg er op zijn minst voor dat je hart is ge-
nezen voordat je Het Lekkere Stuk aan je vriendinnen voorstelt, 
en dan vooral aan diegenen die je beschrijft als ‘grappig, sexy, 
briljant’. En zet je dan schrap.
 Het lijkt er misschien op dat het feit dat Vriend Of Vijand 
ervoor heeft gekozen haar belofte te breken en Het Lekkere Stuk 
te neuken al deze pijn heeft veroorzaakt, maar haar daden lig-
gen niet aan de wortel van jouw verdriet. Wat aan de wortel ligt 
is het feit dat jij je eigen grenzen niet onder ogen hebt gezien 
en hebt erkend. Je hebt geprobeerd van twee walletjes te eten. 
Je wilde de vrouw zijn die bevriend kon zijn met een man over 
wie ze nog niet heen is, maar die vrouw ben je niet. Ik begrijp 
waarom je die vrouw wilt zijn, darling. Het is een verdomd gaaf 
wijf. Ze is de ster van de show. Ze vat niets persoonlijk op. Maar 
je bent haar niet. En daar is niets mis mee. Je bent je eigen breek-
bare, sterke, lieve, zoekende ik. Je kunt verdrietig zijn omdat een 
man voor wie jij min of meer viel, niet voor jou is gevallen. Je 
hoeft niet sportief te zijn. Je hoeft niet net te doen alsof je er geen 
moeite mee hebt om je interessante en mooie vriendinnen te de-
len met Het Lekkere Stuk, ook al voel je je een zielige trut omdat 
je er wel moeite mee hebt. Je mag nee zeggen.
 Maar het punt is dat je het moet zeggen. Je moet de vrouw zijn 
die opstaat en het zegt. Niet alleen tegen die leuke vriendin die 
onmogelijk haar beloftes kan houden terwijl jullie samen rond-
zwemmen in de wateren van het krachteloze snakken naar be-
vestiging en orgasmen, maar ook tegen de man zelf. Jawel, tegen 
Het Lekkere Stuk. Die een vriend van je is, maar toch ook weer 
niet. Je zult moeten leven met de ongemakkelijke werkelijkheid 
dat je wat hem betreft tijd en ruimte nodig hebt. En dan moet je 
die nemen, hoe moeilijk het ook is, wat er ook van komen moge.
 Vriend Of Vijand, jij hebt een beslissing genomen waarvan je 
wist dat die iemand zou kwetsen die jou vertrouwde – een be-
slissing die je expliciet had beloofd niet te zullen nemen, waar-
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van akte – en achteraf rechtvaardigde je die keus met redenen 
waarvan het attenter was geweest als je die van tevoren met haar 
had besproken. Daarmee ben je nog geen ‘genotverslaafde’ of 
een ‘vreselijk slechte vriendin’. Daarmee ben je iemand die iets 
heeft gedaan wat de meeste mensen in deze situatie op dit mo-
ment in jouw leven ook zouden doen: een vrouw die heeft geno-
men wat ze wilde hebben in plaats van wat ze nodig had.
 Je bent tegelijk onschuldig en totaal verantwoordelijk. Je bent 
min of meer klemgezet door Gedriehoekt en je hebt haar op een 
kloterige manier behandeld. De reden waarom al die andere 
rotzooi opkwam in je na-Lekker Stukse overwegingen – je ex, 
het gevoel dat je eeuwig wordt gestraft omdat je haar onrecht 
hebt aangedaan, jouw gevoel dat deze vriendin je nooit heeft 
vertrouwd – is dat je, ondanks je bewering dat je geen spijt hebt 
van wat je hebt gedaan, best weet dat je dit anders, beter of niet 
had kunnen doen. Wat hier op het spel staat is niet alleen je 
vriendschap met Gedriehoekt, maar ook je eigen integriteit. Je 
had beloofd dat je iemand om wie je geeft niet zou kwetsen. En 
dat heb je toch gedaan. Wat maak je daarvan? Wat zou je hier-
van willen meenemen, honey bun? Wil je je handen in de lucht 
gooien en ‘Nou ja’ zeggen of durf je toe te laten dat deze ervaring 
je visie verandert?
 We willen allemaal graag denken dat we gelijk hebben met 
wat we over onszelf geloven, en vaak zijn dat alleen de beste, 
meest ethische dingen – bijvoorbeeld: Natuurlijk zou ik nooit 
Het Lekkere Stuk neuken, want dat zou mijn vriendin kwetsen! 
We willen graag net doen of onze ruimhartige impulsen ons 
als vanzelfsprekend afgaan. Maar in werkelijkheid worden we 
vaak onze aardigste, meest ethische ik als we eerst meemaken 
hoe het voelt om een zelfzuchtige etterbuil te zijn. Dat is de re-
den dat we zo fel moeten vechten om het afgehouwen hoofd van 
de zwartharige plastic prinses, voordat we leren aardig te zijn; 
de reden dat we ons moeten branden voordat we de kracht van 
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vuur begrijpen; de reden dat de relaties die het meest voor ons 
betekenen vaak de relaties zijn die hebben voortgeduurd tot 
voorbij de crisis waaraan ze bijna ten onder gingen.
 Ik hoop dat jullie dat zullen doen, beste vrouwen, ook als het 
wat tijd kost, tijd waarin jullie voort moeten strompelen. Ik weet 
niet of jullie vriendschap er een is die een leven lang meegaat, 
maar ik weet dat het sop de kool waard is. Ik zie jullie wel zitten 
op die veranda over tien jaar.

Liefs,
Sugar
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Bent u mijn moeder?

