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De moeder van Rosita Steenbeek haalt net de post uit de brievenbus bij het hek. Het is een zonnige ochtend, vogels fluiten, de eerste bloemen zijn in knop. Samen een geruststellend aanblik. Zeker
als je weet dat Rosita en haar moeder in 2002 betrokken waren bij
een ernstig auto-ongeluk en beiden zwaargewond waren. Rosita’s
neef, die de auto bestuurde, kwam daarbij om het leven. Sinds het
ongeluk logeert de schrijfster vaker in haar ouderlijk huis in
Amersfoort. “Rosita, je bezoek is er”, roept moeder Steenbeek naar
boven na een hartelijke ontvangst. Waarschijnlijk heeft ze dit
vroeger ettelijke malen gedaan: onder aan de trap haar dochter
roepen die dan in een zwierige zwaai de trap afzoefde om haar →
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‘Ik ben geneigd beeldend te schrijven,
dat is de invloed van mijn moeder’

vrienden te begroeten. Nu hangen er tekeningen van de kleinkinderen op de keukendeur en leeft de oudste dochter een eigen leven
in Rome. Toch, de Rosita die een paar tellen later vrolijk verschijnt,
heeft nog steeds iets meisjesachtigs. Een prachtige vrouw met de
twinkeling van een meisje. We gaan zitten in de woonkamer. Om
ons heen veel boeken, meubels van donker hout. Een huis waar
altijd prettig is geleefd, zo voelt het. “Het liefst zit ik in mijn vaders
voormalige werkkamer, maar die wordt momenteel geschilderd”,
verontschuldigt Rosita zich. “In die kamer leg ik ook de laatste
hand aan mijn boeken.”
Gisteren zijn de foto’s gemaakt in Slot Zeist. Voel je je thuis
in die pracht en praal van kroonluchters en dikke tapijten?
“Ja, dat kan ik wel waarderen. Het is ook een vertrouwde plek voor
mij. Al vanaf mijn prilste jeugd gingen we naar Slot Zeist voor tentoonstellingen of toneeluitvoeringen in de tuin. Het is bovendien
een kasteel uit de zeventiende eeuw, een periode waarin ik me heb
verdiept voor mijn roman Ander licht. En ik woon in Rome, dus ik
ben wel gewend aan grandeur. Als je door die stad loopt, zie je
voortdurend prachtige palazzi. Maar ik kan me ook goed voelen in
een klein appartement.”
Wat is essentieel voor de plek waar je woont? “Stilte, daar ben
ik verslaafd aan geraakt. Altijd heb ik in huizen gewoond waar het
stil is. Zelfs in mijn appartement in Rome heerst rust, terwijl het in
het hart van de stad ligt. Het is in een palazzo uit de achtste eeuw,
dus de muren zijn heel dik. En ik houd van huizen met een geschiedenis. Het gebouw waar ik nu woon - de kapel en de appartementen daar omheen – is eigendom van de Belgische kerk. Het was
een opvanghuis voor pelgrims, later kwamen zestiende- en zeventiende-eeuwse schilders er bij elkaar. ‘De muren zullen je verhalen
vertellen’, zei de bisschop die mij rondleidde toen ik er kwam
wonen. Een van de verhalen die ik te weten kwam, ging over de
beruchte Bentvueghels, de Nederlands-Vlaamse schildersvereniging in Rome. Ze feestten er wild op los. Daar ben ik mij in gaan
verdiepen en het werd later de basis voor Ander licht.”
Dat boek schreef je ter gelegenheid van het 750-jarig bestaan
van de stad Amersfoort, vorig jaar? “Ik werd uitgenodigd een
boek over Amersfoort te schrijven, maar ik wilde alleen een boek
schrijven dat ik anders ook geschreven zou hebben. Toen herin-
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nerde ik mij de verhalen over de Bentvueghels, waar ook schilders
uit Amersfoort bij hoorden. Zo kon ik een oud plan oppakken. Een
van die schilders was Jasper van Wittel, die na het rampjaar 1672
naar Italië vertrok en daar beroemd werd als Gaspare Vanvitelli.
Echt hoor, vraag vandaag de dag een taxichauffeur of bakker in
Rome naar Vanvitelli - íedereen kent hem. Hij heeft met zijn stadsgezichten veel invloed gehad op de Italiaanse schilderkunst.”
