
	

Het  i s  me t  e en  t h ema  
 

“Het is met een thema”, zei Alicia aan de andere kant van 

de lijn en ze probeerde zo luchtig mogelijk te klinken. “Vorig jaar 

was het thema ‘groen’. Gewoon de kleur. Dus iedereen 

interpreteerde het op zijn eigen manier, best creatief. Je weet wel, 

een Kermit, een boom. Jonathan kwam als een groene activist!” 

Here Jezus, dacht Viv terwijl ze languit in de zetel lag. Ze 

verafschuwde het deel uit te maken van een club dat op zo’n 

ideeën kwam. “Da’s leuk, schat, maar waarom zeg je me dit net? 

Het klinkt alsof je me alsnog mee probeert te sleuren.”  

“Helemaal niet!” 

Biep.  

Haar telefoon zou bijna uitvallen en ze zag de adapter op het 

keukenaanrecht liggen, een toendraveld ver weg. Laat ook al maar 

dacht ze. Dan hoefde ze op z’n minst niets meer te horen over 

domme feestjes die haar eraan herinnerden dat haar werk een 

doodlopend straatje was met mensen zoals AA-Steve of Lage 

Ambitie Nathalie. 

  “Kijk, Alicia”, zei ze uiteindelijk, “we brengen al heel de dag 

door met die mensen, als ons werk gedaan is, ga ik geen seconde 

langer met die dutsen om dan nodig is.” 

“Eerst en vooral zijn het geen dutsen. Ze zijn best ok! En ten 

tweede: niemand vraagt je te gaan. Ik wilde gewoon nog even 

bellen om jouw kant van het verhaal te horen.”  

 Alicia toch. Lieve, kleine, slappe Alicia. Vijf jaar ouder dan Viv 

maar toch zo veel meer afhankelijk van de goedkeuring van 

mensen.  

“Allie, zoals ik al zei: iedereen doet met zijn tijd wat-ie wilt 

en als jij voelt dat deze mensen jou op een of andere manier 

inspireren, dan is het je goed recht om met hen op te trekken na de 

kantooruren. Je maakt toch gewoon voor jezelf uit waar je je 

energie in steekt?” 

Alicia zuchtte aan de andere kant van de lijn. “Wel, je moet er ook 

niet snobby over doen.” 

 “Snobby? Wat is er in godsnaam snobistisch aan bewust kiezen 

wie je in je leven toelaat en wie niet? Dit is gewoon hoe ik mijn 

leven wil leiden.” 

“Je hebt gelijk, Viv. Het spijt me, dat had ik niet moeten zeggen. 

Maar luister Viv, over dat thema dus nog even. Je moet me gewoon 

beloven dat je niet boos wordt, ok?” 



	

Boos? De gedachte amuseerde Viv. Alsof Alicia, of iemand anders 

van het werk, het in zich had om iets te bedenken dat haar, Viv, de 

jongste van het kantoor, zou bruuskeren.  

Biep.  

“Kijk, het begon verleden week”, zei Alicia. “Ze hadden nog steeds 

geen thema, en ze hadden zoiets van: alles is last minute, dus gaan 

we voor iets zeer basic moeten gaan, ja?” 

Viv vroeg zich af hoe meer basic je zou kunnen gaan dan de kleur 

groen. Wat was het thema dit jaar: mensen, dieren en dingen? Ze 

bedoelde maar. Groen! 

“En we waren gewoon wat lollig aan het doen, je weet wel, met 

Jonathan en zo.”  

Alicia bedoelde de paringsdans die het hele kantoor moest 

ondergaan wanneer zij en Jonathan in mekaars buurt kwamen. 

Waar ging ze in hemelsnaam naartoe met dit verhaal? 

“Toen kwam iemand ermee op de proppen waarop ik meteen zei 

dat ik het nogal flauw vond, maar enkele anderen leken er wél in 

mee te gaan, dus was het in feite al uit mijn handen, en nu besef ik 

dat het allemaal vrij onschuldig is, maar toch…” 

“Mijn God, Alicia, stop met de spanning zo op te voeren. Welke 

thema hebben jullie bedacht?”  