Lieve Sugar,

Ik ben een jaar geleden naar een andere stad verhuisd en ik voel me 
er de laatste maanden, na diverse aanvallen van eenzaamheid, heel 
erg thuis en op mijn gemak. Ik heb hier een paar geweldige vrou-
wen leren kennen, vrouwen van wie ik me had kunnen voorstel-
len dat ik op zeker moment met ze uit zou kunnen gaan, of op zijn 
minst een poosje het bed met ze te delen. Wat is precies het pro-
bleem hiermee? Nou ja, ik merk dat ik eerder uit gewoonte dan uit 
noodzaak op vrouwen afstap. Ik ga achter iemand aan die onmid-
dellijk beschikbaar is en dan verlies ik al snel mijn interesse – soms 
al voordat het is begonnen. Maar omdat ik een gevoelig, sensueel 
persoon ben, heb ik er moeite mee om afstand te nemen.
 Ik denk dat ik wil vragen of dat biologisch of emotioneel bepaald 
is. Ik ben een man van midden twintig die net begint aan wat een 
veelbelovende carrière lijkt te gaan worden in werk waar ik dol op 
ben. Ik voel heel veel liefde en dankbaarheid in mijn leven, en al-
leen al die zin uittikken zorgt ervoor dat ik me een beetje beter 
voel. Ik hou echt van vrouwen en ik weet niet of ik me daar ooit 
zomaar voor kan afsluiten. Ik wil ook niet eindigen als de zoveelste 
afstandelijke, moeilijke, niet-communicatieve vent die onzeker is 
over zijn eigen gevoelens.
 Een deel van het probleem is volgens mij dat ik het gevoel heb 
dat ik fysieke liefde nodig heb om gelukkig te zijn en dat ik zon-
der minder mens ben. Heb ik meer zelfbevestiging nodig? Moet 
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ik mezelf ervan overtuigen dat ik iemand zal vinden van wie ik 
echt kan houden en achter wie ik niet alleen maar aanga omdat ze 
beschikbaar is? Heeft dit iets met mijn moeder te maken?

Anoniem

Beste Anoniem,

Heb je dat boek gelezen van Philip Eastman: Are You My Mo
ther? Daarin komt een vogeltje uit het ei terwijl zijn moeder van 
het nest is, en het besluit naar haar op zoek te gaan. Het kan 
nog niet vliegen, dus het gaat lopen. Het loopt en loopt en loopt 
op zijn kleine pasgeboren vogelpootjes en stelt voortdurend de 
vraag: ‘Bent u mijn moeder?’ Telkens als hij die vraag stelt, is hij 
ervan overtuigd dat het antwoord ja zal zijn. Maar hij vergist 
zich. Nooit is iemand zijn moeder. Het katje is niet zijn moeder. 
De hen is niet zijn moeder. De hond is niet zijn moeder. De koe 
is niet zijn moeder. Het schip is niet zijn moeder. Het vliegtuig 
is niet zijn moeder. De stoomgraafmachine die de kleine vogel 
een Snuiver noemt is niet zijn moeder. Maar ten slotte, als alle 
hoop is vervlogen, keert het vogeltje terug naar het nest en daar 
komt zijn moeder.
 Het is een kinderboek dat niet echt over kinderen gaat. Het is 
een boek over jou en mij en over iedereen die ooit ergens in de 
twintig is geweest en op zoek was naar datgene in ons binnenste 
wat ons in staat stelt ons thuis te voelen op de wereld. Het is een 
verhaal over hoe onmogelijk het kan zijn om onder ogen te zien 
wie we zijn en bij wie we horen en wie bij ons hoort. Het is een 
tamelijk kloppend verhaal over de reis die jij nu maakt, Ano-
niem, en ik raad je aan om er zowel moed als een waarschuwing 
aan te ontlenen.
 Natuurlijk ben je naar bed geweest met vrouwen met wie je 
geen relatie wilt hebben, honey bun. Natuurlijk heb je dat ge-
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daan! Wanneer je single bent en in de twintig, is het zo ongeveer 
je taak om te vrijen met iedereen die maar voorbijkomt. Het is 
biologisch. Het is emotioneel. Het is psychologisch. Het is ego-
maniakaal. En inderdaad, sommige van die impulsen zouden 
weleens iets te maken kunnen hebben met je moeder (en trou-
wens ook met je vader).
 Die strijdige gevoelens en gedachten die je hebt over liefde 
en seks en de af en toe nogal tegenstrijdige acties die je onder-
neemt met vrouwen, zijn ontwikkelingsmatig volkomen gepast 
en je zult er het nodige van opsteken, dus val jezelf niet te hard. 
Maar zorg er wel voor dat je niet komt vast te zitten. Niet vast 
komen te zitten is cruciaal om te voorkomen dat je ‘de zoveelste 
afstandelijke, moeilijke, niet-communicatieve manspersoon die 
onzeker is over zijn eigen gevoelens’ wordt, die met iedere min 
of meer interessante en geïnteresseerde vrouw die hij tegenkomt 
het bed in duikt. We leren van ervaringen, maar het is niet no-
dig om steeds dezelfde dingen te blijven leren van dezelfde erva-
ringen, hè?
 Je weet hoe het voelt om ja te zeggen tegen vrouwen die je niet 
ontzettend ziet zitten, dus wat dacht je ervan om eens te kijken 
hoe het voelt om nee te zeggen? Welke leegte wordt opgevuld 
door de seks met vrouwen die je niet heel erg ziet zitten en wat 
vult die leegte wanneer je die niet met hén vult? Als je de emoti-
oneel volwassen man wilt zijn die je volgens mij overduidelijk op 
het punt staat te worden, moet je uitgroeien boven het alsmaar 
aan elk katje dat je tegenkomt vragen of ze je moeder is.
 Dat is ze niet. Dat ben jij. En als je dat eenmaal hebt bedacht, 
ben je thuis.