Gewoon een jongen uit Amersfoort dus? “Ja. Maar het boek is
ook een hommage aan de liefde tussen mijn ouders. Mijn vader
doceerde zeventiende-eeuwse letterkunde aan de universiteit en
mijn moeder heeft altijd geschilderd en gaf ook les. Ze drukte mijn
zussen, broer en mij al jong verf en kwasten in de hand. Ik ben
geneigd beeldend te schrijven, dat is de invloed van mijn moeder.
Ik heb me ook verdiept in de zeventiende-eeuwse schildertechniek, dan ga je zoveel meer zien. Er zijn zoveel nuances wit, bijvoorbeeld. Door je te concentreren op dat vak zie je zoveel meer.
Het maakt je leven rijker.”
Je woont al vijfentwintig jaar in Rome, maakt dat je ook rijker? “Ik leef daar heel erg in het hier en nu. Het leven is er geïmproviseerd en spontaan. Onverwachte gasten kunnen altijd
aanschuiven, cappuccino wordt met aandacht gemaakt. En je wordt
omringd door geschiedenis. Waar je ook kijkt zie je sporen van
tweeduizend jaar geleden of van de Renaissance. Dat tilt het heden
als het ware op. Je beseft dat je in het grote verhaal bent opgenomen.”
Klopt het dat je naar Rome bent gegaan om een schoolreis in
te halen? “Ja, ik heb op mijn dertiende een hersenbloeding gehad
waardoor ik de Rome-reis op het gymnasium miste. Het gebeurde
ook op school. Ik kon ineens niks meer zien en had vreselijke
hoofdpijn. Toen ben ik in het ziekenhuis beland. Eerst dachten ze
dat ik aan de drugs was, maar het bleek een hersenbloeding te
zijn. Toen mocht ik me niet meer bewegen. Ik heb zes maanden in
een verduisterd kamertje in het ziekenhuis gelegen. De post werd
aan mijn bed bij een lampje voorgelezen, ik mocht geen enkele
prikkel hebben.”
Wat doet zo’n lange tijd in een verduisterd kamertje met een
dertienjarige? “Ik ben nooit bang geweest. Geen paniek of angst,
eerder verbazing. En ik zag de helft niet meer. Mijn moeder zei →
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‘Ik heb altijd
in huizen gewoond
waar het stil is’
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‘Dit boek is een hommage aan
de liefde tussen mijn ouders’

later dat ik de mensen om mij heen geruststelde. Want ik realiseerde me dat het voor mijn ouders iets verschrikkelijks was. Ik
herinner me een gevoel van gelatenheid: oké, dit kan gebeuren in
een leven. Wat ik eraan overgehouden heb, is een nog grotere verwondering over het leven. Het is niet alleen maar negatief. Mijn
vader en leraren hadden me bijgespijkerd zodat ik toch over kon.
Terug op school merkte ik dat de vanzelfsprekendheid weg was.”
Heeft het je voorzichtiger gemaakt? “Nee, ook niet angstiger. Ik
heb het leven juist omhelsd. Het gevoel voor avontuur had ik al van
mijn vader, dat is alleen maar sterker geworden. Probeer erachter
te komen wat voor jou belangrijk is en lééf daarnaar. Je kan maar
beter onder ogen zien dat we sterfelijk zijn en laat het een stimulans zijn om wat van het leven te maken.”
Je kon niks doen? Dat is een soort meditatie. “Ja, eigenlijk wel.
Ik voelde me heel kalm. En het observeren, wat schrijvers zo eigen
is, deed ik toen ook al. Het besef dat ik iets ergs meemaakte, was,
nou ja, ook interessant. Daarna ben ik wel bezig geweest met de
grote vragen van het leven. Met een vriendinnetje zat ik eindeloos
te praten over de zin van het leven, God, het kwaad, het hiernamaals.”
In je autobiografische roman De laatste vrouw beschrijf je je
relatie met drie mannen: een Siciliaanse psychiater, de
schrijver Alberto Moravia en regisseur Federico Fellini. Met
de psychiater leef je een jetset leven, maar de leegte staat je
ook tegen. “Ja, het was buitenkant, mooie decors en vertier. Maar
dat is ook de fase waarin de hoofdpersoon verkeert. Ze is achtentwintig, bezig een eigen plek te veroveren, worstelend met de
vraag: wat moet ik met het leven? Ben je ouder, dan denk je: toch
wel geweldig om te dansen onder palmbomen. De psychiater is
een stuk ouder en hij is al in die fase. Hij geniet van de schoonheid
en het comfort. Het is niet de essentie van het leven, maar de rust
om ervan te genieten is er. Moravia was ook een geweldige man,
een goede vriend, ik mis hem nog steeds. Alle drie zijn ze een
voorbeeld voor me, ik heb veel van hen geleerd.”
