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tekst Maartje den Breejen beeld Sophie Eekman
PortrEt

Hier 
schrijft, 
slijpt en 
mijmert
Mensje 
van 
Keulen

Een kat met verlatings-
angst, alle muren be-
dekt met kunst, stapels 
 manuscripten: wie door 
het huis van Mensje van 
Keulen waart, leert de 
schrijver kennen. ‘Hier kan 
ik wegkijken in het groen, 
de poes bij me en als ik 
dan ook wat op papier 
krijg, is het leven best 
 behaaglijk.’
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MEnSjE van KEulEn

M
ensje van Keulen is het liefste thuis. Omdat 
ze graag op zichzelf is. ‘Ik zou máánden 
alleen kunnen zijn.’ En omdat ze haar 8-ja-
rige kat Bosi liever niet alleen laat. ‘Hij lijkt 
soms meer op een hond dan op een kat. Als 
ik de stad in ga, wacht hij voor het raam tot 
ik thuiskom. Als ik voor langere tijd wegga, 
kwijnt hij een beetje weg, zegt de oppas.’

Ze is geen kluizenaar, zo is het nou ook weer niet. Ze tennist, 
doet aan pilates, maakt deel uit van een filmclubje dat ‘heus 
niet alleen maar A-films ziet’. Ze drinkt graag een glas wijn 
in sociëteit De Kring, geeft lezingen en gaat regelmatig naar 
de opera, het museum, het concertgebouw. Binnenkort gaat 
ze naar het kleine appartement in Spanje dat ze ooit kocht. 
Ze gaat alleen. Omdat ze vast zit in het schrijfproces van 
haar nieuwe roman en op afstand van haar dagelijks leven 
hoopt op een doorbraak bij het vormen van haar nieuwe 
personages.
Behalve met Bosi woont Van Keulen samen met haar part-
ner, die een lampenwinkel aan de Weteringschans heeft. 
Zondag brengt zoon Aldo kleinzoon Mika, die tot maan-
dagavond blijft. Een benedenverdieping, twee opkamers, 
een kelder en een vliering, telt huize Van Keulen aan de 
vredige Harmoniehof in Amsterdam-Zuid. Denk de meubels 
weg en er blijft een museum over. Van voor- tot achterdeur, 
van kelder tot nok, in de gang, op de overlopen, zelfs in het 
trapgat: overal hangt kunst. 
Herstel. Niet overal. Van Keulen wijst naar het 1 meter 
brede stukje muur in de woonkamer, waarachter het rook-

kanaal loopt. ‘Kijk. Leeg. Moest van mezelf. Eén maagdelijk 
stukje wit.’ 
Hier, in dit huis, ontstond Van Keulens laatste roman Lief-
de heeft geen hersens. Drie jaar tijd had ze ervoor nodig. 
‘Fictie schrijven gaat steeds langzamer. Ik wil mezelf niet 
herhalen, ik word steeds kritischer.’ Wie door haar huis 
waart, leert de schrijver kennen.

We beginnen in de kleine keuken van 2 bij 3. Van Keulen 
zet koffie en haalt een vers koffiebroodje uit de verpakking, 
terwijl ze vanuit de struik in de achtertuin wordt gadege-
slagen door een merel, twee mussen en een Vlaamse gaai. 
Ze knijpt een paar biscuitjes fijn, gooit de kruimels buiten 
op het stenen plaatsje, waar het weldoorvoede viertal ge-
broederlijk begint te smikkelen. ‘Het zijn lichtverteerbare 
koekjes, hoor,’ zegt Van Keulen.
Blikvanger in de keuken is het blauw-wit gestreepte servies. 
‘Van het merk Cornish Blue, gemaakt in het Engelse Corn-
wall. Toen ik een jaar of 20 was, wilde ik varen. Ik dreef een 
half jaar een taxfreewinkeltje aan boord van de veerboot 
tussen Hoek van Holland en Harwich. Wanneer ik wat had 
verdiend, ging ik in Engeland van boord en kocht ik een 
serviesstuk.’ 
Op een plank ligt een stapeltje vergeelde kookboeken. ‘Eén 
keer per jaar kijk ik in het Haagse kookboek om te zien hoe 
de verhoudingen van ingrediënten voor oliebollen moeten 
zijn. Verder kook ik uit het hoofd: mediterraan, Aziatisch, 
Hollands. Alles, maar géén vlees.’
Als jonge schrijver woonde Van Keulen op het Amster-

