44

HARTENZIEL.NL

BOEK LOVERBOY

DOCUMENTAIRE ANGSTSTOORNISSEN

. ....................................................................................

. ......................................................................................................................................................................................................................................................................................

45

Door Jorien de Lege

igenlijk wilde Manou haar verkopen in Afrika, en ergens wist
Maria Mosterd dat ook wel. Toch
kon ze niet wachten tot ze gingen.
Want hij zei dat ze zouden trouwen
en kinderen krijgen.
Daarmee begint Maria Mosterd
haar tweede boek, Bindi. Ze is 19 jaar
oud, en Nederlands bekendste loverboyslachtoffer. Toen ze twaalf was viel
ze in handen van pooier en drugshandelaar Manou. Vier
jaar lang was ze
zijn slavin. Tot haar
moeder haar wist
over te halen met
een loverboyproject naar India te
gaan om uit zijn
greep te komen.
Daar schreef ze
bij wijze van therapie haar ervaringen op. Het werd
een boek: Echte
mannen eten geen
kaas (2008). Met
ruim
tweehonderdduizend verkochte exemplaren
een bestseller. Een
jaar later kwam
haar moeder met
haar eigen versie: Ik
stond laatst voor een
poppenkraam. Hiervan
werden
40.000 exemplaren verkocht.
Vorige
maand
bracht Maria Mosterd het vervolg uit
met het boek Bindi.
Dit keer beschrijft
ze hoe ze in India
probeert los te komen van haar kwelgeest. Onder begeleiding moet ze leren om weer een eigen mening te hebben, om weer
normaal met mannen om te gaan,
zelfs om weer te leren praten. Straattaal is alles wat ze
nog kent, en haar
gevoel is zo diep
weggestopt
dat
niemand haar nog
kan bereiken. Stukje bij beetje leert ze
hoe ze moet omgaan met een leven
zonder drugs, prostitutie en geweld.
Ze vindt het moeilijk om Manou los
te laten. Overal denkt ze hem te zien
en te horen, en zodra ze in Nederland
komt, is hij ook daadwerkelijk overal.
Ontsnappen lijkt onmogelijk, en het
kost Mosterd zoveel moeite om van
hem af te komen dat ze liever teruggaat naar haar oude bestaan. Haar
moeder weet haar te onderscheppen
als ze op weg is naar het vliegveld,
met een ticket naar Afrika op zak en
Manou aan haar zijde. Een tweede periode in India is nodig om Maria definitief los te weken van die ‘dikke,
zwarte pad in haar hoofd’.
Mosterds eerste boek maakte veel
los in Nederland, en zette het lover-
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boyprobleem definitief op de kaart.
Haar verhaal is zo ongelooflijk, dat
haar ongelukkige schrijfstijl haar
moeiteloos werd vergeven. De toegevoegde waarde van Bindi is dat duidelijk wordt dat niet in iedereen met
een verhaal een verteller schuilt. Mosterd schrijft letterlijk zoals een tiener
in haar dagboek schrijft: ongestructureerd, onvolledig en niet gehinderd
door al te veel stijlgevoel. Ze lijkt nog
maar nauwelijks
bekomen van haar
gebeurtenissen,
waardoor ze niet
veel verder komt
dan een oppervlakkige registratie met hoog ‘en
toen en toen en
toen’-gehalte.
Het gehoopte inzicht in het loverboycircuit blijft
ook uit in dit vervolg op Echte mannen eten geen kaas .
Pas met het boek
van moeder Lucy
Mosterd erbij begin je wat beter te
begrijpen hoe het
zover heeft kunnen komen en
waarom het zo
lang heeft kunnen
duren. Maria ging
vier jaar lang
ogenschijnlijk
naar school. Ze
ging nooit uit en
droeg thuis heel
andere kleren dan
tijdens haar uren
met Manou. Niet
het type tiener dat
je meteen verdenkt van prostitutie, en die illusie
wist haar loverboy
slim te gebruiken.
Het drieluik van
moeder en dochter Mosterd geeft
hortend en stotend een gruwelijk verhaal prijs
van de handel in
kwetsbare tienermeisjes en de manier waarop zo’n
loverboy macht
over die meisjes
krijgt en houdt.
Dankzij deze boeken is dat voor Maria nu voorbij. Ze
eindigt Bindi met een dagboekfragment uit november 2008, drie jaar na
haar tijd in India. ‘Mijn tweede boek
komt binnenkort uit. Hopen dat het
ook wat wordt, want het geld is leuk
dat ik er voor krijg. Ik ben twee keer
naar India gegaan, heb een boek geschreven over mijn tijd met Manou
(waar ik ook vanaf ben) en ’t is een
bestseller geworden. Zo raar hoe het
leven kan gaan. Mijn leven, van straathoer, naar India, naar schrijfster van
een bestseller op tv, radio internet en
kranten.’
Maria Mosterd: Bindi. Van Gennep.
€14,95

Dan
maar
de hele
dag
onder
de douche

Zon, zee, zuipen
en ook een boek

T

Beelden uit de film Angst van Michiel van Erp. Boven: John overwint zijn hoogtevrees.