Liefs,
Sugar
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Tien boze jongens

Lieve Sugar,

Ik ben de moeder van twee mooie kleine meisjes van vier en twee. 
Zij zijn de reden van mijn bestaan; ik hou meer van hen dan in 
woorden is uit te drukken. Ik had nooit gedacht dat ik moeder wil-
de worden en heb vaak gezegd dat ik geen affiniteit heb met kin-
deren. Maar, mijn god, toen mijn eerste werd geboren draaide ik 
om als een blad aan een boom. Ik had geen idee wat me overkwam. 
Ik was onmiddellijk verliefd en in haar ban. Ik had al heel snel een 
diepe band met beide meisjes en ik zou mezelf een beoefenaar van 
‘natuurlijk ouderschap’ willen noemen. Wij zijn erg close met ons 
drieën en we vormen een liefhebbend gezin.
 Ik ben me ervan bewust dat het belangrijk is dat ik de gevoelens 
van mijn dochters respecteer en dat ik ze moet bijbrengen dat ze 
hun gevoelens moeten uitspreken en niet onderdrukken. Maar de 
laatste tijd val ik regelmatig uit waardoor ik toesta dat dat duivelse 
dinG op momenten van stress uit me komt. Begrijp me niet ver-
keerd: ik ga niet tekeer over triviale zaken als een bord niet leegeten 
of keten in de supermarkt. Het is eerder een opeenstapeling waar-
bij ik het ene na het andere door de vingers zie en dan ontplof.
 Ik moet ook even uitleggen dat mijn man, een liefhebbende va-
der en echtgenoot, lange dagen maakt en onregelmatig werkt. Dat 
vindt hij verschrikkelijk omdat hij ons vaak mist, maar het is nu 
eenmaal zo. Hij heeft wat ik een zuiver hart noem. Hij is de man 
die me heeft gered, want voordat ik hem kende was ik een dwang-
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matige en negatieve denker. Hij is zuiver ‘goed’ op een manier die 
je tegenwoordig niet vaak tegenkomt. Hij is teder en grappig en 
lief voor onze dochters en daar ben ik heel dankbaar voor, maar hij 
maakt dus lange dagen, waardoor ik vaak een soort alleenstaande 
moeder ben en ik voel me overbelast. De meeste dagen zijn fijn, 
maar als ik over mijn toeren raak, is het huis te klein.
 Waar ik bang van word, Sugar, is dat ik afstam van een licht ont-
vlambare familie. Niet dat mijn ouders boze alcoholisten waren of 
eng gewelddadig. Ze schreeuwden alleen wel onterecht hun longen 
uit hun lijf, en ze intimideerden ons en sloegen ons vaak. We moch-
ten niet onze eigen keuzes maken en ze gaven ons het gevoel dat we 
volkomen machteloos waren. Vooral mijn moeder kon erg tekeer-
gaan tegen mijn broers, zussen en mij, en je kreeg vaak het gevoel 
dat je tussen landmijnen door moest laveren. Je wist gewoon nooit 
wanneer ze zou ontploffen. Ze zei weleens hardop dat ze wilde weg-
lopen en op die avonden ging ik pas slapen als zij in bed lag. Ik dacht 
echt dat ze haar koffers zou pakken en zou vertrekken. Ze had enor-
me problemen waarvan ik pas sinds kort op de hoogte ben. Ze komt 
uit een dysfunctioneel gezin en er zijn nog andere omstandigheden; 
het kost echter te veel tijd om dat hier uit te leggen. Ik denk wel dat 
dat alles maakte dat ze in urenlange monologen kon losbarsten over 
wat voor kloteleven en wat voor klotekinderen ze had.
 Oké, dus dat is het achtergrondverhaal in een notendop. Ik ben 
een vrouw met weinig gevoel van eigenwaarde die tegen heug en 
meug haar studie afmaakte, een best aardige baan vond, met een 
geweldige man is getrouwd en een fijn gezin heeft, maar nu maak 
ik mezelf doodsbang vanwege mijn woedeaanvallen. Ik doe dingen 
waarvan ik weet dat ze onacceptabel zijn. Vanavond greep ik mijn 
oudste dochter uit haar autozitje en smeet ik haar in de voortuin. 
Ze bleef geschokt liggen en barstte in tranen uit. De opmaat was 
een heftige, volwassen driftbui op weg naar huis. Het is net of ik 
pas weer bij mijn volle verstand kom als ik mijn portie razernij heb 
uitgeleefd.
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 Ik heb het gevoel dat ik waardeloos ben en het niet verdien hun 
moeder te zijn omdat ik weet dat dit verkeerd is en er toch niet mee 
kan ophouden. Vandaag heb ik mijn dokter om een verwijsbriefje 
gevraagd voor een therapeut, zodat ik deze onderliggende proble-
men kan gaan bespreken. Ik ben gewoon bang dat ik nooit in staat 
zal zijn te veranderen, en dat die woede en de behoefte om te ont-
ploffen in me zijn ingebouwd.