Wat zoal? “Moravia zei altijd: ‘Ik voel me bevoorrecht dat ik schrijver ben.’ Hij vond het leven moeilijk, maar voor een kunstenaar
misschien iets makkelijker omdat je met alles wat kunt doen.
Verdriet, tegenslag, ziektes, ongelukken, liefdesverdriet, het is →
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materiaal. Dat ervaar ik zelf ook. Je kunt het vormgeven, dat is
louterend. Je kunt andere mensen bereiken en misschien ook helpen. Ook zei hij: ‘Het leven moet licht worden geleefd.’ Daarmee
bedoelde hij niet oppervlakkig, maar wel: niet te lang blijven tobben. Fellini stond open voor het irrationele. Hij tekende zijn dromen altijd. Je onderbewuste is je vriend die je soms waarschuwt,
soms ideeën geeft. Ik ben ook meer naar mijn dromen gaan luisteren.”
Was je niet geïntimideerd door die grote Italiaanse mannen?
“We hadden een existentiële relatie, stonden op dezelfde manier in
het leven. Ik had een geweldige vader, zeer charismatisch. Hierdoor
was ik getraind in de omgang met een provocerende, talentvolle
man. Ik vond Moravia en Fellini geweldige mannen, maar er was
geen sprake van adoratie.”
Was je vader streng? “Hij was veeleisend, vooral als het om
schoolcijfers ging. Die moesten hoog zijn. Waren ze dat niet, dan
waren we ineens dom. Ik haalde hoge cijfers om hem te behagen.
Maar hij kon me razend krijgen met plagen en provoceren, dan
vloog ik hem aan. Ik heb echt met hem gevochten. Vlak daarna
zaten we weer met de armen om elkaar heen. De rest van het gezin
begreep daar niks van. Alleen hij haalde dat trouwens in mij naar
boven. En sommige geliefden lukte dat. ‘Je lijkt op mijn vader’ was
het grootste compliment dat een vriendje kon krijgen.”
In 2002 is je vader overleden. Wat deed dat met je? “Dat was
vreselijk. Hij was vijfenzeventig, zijn nieren werkten niet meer.
Hij had nog lang kunnen leven met dialyse, maar er waren complicaties. Ik ben blij dat ik de laatste maanden samen met mijn moeder bij hem ben geweest. Hij is in onze armen doodgegaan. Hij
heeft het altijd over de dood gehad. ‘Ik wilde jullie immuun maken’,
zei hij.”
Exact een maand na het overlijden van je vader kregen je
moeder en jij een auto-ongeluk. “Ja, we waren verdrietig maar
verheugden ons erg op een etentje bij de neef van mijn vader en
zijn vrouw. Hij leek op mijn vader, ook woeste krullen, een leuke
man. Tijdens het eten zeiden we hoe blij we waren met de mensen
die er nog wel zijn. Wij hadden net mijn vader verloren, zij hun
dochter. Na het eten bracht de neef van mijn vader ons naar huis.
We reden tachtig kilometer per uur en ineens zag ik een boom op
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me af komen. Ik wist zeker: dit is het einde. Aan mijn hersenbloeding heb ik epilepsie overgehouden, dat is ook altijd een indrukwekkende ervaring. Het lijkt op doodgaan, nu voelde ik dat weer.”
Hoe waren jullie er aan toe? “Onze neef overleed ter plekke,
mijn moeder had een gebroken nek, heup en bekken en ik had een
gebroken rug en veel gebroken ribben. Een week na het ongeluk
was het Kerstmis, het verplegend personeel droeg kerstmutsen. Ik
was ontzettend bezorgd. Elke dag werd ik met mijn bed naar mijn
moeder op de intensive care gereden. Dan lag ik met mijn moeder
aan de ene kant en aan de andere kant een jonge vrouw met haar
bruidssluier nog op in haar bed. Ze was net getrouwd, maar stervende. Toen het iets beter ging met mijn moeder, hebben we maanden samen in een kamertje gelegen. Plat op onze rug. Luisterend
naar muziek, vaak hand in hand. Zwáre muziekstukken zoals de
Matthäus Passion om het verdriet te doorleven. Het was een soort
bewegingloze pelgrimage.”
