
Marjolijn van Heemstra 1100 vrienden

Marie Louise drinkt elke week koffie met een onbekende

_Marjolijn van Heemstra is
theatermaker en schrijver. Ze wil
weten of facebookvrienden ook
echte vrienden kunnen zijn.

,- Marie Louise heeft geen vragen aan mij. Ze
heeft het gesprek niet voorbereid, ze wilde
gewoon koffie drinken. Ze doet het elke
week - koffie met iemand die ze eigenlijk
niet kent, maar met wie ze graag eens wil
praten. Een verslag van het gesprek zet ze
dan op haarwebsite, de koffiefilter. nI. Marie
Louise en ik zijn facebockvrienden sinds ik
gedichten voorlas op de verjaardag van haar
vader.
Ik zie haar af en toe, bijvoorbeeld op de pre-
sentatie van mijn boek, toen ze een bos bloe-
men kwam brengen. Het zijn altijd korte
ontmoetingen, een lang gesprek hebben we
nog nooit gevoerd.
Ze vertelde me net hoe oud ze is: acht jaar
jonger dan ik. Wat ik vreemd vond om te
horen, want in mijn hoofd had ik van haar
een leeftijdsgenoot gemaakt. Nu denk ik dat
vaak, dat mensen even oud zijn als ik, en ik
zit er regelmatig tien jaar naast. Maar bij
Marie Louise wist ik echt heel zeker dat ze
ouder was dan ze blijkt te zijn. Omdat er op
haar pagina staat dat ze pr-adviseur is en een
foto van het cd-hoesje van de Mega top 100

'99- En omdat ze me zo doelgericht lijkt.
We zitten aan een klein tafeltje in een café

,'-

Ik ben gewoon benieuwd
hoe anderen omgaan
met de vragen die ik heb

in Amsterdam-Noord. Marie Louise met een
kop soep, ik met een ei. Het gesprek komt
rustig op gang, een beetje aarzelend. Ik merk
dat ik houvast mis. Ik ben goed in het beant-
woorden van vragen, in brainstormen of
plannen bespreken, maar dat is niet de opzet
van deze ontmoeting. Deze ontmoeting gaat
over de ontmoeting. Tussen ons in ligt een
onbegrensde ruimte. Waar moeten we begin-
nen?
We praten over praten en hoe weinig je ei-
genlijk zomaarin gesprek raakt met mensen,
over mogelijkheden en hoe je ruimte kunt
scheppen door iets onverwachts te doen.
Zoals dit.:
"Ik was verbaasd", zegt Marie Louise, "dat ik
dit zomaar kan doen. Dat de mensen die ik
uitnodig enthousiast zijn en tijd nemen om
met mij te zitten."
Het heeft iets dappers, de manier waarop ze
tegenover me zit en alles op zijn beloop durft
te laten. Misschien is dit wel het tegenover-
gesteldevan een facebookvriendschap. Een
ingetogen ontmoeting waarin de informatie
stukje bij beetje komt, aftastend en hardop
nadenkend.
"Facebook", zegt Marie Louise, "is eigenlijk
de flyer van je leven. Je zet erop wat je wilt
dat mensen van je zien, je lokt ze met de
juiste foto's, de beste updates. Maar dan?
Wat dan?"
Ik vraag haar wat ze hoopt te vinden in haar
koffieafspraken.
Marie Louise denkt na. "Ik ben gewoon be-
nieuwd", zegt ze, "hoe andere mensen hun
leven vormgeven, hun dromen en hun werk
combineren, hoe anderen omgaan met de
vragen die ik heb."
We praten over wie je bent, het verschil tus-
sen 'zijn' en 'worden' en hoe bepalend je ach-
tergrond is voor de keuzes die je maakt. We
bestellen nog een koffie terwijl het café
steeds voller stroomt met doorweekte men-
sen op de vlucht voor de regen.
We praten, en af en toe zijn we stil.
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-Reacties naar info@marjolijnvanheemstra.nl