“Wel, dit jaar. Hebben ze. Min of meer besloten dat. Jij min 

of meer het thema bent.” 

Toen viel er even aan beide kanten van de lijn niets te 

horen. Dan weer een biep.  

 

“Waar heb je het over?” 

“Dit jaar ben jij het thema!” herhaalde Alicia en deze keer wipte ze 

haar intonatie op het eind in de lucht op een ‘tadaa’-achtige toon.  

“Wat betekent dat in godsnaam?” gilde Viv. 

“Wel, ze hebben besloten om het feestje te baseren op jouw leven. 

Mensen komen als jou verkleed. Of als je ex-en. Of die buren waar 

je soms over vertelt. ” 

Viv liet het gegeven even tot zich doordringen en schoot 

dan van de bank naar het aanrecht om haar oplader in te pluggen.  

“Niet kwaad worden, het is allemaal leuk bedoeld”, ging Alicia aan 

de andere kant verder. 

“Wat is leuk bedoeld? Mij belachelijk te maken?” 

“Zo is het helemaal niet! Luister, zoals ik al zei moest het plots 

allemaal heel snel gaan. Iemand zei: “wel, bij het bedenken van 

een thema hoeven we alvast geen rekening te houden met Viv, die 

heeft allang duidelijk gemaakt dat ze er niet bij zal zijn”, en toen 



	

kwam de rest van het idee wat uit zichzelf tot stand… omdat je zo… 

onderscheidend bent… in wie je bent.” 

Alicia’s manier van praten begon opvallend veel 

gelijkenissen te vertonen met hoe iemand over hete kolen stapt: zo 

snel mogelijk en met zo weinig mogelijk nadruk op elke beweging. 

“Zoals je zei: de rest is zo saai. Ik bedoel, kan je je voorstellen om 

een feestje te geven rond Steve? Of Karen? Of Nathalie? Nee! 

Terwijl jij… toch ietwat van een figuur bent.”  

Viv haatte het sowieso al om in één zin op te duiken met 

het woord ‘figuur’, maar ze had nooit durven denken dat het om 

deze reden zou zijn. 

“In welk opzicht ben ik een figuur, Alicia?” zei Viv en ze 

drukte haar ogen tot spleetjes om aandachtig akte te nemen van 

elke nuance of aarzeling in Alicia’s antwoord. “Je weet wel” zei 

Alicia en ze klonk met de seconde voorzichtiger. 

 “Je hebt van die slagzinnen. Zoals… ‘dat vind je niet, je denkt alleen 

dat je dat vindt’! Of… ‘hierover praat ik niet meer met jou tot je dit 

boek gelezen hebt!’ Al wat ik wil zeggen is dat er veel is om mee te 

werken.”  

“Alicia, zeg je me nu dat jij mee gaat doen met een 

collectieve pestactie achter mijn rug om? Je zou mijn vriendin 

moeten zijn!” 

“Dat ben ik ook, lieverd! Maar Jonathan hield echt van het idee en 

komaan Viv, je weet hoe het zit. Ik moet die volgende opdracht 

binnenhalen en dat gaat zo veel gemakkelijker als hij aan mijn 

kant staat. En ik bedoel, het is eigenlijk zelfs wat van een eer, niet?” 

  “Een eer?! Een feestje met mensen zoals Steve, Rika en 

Karen en op een of andere manier ben alsnog IK de grap!” 

“Zie je, dat bedoel ik. Je klinkt best snobby hoor als je zo over hen 

praat.” 

“Ik ben niet snobby!“ 

Dan kwam er nog iets in Viv op waardoor ze ineens heel streng 

klonk. “Oh! Zeg je me nu dat je me aan het bellen bent… verkleed 

als mij?” 

Eerst klonk er een kleine pauze, dan murmelde Alicia iets 

onverstaanbaars. 

“Wat?” 

“Min of meer. Ik ben nog niet helemaal klaar”. 

 “Hoe. Ga. Je?” 

“Wel, dat is nog iets wat ik je wilde vragen. Ik vroeg me af of ik een 

van je baretjes zou mogen gebruiken?”  