Bang voor spinnen, bang voor hoogte, bang voor pleinen.
Bij sommigen ontregelt dat hun leven. Michiel van Erp maakte
er de film Angst over. Een ongekend succes in de filmtheaters.
‘Zoveel mensen lijden aan angsten en praten er niet over.’
Door Jorien de Lege

ylvia (33) is bang in het donker. Zo bang dat ze soms weken niet slaapt. Maar in de
bioscoop heeft ze er geen last
van. Ze is de afgelopen twee
maanden al diverse keren geweest.
Steeds naar dezelfde film. Ze weet precies wat ze gaat zien: zichzelf.
Sylvia is een van de hoofdpersonen
van Angst, een documentaire van Michiel van Erp. De film is een portret
van zes Amsterdammers met een
angststoornis. In het geval van Sylvia
overvalt het donker haar met een verlammende angst dat er iemand zal
komen om haar kwaad te doen. John
(56) heeft hoogtevrees en durft zijn eigen balkon niet op. Naar buiten gaat
hij maar helemaal niet, want daar zijn
hoge bruggen.
De hoofdpersonen hebben de film
al gezien, maar Sylvia blijft terugkomen. Voor haar is het een troost om
zichzelf en de anderen terug te zien in
de documentaire. En niet alleen voor
haar, zo blijkt uit de bezoekcijfers.
Angst trok in de eerste twee maanden
bijna 4.000 bezoekers, en is na de première uitgebreid van drie naar acht
bioscopen. Er wordt gerekend op
tienduizend bezoekers in totaal, ongekend voor een documentaire. Volgens Sara Höhner van distributeur Cinema Delicatessen zijn het voornamelijk angstlijders en professionals
die op de film afkomen. Verrast door
de belangstelling besloot ze een aantal voorstellingen bij te wonen. ‘Ineens zie je onder anderen hulpverleners van het Leger des Heils in de bioscoop, die een beetje onwennig bij de
kassa staan. Als niet reguliere filmgangers komen zij puur voor het onderwerp.’
Angst leeft in Nederland. Een op de
vijf mensen ontwikkelt een keer een
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Nienke op de bakfiets.

Gerard op het balkon.

ijdens een vakantie in Griekenland werd ik getroffen
door een familie – vader en
moeder en twee opgeschoten
dochters – die samen urenlang
zaten te lezen aan een tafeltje.
Niet zomaar een keer, nee, systematisch. Na het ontbijt pakten
ze hun boeken en begonnen te
lezen. ’s Avonds op het balkon
sloegen ze opnieuw in innige
stilte hun eigen bladzijden om.
Ietwat vreemd, maar ook jaloersmakend bijzonder.
Deze Griekenlandgangers mogen uitzonderlijk zijn, met de
vierde editie van ‘Zomerlezen’
wil de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse
Boek (CPNB) dit jaar vooral jongeren overhalen ook eens een
boek in koffer of rugzak te stopen. Zon, zee, zuipen en ja,
zachtjes liggen lezen: waarom
niet? Met jeugdige helden die
op een affiche een boek zitten te
lezen, zoals Jakhals-vrouw Isolde Hallesleben in een kruiwagen en BNN-ster Dennis Storm
op een speedboot, probeert het
CPNB het beeld neer te zetten
dat lezen niet alleen voor bebrilde nerds is.
Is het dan nodig, zo’n leesbevorderingscampagne? Uit cijfers blijkt dat een groot deel van
de Nederlanders, 67 procent,
best wil lezen in de vakantie, als
er eindelijk tijd en rust is. Jongeren zijn niet apart geteld. Toch
valt het volgens Francien van
Bohemen, voorlichter bij de Vereniging van Openbare Bibiotheken (VOB) ook met het leesgedrag bij de jeugd wel mee. Na jaren van een dalende trend, was
er afgelopen jaar voor het eerst
sprake van een lichte stijging
bij het aantal uitgeleende boeken. Met 2 procent. Niet veel,
wel positief.
Van Bohemen: ‘Jongeren lezen
het liefst fictie. Voor meisjes is
uit de VS de trend van de chicklit overgewaaid. De ‘girlz-boeken’ voor meisjes van 12, 14, die
te oud zijn voor het kinderboek
en te jong voor het volwassen
boek, doen het goed.’ En ja, het
lezen van boeken moet bevorderd worden, vindt ze, want het
is nu eenmaal goed voor de
mens. Heel eenvoudig: ‘Lezen is
een basisvaardigheid die je nodig hebt voor je opleiding en later voor je werk, het is de basis
voor je verdere ontwikkeling.’
Nog niet zo ingeburgerd,
maar leesvoer voor jongens is
ook al onderweg: ‘ladlit’.
Denk daardoor niet dat leesbevordering voor de jeugd een
nieuwe vondst is. In 1950 hingen in Nederland posters met
een ventje dat al lezend in een
boek naar de wolken zweeft: ‘Vacantie met een boek’, luidde de
tekst. Zo goedkoop was vliegen
toen nog.