Liefs,
Hulpeloze Moeder

Beste Hulpeloze Moeder,

Ik denk niet dat je hulpeloos bent. Ik denk dat je een goede moe-
der bent die af en toe aan de grenzen komt van haar vermogen tot 
tolerantie, geduld en hartelijkheid, en die moet leren hoe ze met 
haar woede en stress moet omgaan. Je bent absoluut in staat om 
dat voor elkaar te krijgen. Het deel van je brief waarin je schrijft 
dat je gelooft dat je ‘nooit in staat zal zijn te veranderen’ baart me 
meer zorgen dan het deel van je brief waarin je beschrijft dat je 
je kind in een vlaag van woede op het grasveld smijt. Gegeven je 
situatie als primair verzorger van twee heel jonge kinderen met 
weinig praktische steun van een partner, mag het geen verba-
zing wekken dat je af en toe je zelfbeheersing bent kwijtgeraakt 
tegenover je beminde dochters. Ik heb korte periodes voor mijn 
eigen twee jonge kinderen gezorgd onder omstandigheden die 
me sterk doen denken aan wat jij beschrijft, en het is ontegen-
zeglijk het vermoeiendste en gekmakendste werk dat ik ooit heb 
gedaan.
 Ik heb me ook weleens zo tegenover mijn kinderen misdra-
gen dat ik er spijt van had. Vind maar eens een moeder die dat 
niet heeft gedaan.
 Ik zeg dit niet om je vrij te pleiten, maar eerder – paradoxaal 
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genoeg – om de verantwoordelijkheid voor verandering na-
drukkelijk op jouw schouders te leggen. Het ouderschap is een 
serieuze aangelegenheid. Het haalt het beste en het slechtste in 
ons naar boven. Het vereist dat we onze mooiste en onze meest 
duistere kanten onder ogen zien. Je lieve dochters hebben jou 
de kans gegeven jezelf te zien zoals je helemaal bent: jij bent de 
vrouw die het vermogen heeft om dieper lief te hebben dan ze 
ooit voor mogelijk had gehouden en ook de vrouw die af en toe 
‘heftige, volwassen driftbuien’ heeft tegenover twee mensen van 
nog geen vijf.
 Het beste wat je voor je meiden kunt doen is jezelf vergeven 
voor wat er is gebeurd, accepteren dat je woedeaanvallen je heb-
ben geholpen te begrijpen dat je werk te verzetten hebt om de 
moeder te worden die je kinderen verdienen, en dan uit elke – 
zowel interne als externe – bron te putten om die moeder te wor-
den.
 Je man heeft een veeleisende baan, maar hij is vast wel vaak 
genoeg bij jullie om je met enige regelmaat vrijaf te geven van 
de gezinsdrukte. Doet hij dat? Neem je zijn aanbod aan? Ik weet 
hoe moeilijk het kan zijn om je terug te trekken, helemaal als je 
snakt naar dat zeldzame ‘eindelijk zijn we eens een keertje met 
zijn allen bij elkaar’-gezinsmoment, maar ik moedig je aan om 
ook ruimte voor jezelf te zoeken, al moet je erg je best doen om 
die ruimte te veroveren. Je staat ervan te kijken hoeveel een uur 
in je eentje voor je kan doen, hoeveel razernij je met een wan-
deling de kop indrukt. Er zijn nog andere manieren om steun 
te krijgen. Het uitwisselen van oppas- en speelafspraakjes met 
andere ouders; je kinderen een paar ochtenden of middagen per 
week naar de kinderopvang sturen, zelfs als je geen ‘baan’ hebt 
die je daartoe dwingt; lid worden van een sportschool waar ze 
kinderopvang aanbieden terwijl jij aan het sporten bent of in de 
sauna een tijdschrift doorbladert – dat zijn allemaal dingen die 
mij door de heftigste drukte heen hebben geholpen, toen mijn 
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dagen uitgestrekte jonge-kinderzeeën waren zonder volwasse-
nen in de buurt om me te helpen.
 Het zwaardere werk dat je moet verrichten is natuurlijk van-
binnen, het begrip dat je moet leren krijgen met betrekking tot 
je eigen jeugd. Ik ben blij dat je in therapie gaat. Ik hoop dat je 
aan dat proces begint met een gevoel van kracht en niet zozeer 
uit wanhoop, want het zijn je kracht en je liefde die voor mij 
vooral door je brief heen schijnen. Je bent al zo’n eind gekomen. 
Dat je je dochters anders opvoedt dan de beschadigde manier 
waarop jij bent opgevoed is misschien wel de meest betekenis-
volle prestatie van je leven, maar er is meer voorbij het land van 
‘Ik heb het beter gedaan dan zij’. Ik heb er alle vertrouwen in dat 
je daar zult komen; dat je leert hoe je je woede moet laten zijn 
voor wat die is en niets meer – een storm die door je heen gaat 
zonder schade aan te richten en dan uitdooft in een miezerregen 
voordat hij vervliegt in de zon.
 Ik heb eens tien boze jongens in mijn hart gesloten. Ze lijken 
op het eerste gezicht niets te maken te hebben met jou of mij 