Viv voelde zich bij deze opmerking opmerkelijk naakt; ze 

wist best zelf dat die fase waarin ze had gedacht weg te kunnen 

komen met het dragen van een baretje gênant was geweest zonder 



	

daar nog eens aan herinnerd te moeten worden. Ze wist oprecht 

niet meer of ze kwaad moest worden of moest gaan huilen; ze 

klonk uiteindelijk alsof ze beiden deed. 

“Die draag ik al lang niet meer!” 

 “Natuurlijk niet, liefje! Maar ik ga als 2017-jij.” 

 

2017-zij. De versie die twee maanden met Leander Gijs was 

geweest die haar in die tijd over de middag op het werk kwam 

halen. Viv keek in een reflex naar de koelkast waarop een magneet 

in de vorm van een Mondriaanvierkantje een foto ophield van zij 

en Leander vanop de rand van een klif op een Spaans eiland. Haar 

vrienden hadden haar er al vaker voorzichtig op gewezen dat het 

ietwat vreemd was dat ze nog steeds een romantische foto had 

hangen van zichzelf met een ex, maar wat Viv betreft had ze het 

evengoed kunnen inkaderen als een diploma; het ging hier 

tenslotte wel over Leander Gijs dankjewel. Trouwens, ze waren 

altijd goeie vrienden gebleven. Dus. 

 “Kijk”, ging Alicia onverstoorbaar verder, “ik zou het je niet 

vragen mocht er geen verkleedwedstrijd aan vasthangen. En de 

hoofdprijs is een diner in dat nieuwe ding op de Vossenmarkt. Zie 

je mij daar al zitten met Jonathan? Dus het zou me écht helpen als 

ik iets van je zou mogen lenen. Alsjeblieft? Vriendinnen 

ondereen?” 

“Jonathan gaat als Leander?”  

 “Ja. We gaan als jullie ten tijden van jullie reis naar Menorca. 

Jullie waren zo’n leuk stel samen!”   

Dat waren ze inderdaad. Kijk hoe ze daar stonden, op de klif op 

haar koelkast. 

“Dus”, klonk Alicia ineens een stuk vrolijker, “goed als ik 

langskom en zie wat je nog hebt liggen?” 

 “Nee, Alicia. De pot op met je feestje!” 

“Laat al maar”, zuchtte Alicia. “Ik draag wel gewoon de pruik.” 

“De PRUIK?” schreeuwde ze uit terwijl haar rechterhand 

onwillekeurig in haar haar schoot. 

“Is dit wat ik ben voor jou? Een personage? Een hoopje 

oppervlakkig eigenschappen die je kunt aandoen om eens goed te 

lachen op een feestje?” 

“Schat alsjeblieft, je hoeft er niet kwaad om te worden. Ik weet best 

dat je vanbinnen meer bent. Maar ik kan moeilijk gekleed gaan als 

wie je ‘vanbinnen’ bent. Als je naar een feestje gaat als pakweg 

Darth Vader, ga je het masker aandoen en de zware ademhaling 

nadoen, toch? Het werkt gewoon niet als je gaat als de man die hij 

achter het masker is, die waarschijnlijk ook gewoon vloekt 



	

wanneer de koffie te heet is, of zijn woorden niet vindt wanneer 

iemand op de werkvloer onverwachts scherp uit de hoek komt, of 

zijn pyjama aandoet voor het slapen gaan.”  

Viv was nu helemaal stilgevallen en vroeg zichzelf af waarom ze 

niet al lang had neergelegd. Alicia probeerde de sfeer wat op te 

beuren.  

“Ik bedoel, wat draagt die ook ’s nachts, he? Hij kan toch moeilijk 

gewoon gaan slapen in de cape die hij al een hele dag aanheeft, 

toch? Misschien heeft hij wel een nachtcape. Haha!” Maar Alicia 

kon enkel nog voelen hoe de grap, samen met de algehele sfeer, 

droog doodviel. 

“Zeg me niet dat ons diensthoofd hier goedkeuring voor 

heeft gegeven. Dat zou zwaar onprofessioneel zijn.” 

Alicia aarzelde even kort, en zei toen: “Ik denk gewoon dat hij het 

gevoel heeft dat het ons allemaal dichter bij mekaar brengt. Ik 

dacht te horen dat hij als je vader kwam. Dat hij aan Karl had 

gevraagd of hij een van die tuinbroeken heeft”. 