damse Kattenburg, waar ze de veewagens op weg zag gaan 
naar het abattoir in de buurt. ‘Daar groeide het besef van 
de misdaad van de bio-industrie. Dat dieren kunnen lijden 
en affectie voelen, dat is al lang en breed bewezen. En toch 
worden dieren nog steeds met stokken geslagen, wagens in 
geduwd, over eindeloze wegen getransporteerd.’ De tranen 
springen Van Keulen in de ogen. 
In Liefde heeft geen hersens houdt de zoon van hoofdpersoon 
Romy een tirade over dierenleed: ‘Weet je hoeveel dieren 
er in dit pokkenland ieder jaar vermoord worden? Bijna 
vijfhonderd miljoen, m’n moedertje, allemaal onschuldig, 
nergens om gevraagd, niets misdaan, ze krijgen niet eens 
tijd om oud te worden, en al die kannibalen zetten er hun 
tanden in en laten hun kiezen malen om het laatste bloed 
eruit te persen.’
‘De tirade hoort bij die zoon in al zijn onvolwassenheid,’ zegt 
Van Keulen. ‘Ik leg mijn personages geen pamfletten van 
mijzelf in de mond. Personages behoren geloofwaardig en 
echt te zijn. Ze moeten hun bestaan met je kunnen delen, 
je desnoods dwarszitten. Cristian draaft door. Hij haalt er 
meteen ook alle oorlogen maar even bij. Dit alles gezegd 
hebbende: hij heeft wel behoorlijk gelijk.’ 
Ze neemt koffie en lekkernij mee naar de eettafel in de woon-
kamer. Bosi, die tot dan toe lag te maffen op een speciaal 
voor hem op de keukenradiator gedrapeerde handdoek, 
volgt ons, springt op tafel en keurt het koffiebroodje. 

‘Meestal schrijf ik in mijn werkkamer, maar hier in de 
woonkamer zit ik ook graag. Hier kan ik wegkijken in het 
groen van de tuin met de vogels; de poes bij me en als ik 

dan ook wat op papier krijg, is het le-
ven best behaaglijk. Ik heb nogal een 
neiging tot zwartkijken. Ik kon als kind 
een hele tijd van slag zijn als ik iets 
akeligs zag of hoorde, of alleen al bij 
de gedachte dat een dierbare dood zou 
kunnen gaan. Schrijven is, los van het 
vertellen van een verhaal, vast ook een 
manier om allerlei verschrikkelijks te 
bezweren. In mijn kinderboeken laat 
ik het kwade bestraffen. In volwasse-
nenliteratuur is dat niet altijd geloof-
waardig. Maar ik zou mijn personages, 
hoewel ik hard voor ze kan zijn, nooit 
iets heel ergs kunnen laten overkomen. 
Ik denk dat ik dan iets ergs over mezelf 
afroep. Er gaat ook bijna nooit iemand 
dood in mijn boeken. In Liefde heeft 
geen hersens wel, maar die vrouw is 
zeer oud.’
Als de tuin er niet is om in te verzinken, 
zijn er de kunstwerken aan de muur. 
In de woonkamer overheerst abstract 
expressionisme. Sobere lijsten omvat-
ten vastberaden, geëmotioneerde stre-
ken verf of inkt, die een pijl, een inktvis, 
de zee, een landschap, een gemoeds-
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‘ Fictie schrijven 
gaat steeds 
 langzamer.  
Ik wil mezelf niet 
herhalen, ik word 
steeds kritischer’
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toestand of innerlijke ruimte suggereren. De in 2005 over-
leden kunstenaar Willem van Malsen is het best vertegen-
woordigd. ‘Ik kende hem vanaf de jaren zeventig, van café 
De Pels,’ vertelt Van Keulen. ‘Hij was buitengewoon grappig 
en inspirerend. Een fl inke innemer ook. Was-ie dronken, 
dan riep hij: “I’m the greatest!”’ 

Bosi is gevolgd naar de werkkamer aan de voorkant van 
het huis en springt nu op de volgende radiator, waarop ook 
weer een handdoekje voor hem klaarligt. In dit vertrek is 
de eerste zin van Liefde heeft geen hersens geschreven. Deze 
plek verhaalt over een schrijverscarrière van meer dan veer-
tig jaar. Wie hier een dag doorbrengt, heeft genoeg mate-
riaal voor een vuistdikke biografi e. 
Van Keulen gaat in sneltreinvaart langs alle visuele infor-
matie. Over twee pentekeningen met Harry Mulisch en 
Gerard van ’t Reve: ‘O ja, die heb ik gemaakt in mijn Propria 

Cures-tijd.’ Ooit zat ze op de kunstaca-
demie. Ze koos volledig voor het schrij-
verschap. 
Over een groepsfoto waarop ze in een 
veelkoppig gezelschap naast Willem-
Alexander en Máxima zit: ‘Ik kreeg dat 
jaar de Charlotte Köhler Prijs en sa-
men met allerlei andere prijswinnaars 
– een moleculair bioloog, een cabare-
tier, rocker Peter Koelewijn, iemand 
die dat jaar het beste broodje van Ne-
derland bereidde – was ik voor de 
lunch uitgenodigd op Paleis Noordein-
de. Ik zat tussen keeper Edwin van der 
Sar en Willem-Alexander. Onze toe-
komstige koning begon tegen mij over 
water, daar weet hij nu eenmaal veel 
van: “Weet je hoeveel liter water nodig 
is voor de productie van 1 kilo rijst? 
2000 liter. En weet je hoeveel liter wa-
ter nodig is voor 1 kilo rundvlees? 
10.000 liter.” Ik zei: “Waarom ben ik 
dan de enige aan tafel die geen vlees 
eet?”’ 
Ze staat even stil voor haar boekenkast, 
die uitpuilt. ‘Ja, ik wil wel boeken weg-
doen, maar ik weet niet welke. Sta ik 
met een boek van een vervelende 
schrijver bij de prullenbak, blijkt het 
gesigneerd en zet ik het maar weer 
terug.’ 