of met wie dan ook van de in wezen goede moeders die jij en 
ik kennen, maar mijn ervaring met hen heeft in veel opzichten 
mijn leven beïnvloed, en dan vooral mijn inzicht in mijn ver-
plichtingen als ouder. Ik werkte met die boze jongens in dezelf-
de periode dat ik met tienermeisjes op een middelbare school 
werkte. Officieel was ik er niet voor deze jongens – ik was aan-
getrokken om de meisjes te helpen – maar omdat ik een kantoor 
had op die school en omdat mijn functieomschrijving ‘jonge-
renwerker’ luidde, en omdat elk programma dat erop gericht is 
kinderen bij te staan die in armoede leven steevast gedwongen 
is alles te pakken wat ze maar gratis te pakken kunnen krijgen, 
werd ik ingeschakeld om deel te nemen aan een soort experi-
ment.
 Het experiment was dit: overtuig de ouders van deze jongens 
– die allemaal iets gedaan hadden wat erg genoeg was om uit 
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een gewone klas te worden gestuurd en in een speciale klas te 
worden geplaatst waar ze hun woede konden leren beheersen – 
om tien weken lang elke dinsdagavond naar school te komen en 
samen met hun kinderen te eten. Het eten werd betaald vanuit 
het programma en de boze jongens zouden het serveren. Elk ge-
zin zou aan zijn eigen tafeltje zitten, afgescheiden van de andere, 
om de eenheid in het gezin te bevorderen. Na het eten zou iedere 
boze jongen een kaart trekken uit een schaal en de tekst erop 
voorlezen aan zijn ouders – het kon iets zijn van ‘mijn fijnste 
herinnering’ of ‘mijn dromen voor de toekomst’ – en dan moes-
ten de gezinnen een kwartier over dat onderwerp praten. Na die 
gesprekken splitsten de gezinnen zich op. De ouders van de boze 
jongens zouden naar een zaaltje gaan waar ze spraken met een 
team sociaal werkers, een soort groepstherapie om de uitdagin-
gen en geneugten van het ouderschap te bespreken; de jongste 
zussen en broers van de boze jongens zouden naar een andere 
ruimte gaan met een stel stagiaires die als oppas waren aange-
wezen; en de boze jongens gingen met hun oudere, en vaak nog 
bozere broers en zussen naar een ruimte waar ik ook was. De 
jongerenwerker.
 Hahaha.
 Het idee was dat ik de jongens voorging in spelletjes die hun 
zouden leren hoe je samenwerkt zonder dat iemand een ander 
probeert de keel dicht te knijpen. De eerste week was een ramp. 
Een van de boze jongens bedreigde de broer van een ander met 
een stoel. Een ander deelde een keiharde stomp uit tegen ie-
mands hoofd toen we ‘eend-eend-gans’ deden. Bingo draaide uit 
op een vechtpartij. Dat ene uur leek vier uur te duren.
 Ik stond letterlijk te trillen wanneer we ons weer bij de ouders 
en de jongere broers en zusjes in de kantine voegden, met de rest 
van het gebouw griezelig donker en stil om ons heen. Zodra we 
weer bijeen waren, gingen we in een wijde kring staan – de tien 
boze jongens en hun familie, vier sociaal werkers, twee stagiai-
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res en ik. Het was tijd voor ons afsluitingsritueel, legde een van 
de sociaal werkers met donderend stemgeluid uit. Dat zouden 
we de komende negen weken elke week doen, zei ze. Eerst gin-
gen we een lied zingen. En daarna iets doen wat ‘regen’ heette.
 Ik wist niet wat ‘regen’ was, maar ik kreeg niet de tijd om er-
naar te informeren. Ik deed alleen mee met de rest van de groep 
en zong het lied, dat zo te horen door de sociaal werkers zelf 
was gemaakt voor deze gelegenheid, en ik ving de weifelende 
blikken op van de ouders van de boze jongens terwijl we ons 
haperend een weg baanden door de opgewekte holle woorden. 
Er waren een paar mannen in de zaal – één echte vader en een 
enkele vaste vriend –, maar het merendeel van de ouders waren 
vrouwen van mijn leeftijd, eind twintig, al zagen ze er niet zo 
uit als ik, kleedden ze zich anders en hadden ze in geen enkel 
opzicht iets van me weg. Ze waren helemaal de moeders van de 
boze jongens. Ze leefden in uitersten. Ofwel ze waren overdui-
delijk afgetobd, ofwel overmatig opgetut. Ofwel heel dik ofwel 
broodmager. Ofwel alsof ze net een lijntje hadden gesnoven, of-
wel alsof ze op het punt stonden in slaap te vallen.
 In hun midden voelde ik me een oplichtster. Hoe moest ik 
hun zoons ervan overtuigen dat ze elkaar niet moesten bedrei-
gen met stoelen?
 Toen het eindelijk tijd was om ‘regen’ te doen, loodste de soci-
aal werkster ons erdoorheen en opnieuw volgde ik terwijl de he-
le groep met ons collectieve lichaam een onweersbui naspeelde. 