angststoornis [zie kader]. ‘En dan gaat
het niet om even slikken als je de lift
in moet’, stelt Judith de Laat van het
Fonds Psychische Gezondheid, dat de
film subsidieerde. Zij vindt het belangrijk dat angst bespreekbaar
wordt. ‘Deze film is voor ons vooral
geschikt als taboedoorbreker. Zoveel
mensen lijden aan angsten en praten
er niet over. Terwijl het hun bewegingsvrijheid wel belemmert.’
Als Dieuwke in beeld komt, wordt al
snel duidelijk hoe ontwrichtend
angst kan zijn. Ze is 23 en heeft nog
nooit gewerkt. Dat lukt niet. Ze is
bang dat mensen haar vies vinden.
Urenlang staat ze onder de douche,
soms drie keer per dag. Allerlei telrituelen moeten haar helpen om het
douchen ‘goed te laten gaan’. Gaat het
niet goed, dan zal iedereen haar vies
vinden. De gedachte daaraan is zo bedreigend dat ze liever helemaal de
straat niet op gaat. Van Erp volgt
Dieuwke als ze met een therapeute
probeert om steeds korter te douchen, zodat ze eindelijk op zichzelf
kan gaan wonen.
Van Erp heeft zijn hoofdpersonen
ook zichzelf laten filmen. Hun grootste frustraties komen naar voren als
ze alleen zijn, in de beslotenheid van
hun eigen kamer. Zoals bij Dieuwke:
‘Ik ben het zo zat. Ik wil gewoon uitgaan met vriendinnen, over straat
gaan. Ik wil leven.’
In Angst komen alleen de hoofdpersonen aan het woord. Therapeuten
zijn slechts figuranten, therapieën
krijgen minimale aandacht. Hij wilde
geen medische film maken, zegt Van
Erp. Dat zijn documentaire zo populair zou worden onder patiënten, had
hij niet verwacht. ‘Ik wist wel dat angsten veel voorkomen, dus je kunt er
vanuit gaat dat mensen er iets in her-

Angstpoli
Een op de vijf mensen
krijgt ooit in zijn leven
last van een angststoornis. De meest bekende zijn de angst om
ziek te worden (hypochondrie), straatvrees,
sociale fobie en dwangstoornissen.
Een stoornis gaat lang
niet altijd over, maar
kan in veel gevallen
wel beheersbaar worden met therapie.
Er zijn de laatste jaren
speciale angstpoliklinieken opgericht voor
patiënten met angststoornissen.
Meer informatie:
www.psychischegezondheid.nl
www.adfstichting.nl

kennen. Maar ik was vooral bezig een
portret te maken.’
Hij is regelmatig bij voorstellingen
om vragen te beantwoorden. De
angst voert ook daar de boventoon.
‘Ik krijg veel vragen van mensen die
zelf aan angst lijden, en die willen weten hoe ze er vanaf kunnen komen.’
Dat brengt hem als regisseur in een
lastig parket. ‘Ik ben geen therapeut,
ik kan ze daar niet bij helpen.’ Om de
vragenstellers tegemoet te komen,
liggen nu in elke bioscoop waar de
film draait folders van de patiëntenvereniging voor angst, dwang en fobie (ADF).
Naar een bioscoop gaan is moeilijk
voor veel mensen met een angststoornis. De een kan niet tegen afgesloten
ruimten, de ander is bang te worden
afgewezen door andere bezoekers. Patiëntenvereniging ADF gaat op verzoek van Cinema Delicatessen in het
najaar speciale vertoningen voor leden organiseren. Een zaal vol lotgenoten zou de drempel moeten verlagen.
Er wordt gedacht aan de aanwezigheid van een therapeut, en de mogelijkheid tot groepsdiscussie na de vertoning. Speciale wensen, zoals het
openlaten van de deur of het aanlaten
van het licht, kunnen vooraf gemeld
worden. Höhner van Cinema Delicatessen is blij met het initiatief. ‘We
kregen zoveel mails binnen van patiënten die de film willen zien maar
niet naar de bioscoop durven. Misschien dat we ze op deze manier toch
de gelegenheid kunnen bieden.’
In ieder geval is het Sylvia gelukt
naar haar eigen film te komen kijken
en te blijven zitten. Zelfs met de deur
dicht en het licht uit.
Angst is nog tot en met september in de
filmtheaters te zien.

Mirjam Schöttelndreier
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Reageren? Opvoeding@hartenziel.nl.
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Een loverboy raak je niet zomaar kwijt. Maria Mosterd
volgde twee keer een therapie in India en schreef twee
boeken om zich los te weken van haar kwelgeest en
pooier. Haar moeder deed er nog een boek bij.
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Eindelijk weg
bij die dikke
zwarte pad