“Ga naar de hel, Alicia!” 

 

Na het ophangen wandelde Viv nerveus heen en weer in 

haar eigen appartement, dat hoe langer hoe meer de allures begon 

te krijgen van een filmdecor.  

Ze staarde nog even naar de koelkast met de foto met Leander Gijs, 

een beeld uit wat zij altijd als een romantische, meeslepende film 

had gezien met hier en daar wat dramatische elementen, maar 

waarvan nu werd gezegd dat het eerder een banale komedie was. 

Die eigenste gedachte schudde haar weer abrupt wakker en ze 

nam haar autosleutels, deed haar jas en vertrok naar haar werk. 

 

*** 

 

Aan de parkingkant bestond het kantoorgebouw over de 

hele breedte uit hoge ramen, waardoor ze het verloop van het 

feestje vanuit de donkere veiligheid van haar auto kon meevolgen.  

Onder de aanwezigen waren er maar liefst drie Leanders, 

één Xavier (een jongen waarmee ze ook ooit iets had gehad) en 

twee versies van haar vader, waaronder inderdaad het diensthoofd 

in tuinbroek. Maar veruit het hartverscheurendste waren de 

versies van zichzelf: ze zag zichzelf in alle vormen van de 

afgelopen jaren passeren. Haar versie die nog maar net in het 

kantoor werkte en jurkjes combineerde met Dr. Martens. De versie 

die haar haar kort had gesneden toen ze zich drie weken tot het 

veganisme had bekeerd. De versie die na een vakantie in Afrika 

wijdere broeken met grote kleurpatronen was beginnen dragen. 



	

En tenslotte de versie die ze vandaag was en door Karen werd 

uitgebeeld; haar lange bruine haren sluiks langs haar gezicht 

hangend, helemaal in het zwart gekleed, met skinny jeans en 

sneakers, gecombineerd met een lange lichtbeige trenchcoat die 

meer als een casual fashion statement gold dan dat hij er echt op 

gericht was je te beschermen tegen de regen.  

Karen ging op een tafel staan met een chai latte in de hand; zelfs 

het detail van het koffiebekertje uit de juiste koffiezaak waarvoor 

ze elke ochtend een omweg maakte, klopte. Ze bewoog nogal 

gelaten terwijl ze een speech afstak waarbij ze, steunend op één 

been en met haar hoofd in een bepaalde hoek, haar punt maakte, 

wat iedereen in de ruimte aan het lachen leek te brengen.  

Wat het nog pijnlijker maakte was dat Karen, die in de veertig was, 

met deze act daadwerkelijk twintig jaar leek te verjongen en 

daarmee in één moeite Viv, die halverwege de twintig was, ook een 

pak ouder maakte.  

En toen kwam tenslotte Alicia binnen, zoals aangekondigd 

met Jonathan aan haar arm. Wat ze aanhad, deed Viv gruwelen: ze 

had geopteerd om een kleine broodzak over haar pruik aan te 

trekken in plaats van de baret die ze van Viv had gehoopt te 

kunnen lenen. Viv voelde een scherpe steek in haar zij omdat ze 

glashelder inzag hoeveel beter het was geweest mocht ze toch haar 

baret hebben uitgeleend aangezien die niet half zo vernietigend 

was geweest dan deze parodie, wat de figuur van Viv zelfs iets 

sjofel meegaf.  

 

Ze zag dat de wedstrijd nu in volle gang was en kon zich enkel 

verwonderen over de mate waarin haar collega’s elke typerende 

handbeweging of lichaamstrek tot in de puntjes beheersten - een 

genadeloze display van de onuitputtelijke onhebbelijkheden die ze 

rijk was.  

 

Ze wist dat het de laatste keer zou zijn dat ze dit gezelschap zou 

zien, en dat het een afscheid was van haar tijd met deze groteske 

personages die er, zonder het zelf te weten, wansmakelijk uitzagen, 

hooghartig, gemeen,  

en, eerlijk gezegd, nogal snobby. 

 

 

*** 

 