We begonnen door in stilte te staan, met onze armen boven ons 
hoofd gebogen tot een zon, waarna we onze handen tegen elkaar 
wreven om een zacht geruis te veroorzaken. Daarna knipten we 
met onze vingers om het getik van regendruppels na te bootsen, 
vervolgens sloegen we met onze handen, eerst tegen elkaar, en 
daarna op onze dijen met luide, waterige klappen. Toen de bui 
op zijn hevigst was, stampten we met onze voeten op de vloer 
voor een donderend gebulder, waarna we langzaamaan alles in 
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omgekeerde volgorde afwerkten – via de tikken, de klappen en 
het steeds zachter wrijven – tot we weer als zonnen stonden.
 ‘Dat was hartstikke gaaf,’ zei een van de boze jongens in de 
stilte. ‘Kunnen we dat nog eens doen?’ vroeg hij, en iedereen 
moest lachen.
 Hij was degene die een andere jongen een te harde stomp te-
gen zijn hoofd had gegeven toen we ‘eend-eend-gans’ deden. Ik 
was die eerste avond een beetje bang voor hem, en niet alleen 
omdat hij een grote, intimiderende bruut van een tweedeklasser 
was. Ik had hem vooral in de gaten gehouden omdat ik zijn ver-
haal kende – de sociaal werkers hadden me over iedere jongen 
bijgepraat – en dat verhaal sprong er voor mij uit als het allerver-
drietigst.
 Twee jaar daarvoor, toen hij nog op de basisschool zat, was hij 
op een middag thuisgekomen van school en werd er niet open-
gedaan. Nadat hij op de deur had gebonkt en er geen reactie was 
gekomen, had hij door het raam naar binnen getuurd en zijn 
vader dood zien liggen op de vloer in de huiskamer, overleden 
aan een overdosis heroïne. Hij meende dat hij de politie niet kon 
bellen. De politie was zijn vriend niet. Dus bleef hij op de stoep 
staan wachten tot zijn moeder thuiskwam, maar die kwam niet. 
Zij was ook aan drugs verslaafd en was prostituee. De jongen 
was haar enige kind. Hij bleef op de stoep slapen, ineengedoken 
onder zijn jas. ’s Ochtends liep hij terug naar school en vertelde 
een leerkracht dat zijn vader dood was.
 Vanaf dat moment was hij een boze jongen.
 Ik zal hem Brandon noemen. Na die eerste ‘regen’ was ik niet 
meer bang voor hem. Hij begon bij me langs te komen op mijn 
kantoor tijdens de stille momenten wanneer de meeste andere 
kinderen in de klas zaten. Hij had een afspraak gemaakt met de 
leerkracht van zijn speciale klas dat hij, zodra hij voelde dat hij 
boos werd, de klas mocht verlaten en diep in- en uitademend 
door de gang op en neer mocht lopen. Dat was een oefening die 
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hij op school had geleerd, en die werkte goed bij hem. En daar 
ging hij, op en neer, langs de open deur van mijn kantoor, langs 
de open deur van mijn kantoor, langs de... tot hij uiteindelijk een 
stap terug deed en met een stem zo gedrenkt in nep-nonchalan-
ce dat mijn hart er pijn van deed, vroeg: ‘Waar ben jij dan mee 
bezig?’
 ‘Niks bijzonders,’ zei ik. ‘Kom binnen.’ En dan ging hij zit-
ten op de gruwelijke-verhalenstoel naast mijn bureau, waar alle 
meiden gingen zitten om hun gruwelijke verhalen te vertellen, 
en vertelde hij me zijn verhalen, die niet allemaal gruwelijk wa-
ren. Zijn leven ging de goede kant op, vertelde hij. Hij was heel 
blij dat zijn moeder ermee had ingestemd om deel te nemen aan 
het dinsdagavond-experiment. Het ging geweldig met haar, zei 
hij. Ze was clean aan het worden, en haar vriend ook. In de zo-
mer zouden ze een hond nemen.
 De weken verstreken. De dinsdagavonden kwamen en gin-
gen. Een paar gezinnen stopten ermee. Andere namen nieuwe 
leden mee: zwangere oudere zussen; nieuwe geliefden en stief-
kinderen. Elke week deden we hetzelfde: eten, discussie, groeps-
gesprek, zingen, ‘regen’. Kinderen hebben structuur nodig, was 
een zin die ik vaak hoorde. Kinderen vinden het prettig om te 
kunnen voorspellen wat er hierna gebeurt.
 En ze vonden het vooral heerlijk om ‘regen’ te doen. Ze wer-
den giebelig van het hele ritueel. Ze sloegen de vonken uit hun 
dijen om onweer te maken. Elke week bracht de stilte na afloop 
een soort genezing teweeg.
 Ik dacht nooit dat die knapen boos waren. Ik dacht dat ze ge-
kwetst waren en dat woede de veiligste uitingsvorm was voor 
hun verdriet. Het was het kanaal waardoor hun machteloze 
mannelijke rivieren konden razen.
 Brandon was de meest boze van allemaal, maar ook de schat-
tigste. Hij was er trots op om zich mijn assistent te noemen. Hij 
ging op dinsdag niet na school naar huis om met zijn ouders 