LIEFDE HEEFT 
GEEN HERSENS

De jury noemt Mensje van Keulen 
een 21ste-eeuwse Frans Coenen 

die de bleke levens vastlegt 
van mensen die niet direct de 

meest gearticuleerde stemmen 
vertegenwoordigen in de litera-

tuur. In Liefde heeft geen hersens 
 (Uitgeverij Atlas) zijn dat een 

vrouw die ook na de dood van haar 
man nog bang voor hem is, en de 

huismeester van haar fl at, die een 
stille liefde voor haar koestert. 

Een klassieke tragedie over moed-
wil, misverstand en onvermogen in 

een poëtische stijl.

MENSJE 
VAN KEULEN IN 

93
WOORDEN

Geboren: 10 juni 1946
Boek op het nachtkastje:

Waar we het over hebben wanneer we het over 
Anne Frank hebben van Nathan Englander
Schrijfritueel: naast me op het bureau: 

koffi e/thee/water/wijn. Op een bierviltje waar 
BOB op staat

Meest indrukwekkende fi lm: te veel, kan niet 
kiezen, onder andere La pianiste

Muziek: heel wat. Van Dido’s lamento (Purcell) 
tot Dusty Springfi eld

Kunstwerk: Gezicht op Delft
Favoriete voorwerp: sinds kort mijn iPad

Onhebbelijkheid: mopperen
Plek om te ontspannen: Havenhoofd 

 Scheveningen en pier Velsen-Noord
Laatste keer gedanst: vorige week met 

kleinzoon
Wil altijd nog: blijven schrijven

Ze zwaait het 
 bezoek uit. Kat Bosi 
miauwt dat ze snel 
weer naar binnen 
moet komen

ventiteling van een opera – ze weet niet 
meer welke. Uit die zin groeiden uit-
eindelijk de twee personages: Romy, 
weduwe, moeder van twee puberende 
kinderen, gastvrouw op een kerkhof. 
Als bijverdienste maakt ze schoon bij 
een man die ze nooit ziet en bij een 
oudere vrouw, die ze dood aantreft. En 
de eenzelvige vrijgezel Harro, conci-
erge in de fl at waar Romy schoon-
maakt, die onvermoede kanten heeft. 
Van Keulen houdt plots stil. Ze staart 
naar het rode schriftje met ringband, 
waarin ze is begonnen aan wat haar 
nieuwe boek moet worden. ‘De perso-
nages uit Liefde heeft geen hersens lij-
ken me soms in de weg te zitten. Het 
hoofdpersonage van mijn nieuwe boek 
is een vrouw, maar ik krijg haar nog 

niet scherp genoeg in beeld. Ik vraag me ook af of de man 
van dit nieuwe personage wel of niet aantrekkelijk moet 
zijn, of wreed wellicht? Nee, denk ik dan. Dat kan ik mijn 
personage toch niet aandoen!? Of juist wel. Ach, zo is het 
altijd gegaan.’

We gaan nog de trap op. De slaapkamer is een oase van rust 
met Japanse kalligrafi e en een schilderij van een blauwe 
cirkel. We dalen af in de kelder, waar de wijnvoorraad ligt 
– ‘dat lijken bijzondere wijnen met dat stof, maar dat komt 
omdat er net vlakbij geboord is.’ Achter een gordijn staan 
volle dozen, onder andere met oud speelgoed – ‘Arme Aldo, 
als ik doodga, zit hij met de troep, ik moet hem voor zijn 
met opruimen’ –, en er staan nog meer kunstwerken. 
Sinds het bezoek aan de werkkamer is het alsof dat nieuwe 
personage onverwachts is aangeschoven en de aandacht 
opeist. Tijd om te gaan. Van Keulen zwaait het bezoek uit 
met meelevende woorden over de af te leggen fi etstocht. 
Bosi miauwt dat ze weer naar binnen moet komen. 

Boven het bureau hangen ingelijste 
illustraties, die ooit bij haar boeken 
verschenen. En ook een dode muis, die 
haar vorige kat ving, heeft ze achter 
glas gevangen. Van Keulen trekt een 
kastdeur open. ‘Hier liggen mijn dag-
boeken en manuscripten.’ Ze pakt de 
schriftjes waarin Liefde heeft geen her-
sens vorm heeft gekregen, slaat ze open 
en constateert tot haar eigen verbazing 
dat de eerste zin van meet af aan ‘Lief-
de heeft geen hersens’ is geweest. Het 
vervolg op de eerste zin is steeds an-
ders, dat wel. 
Ze las die zin jaren geleden op de bo-