Voor de tweede keer in je leven. “Dramatisch ja, maar ook
opnieuw het besef: dit ís het leven. Ik voelde geen angst maar een
diepe kracht en vrede. Alsof ik de dood voorbij was, alsof ik wederom een extraatje kreeg.”
Voelt dat nu nog zo? Kun je inzoomen op dat gevoel, die diepe
kracht? “Ja, ik kan daar op inzoomen, heel duidelijk. Er is een bijbeltekst die het mooi weergeeft: wie in de beproeving staande
blijft, ontvangt als lauwerkrans het leven. Ik maak me niet meer
druk om onbenulligheden.”
Is de band met je moeder veranderd? “Die was al goed, maar
hij is nog inniger geworden. Het is alsof je samen door de dood
heen bent gegaan. Eerst het verdriet om mijn vader, maar die rouw
werd weggedrukt door het ongeluk. Familie en vrienden zijn een
enorme steun voor ons geweest. Verdriet en lijden geven liefde nog
meer kans. Mijn zusje én schoonzusje waren bovendien hoogzwanger en verschenen met hun dikke buiken aan ons bed. We
zagen hoe het leven doorging.”
Hoe ging het leven door? “Na negen maanden ziekenhuis zijn
we samen naar dit huis teruggegaan om verder te herstellen. Aan
het bureau van mijn vader ben ik toen begonnen te schrijven over
wat we hadden meegemaakt. Soms huilend. Had ik een hoofdstuk
klaar, dan liet ik het mijn moeder lezen en was zij aan de beurt om
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‘Je lijkt op mijn vader’ was het grootste compliment
dat een vriendje kon krijgen’

te huilen. Dan kalmeerden we en praatten we erover. Het is
louterend geweest om dat boekje, Intensive care, te schrijven.
Maar humor is ook belangrijk geweest in het herstelproces.
Humor kan veel troost bieden. In het ziekenhuis hebben we
veel gelachen. Bijvoorbeeld toen mijn moeder het haloframe
om haar hoofd had opgeleukt met bloemen van crêpepapier
omdat er een kleinkind geboren was. Je had de psychiaters
moeten zien kijken. Ik denk dat ik moeilijk een diepe vriendschap of liefdesrelatie kan hebben met iemand zonder gevoel
voor humor.”
Heb je momenteel een relatie? “Ik heb ruim vijf jaar een
relatie met een Armeense fotograaf. Hij kwam naar mijn
lezing en viel me meteen op met zijn zwarte krullen. Zijn
Armeense afkomst intrigeerde me, ik ben al lang bezig met
de Russische taal. Mijn vader las Dostojevski en Tolstoj in het
Russisch, gooide weleens met wat woorden. Fascinerend dat
het via mijn geliefde weer op mijn pad komt, want zijn familie
woont in Rusland en spreekt alleen Armeens en Russisch.
Mijn in maart verschenen boek De trein naar Oefa, dat ik voor
de Bijenkorf schreef, gaat over drie treinreizen door Rusland.
Ik geniet van zijn taalgebruik, zijn kleurrijke verhalen. Hij
kan mij verrassen. Zo is hij al drie keer vanuit Nederland op
de fiets naar Rome gekomen. Hij wil graag een keer zo’n grote
fietstocht samen met mij maken. Wie weet gaat dat deze
!
zomer gebeuren.”

Meer over Rosita Steenbeek
Rosita (25 mei 1959) groeide op in Bunnik en Amersfoort. Ze studeerde theologie, stapte over naar Nederlandse taal- en letterkunde,
speelde bij het studententoneel en vertrok in 1986 naar Rome om
actrice te worden. Rosita speelde in film- en tv-producties, schreef
voor Vrij Nederland en vertaalde boeken (o.a. van Alberto Moravia)
uit het Italiaans. In 1994 debuteerde ze met haar autobiografische
roman De laatste vrouw. Ze bleef in Rome wonen en wijdde zich
geheel aan het schrijven. Later verschenen Schimmenrijk, Thuis in
Rome, Intensive care, Ander licht en De trein naar Oefa, het Bijenkorf
Boekenweekgeschenk 2010.
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