364

terug te komen voor het eten, zoals de meeste boze jongens de-
den. Hij kwam naar mijn kantoor en praatte met me tot het tijd 
was om me te helpen het eten klaar te zetten in de kantine. Hij 
reserveerde de beste tafel voor zijn moeder en haar vriend en 
hem, legde het bestek precies goed neer, en dan wachtte hij tot ze 
verschenen.
 Op de laatste dinsdag van het programma hingen Brandon 
en ik slingers langs de tafels, om de gelegenheid iets feestelijks te 
geven. We hadden diploma’s om uit te reiken en gaven de gezin-
nen goodiebags met spullen als tandenborstels, bordspellen en 
sets glazen. We hadden een reusachtige taart met daarop ‘Gefe-
liciteerd allemaal! Samen staan we sterker!’
 Pas toen de kantine wemelde van de mensen besefte ik dat 
Brandons moeder en haar vriend er niet waren. Hij zat alleen 
aan zijn tafel. Toen het donker werd ging hij bij de voordeur 
staan terwijl de andere boze jongens hun discussiekaart uit de 
schaal trokken. We splitsten op in groepen, maar nog steeds was 
Brandons moeder er niet. Een halfuur later klonk er een klop op 
de deur van mijn klaslokaal en vroeg een van de sociaal werkers 
of ik even met Brandon de gang op wilde komen. Zijn moeder 
was in het centrum van de stad gearresteerd – voor prostitutie of 
drugs of allebei, dat zei ze er niet bij. Ze zou op zijn vroegst pas 
de volgende dag worden vrijgelaten, zei de sociaal werkster met 
een effen stem. Haar vriend zou zo snel mogelijk komen. Hij zou 
bij Brandon blijven tot zijn moeder terugkwam.
 Brandon knikte alleen bij dit nieuws, maar toen ik mijn hand 
op zijn arm legde, onttrok hij zich daar zo heftig aan dat ik dacht 
dat hij me misschien een stomp zou verkopen. ‘Brandon,’ riep ik 
toen hij door de gang wegstormde. ‘Kom alsjeblieft terug,’ pro-
beerde ik zo flink mogelijk uit te brengen, al trilde mijn stem.
 ‘Je mag niet weggaan,’ voegde de sociaal werkster daaraan 
toe. ‘Wij zijn verantwoordelijk voor je.’
 Hij bleef doorlopen alsof we niets hadden gezegd. Er zaten 
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negen boze jongens met hun broers en zussen op me te wachten 
in het klaslokaal. Ik voelde ze gewoon bijna koken daarbinnen. 
‘Brandon!’ riep ik scherper, bang als ik was dat hij de school uit 
zou rennen.
 ‘Ik doe niks verkeerds,’ schreeuwde hij terwijl hij zich om-
draaide en door de gang terug kwam lopen in mijn richting. En 
ik besefte dat hij gelijk had. Hij ging nergens heen en dat was hij 
ook helemaal niet van plan geweest. Hij deed alleen wat hij had 
geleerd, tegen al zijn instinctieve en redelijke impulsen in. Hij 
was diep aan het in- en uitademen en aan het lopen. Hij was een 
boze jongen die zijn razernij onder controle hield.
 Alles aan die jongen die door de gang op en neer liep vertelt 
me een verhaal dat ik moet kennen: dat we het recht niet hebben 
om ons hulpeloos te voelen, Hulpeloze Moeder. Dat we onszelf 
moeten helpen. Dat wij, nadat het lot ons heeft toebedeeld wat 
het ons heeft toebedeeld, verantwoordelijk zijn voor ons eigen 
leven. We kunnen ervoor kiezen onze kinderen op het gras te 
smijten of we kunnen op en neer lopen door de gang en diep 
in- en uitademen. En alles aan de moeder van Brandon vertelt 
me ook een verhaal. Wij zijn heel ver van haar verwijderd, niet-
waar? In allerlei opzichten zitten jij en ik en alle in de grond 
goede moeders die we kennen niet eens op dezelfde planeet als 
die vrouw. Ze faalde en faalde en faalde.
 Maar ik ook. En jij ook.
 Wat dwong haar ertoe om die avond niet te komen opdagen? 
Welke kracht dreef haar om datgene te doen dat ertoe had geleid 
dat ze werd gearresteerd terwijl ze lasagna en taart had moeten 
eten in de schoolkantine met die schat van een jongen van haar? 
Wat was het dat ze zichzelf maar niet kon vergeven? Waardoor 
dacht ze dat ze hulpeloos was?
 Ik weet het niet, maar één ding weet ik wel: als het op onze 
kinderen aankomt, kunnen we ons geen wanhoop veroorloven. 
Als wij opstaan, zullen ze telkens weer met ons opstaan, onge-
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acht hoe vaak we al zijn gevallen. Ik hoop dat je je dat herinnert, 
de volgende keer dat je faalt. Dat hoop ik voor mezelf ook. Je dat 
herinneren is het belangrijkste werk dat we als ouders kunnen 
doen.
 Tegen de tijd dat de boze-jongensgroep die laatste avond van 
ons dinsdagexperiment was afgelopen, was Brandon opgehou-
den met op en neer lopen. In zijn eentje nam hij het diploma 
en de goodiebag namens zijn familie in ontvangst. Hij at een 
stuk taart. Hij stond in de kring en zong het lied dat de sociaal 
werkers hadden bedacht, en terwijl wij aan het zingen waren ar-
riveerde de vriend van zijn moeder.
 Toen we die avond ‘regen’ deden, voelde dat gewichtiger dan 
ooit. Onze zonnen werden ronder; onze handen wreven met 
meer geestdrift over elkaar. We knipten en klapten en stampten 
zo luid dat het was alsof de wolken hun hart eruit gooiden. We 
werkten ons een weg terug door het onweer, maar in plaats van 
tot rust te komen kreeg het ons weer te pakken, omdat we geen 
van allen wilden stoppen. Het was té leuk. We gingen maar door 
en door en door, van knip naar klap en weer terug, razend en 
razend, tot er ten slotte niets anders op zat dan onze armen in 
overgave in de lucht te steken en toe te geven dat de regen was 
verdwenen.

Liefs,
Sugar
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Schitterende kleine dingen

Lieve Sugar,

Ik lees trouw je column. Ik ben tweeëntwintig. Uit wat je schrijft 
leid ik af dat jij begin veertig bent. Mijn vraag is kort en bondig: 
wat zou jij tegen je ongeveer-twintigjarige ik zeggen als je nu met 
haar zou kunnen praten?

Liefs,
Op Zoek Naar Wijsheid

Beste Op Zoek Naar Wijsheid,

Hou ermee op je zorgen te maken of je te dik bent. Je bent niet 
te dik. Of liever gezegd: soms ben je een beetje te dik, maar wie 
kan dat nou echt wat schelen? Niets vervelender en vruchtelozer 
dan een vrouw die betreurt dat haar buik rond is. Voed jezelf. 
Letterlijk. Het soort mensen dat je liefde waard is, zal je er alleen 
maar meer om liefhebben, sweet pea.
 Wanneer je beste vriendin midden in de nacht, als je halver-
wege de twintig bent, naakt je bed in kruipt, schrijlings op je 
gaat zitten en zegt: ‘Je moet nu voor me op de vlucht slaan, an-
ders verslind ik je’, moet je haar geloven.
 Je bent geen afschuwelijk mens omdat je wilt breken met ie-
mand van wie je houdt. Je hebt geen reden nodig om te vertrek-
ken. Weg willen is genoeg. Weggaan betekent niet dat je niet in 



368

staat bent tot echte liefde of dat je nooit meer van een ander zult 
houden. Het betekent niet dat je moreel failliet bent of psychisch 
gestoord of een nymfomane. Het betekent dat je iets wilt veran-
deren aan de voorwaarden van een bepaalde relatie. Dat is alles. 
Wees moedig genoeg om je eigen hart te breken.
 Wanneer dat schattige maar gestoorde homostel je uitnodigt 
om in hun gave appartement xtc met ze te gebruiken, zeg dan 
nee.
 Er zijn dingen die je nog niet kunt begrijpen. Je leven zal een 
groots, zich voortdurend ontvouwend geheel zijn. Het is goed 
dat je er hard aan hebt gewerkt om kwesties uit je jeugd op te 
lossen nu je nog in de twintig bent, maar weet dat wat je nu op-
lost, opnieuw zal moeten worden opgelost. En nog eens. Je zult 
dingen te weten komen die je alleen kunt weten dankzij de wijs-
heid en het fatsoen die met de jaren komen. De meeste van die 
dingen zullen te maken hebben met vergevensgezindheid.
 Op een avond zul je over de houten vloer van je appartement 
rollen met een man die zegt dat hij geen condoom bij zich heeft. 
Je zult glimlachen op die brutale manier waarvan je denkt dat 
die geil is en tegen hem zeggen dat hij je toch moet neuken. Dat 
zal een vergissing zijn waar je in je eentje voor zal moeten boe-
ten.
 Klaag niet zoveel over hoe je carrière verloopt. Je hebt geen 
carrière. Je hebt een leven. Doe het werk. Hou vertrouwen. Blijf 
oprecht. Je bent schrijver omdat je schrijft. Ga door met schrij-
ven en schei uit met je gezeur. Je boek heeft een geboortedag. Je 
weet alleen nog niet wanneer die is.
 Je kunt mensen niet overhalen van je te houden. Dat is een 
onomstotelijke regel. Niemand zal je ooit liefde schenken omdat 
jij dat van hem of haar wilt. Ware liefde stroomt vrijelijk twee 
kanten op. Verdoe je tijd nergens anders mee.
 De meeste dingen komen uiteindelijk op hun pootjes terecht, 
maar niet alles. Soms zul je moedig de strijd aangaan en verlie-
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zen. Soms zul je stevig vasthouden en beseffen dat er geen ande-
re keus is dan loslaten. Acceptatie is een kleine, stille ruimte.
 Op een warme middag in de periode dat je je stompzinnig 
genoeg hebt ingelaten met heroïne zul je in de bus zitten denken 
wat een waardeloos stuk vreten je bent, als een klein meisje in-
stapt met in haar hand de touwtjes van twee paarse ballonnen. 
Ze zal je een van de ballonnen aanbieden, maar die zal je niet 
aannemen omdat je gelooft dat je geen recht meer hebt op zulke 
schitterende kleine dingen. Je vergist je. Dat heb je wel.
 Je veronderstellingen over het leven van anderen staan recht-
streeks in relatie met je naïeve blaséheid. Veel mensen van wie jij 
denkt dat ze rijk zijn, zijn niet rijk. Veel mensen van wie jij denkt 
dat ze het makkelijk hebben, hebben hard gewerkt voor wat ze 
hebben gekregen. Veel mensen die door het leven lijken te flad-
deren hebben geleden en lijden nog steeds. Veel mensen die in 
jouw ogen oud zijn en zich dom genoeg hebben opgezadeld met 
kinderen, auto’s en huizen, waren ooit net zo hip en blasé als jij.
 Wanneer je een man tegenkomt in de deuropening van een 
Mexicaans restaurant die jou later kust terwijl hij uitlegt dat de-
ze kus ‘niets betekent’ omdat hij je heel aardig vindt maar op dit 
moment niet geïnteresseerd is in een relatie met jou of met wie 
dan ook, lach dan gewoon en kus hem terug. Je dochter zal zijn 
gevoel voor humor hebben. Je zoon zal zijn ogen hebben.
 De nutteloze dagen zullen bij elkaar opgeteld toch iets zijn. 
De lullige baantjes als serveerster. De uren dat je in je dagboek 
schreef. De lange, meanderende wandelingen. De uren gedich-
ten, verhalenbundels, romans en dagboeken van overleden men-
sen lezen en nadenken over seks en God, en over de vraag of je je 
oksels moet scheren of niet. Die dingen zijn wat jij wordt.
 Op een Kerstmis als je net twintig bent, wanneer je moeder je 
een warme jas geeft waarvoor ze maanden heeft gespaard, moet 
je niet sceptisch naar haar kijken wanneer ze zegt dat de jas vol-
gens haar perfect voor je is. Hou die jas niet omhoog en zeg niet 
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dat hij langer is dan jij wilt en dat hij te dik is en misschien zelfs 
te warm. Tegen de lente zal je moeder dood zijn. De rest van je 
leven zul je spijt hebben van dat kleine dingetje dat je niet hebt 
gezegd.
 Zeg ‘dank je wel’.

Liefs,
Sugar
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Bedankt, Steve Almond, voor je vertrouwen in mij en voor je 
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