
In de rubriek 180 graden vertellen mensen over de onomkeerbare 
momenten in hun leven. Deze keer: Renske de Greef (26). Een 

langbenige vamp, een onschuldig meisje, een schaamteloze schrijfster 
en een wereldverbeteraar vol idealen. De nieuwe dagelijkse columniste 

van nrc.next heeft vele gezichten. Een gesprek over exhibitionisme, 
zombiefilms en de striptease van het schrijven. 

TEKST Floor Bakhuys roozeBoom
foTografIE annemarieke van drimmelen @ house oF orange 

STylIng annelie Bruijn @ house oF orange  vISagIE siddhartha @ view agency 
mET DanK aan marjan en eduard schweden

‘Ik wou dat
Ik net zo kon
praten als Ik

schrIjf’
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RENsKE – HET PERsONAGE
‘Ik hoor vaak dat ik anders overkom in persoon dan op 

papier. daar lijk ik wat gewiekster. In het echt ben ik best 
verlegen. dat komt omdat ik op mijn teksten heb kunnen 
broeden. Mensen denken vaak dat ik mijn column zo, lalala, 
op papier klad, maar ik heb er echt aan zitten slijpen en 
kneden. als mensen mijn teksten lezen ontstaat er een beeld 
van een heel snel en gevat persoon. god, was ik in het echt 
maar zo ad rem. Ik zou willen dat ik net zo kon praten als ik 
schrijf. uit een tekst kan een beeld van een schrijver naar 
voren komen, dat heel ver af staat van de werkelijkheid. 
schrijven is in die zin de ultieme vorm van manipulatie. 
Mijn column is een soort striptease. Ik bepaal wat de lezers 
wel en niet van mij te zien krijgen. renske de greef is ook 
een soort personage. Ik ben het wel, maar ik ben het niet. zo 
is het met mijn schrijven, maar ook met bijvoorbeeld foto-
shoots. die vamp van de foto’s heeft niets met mij te maken. 
Maar het is leuk om haar even te mogen zijn, om me te 
mogen verkleden, mee te gaan in het sprookje. toch twijfel 
ik soms. dan vraag ik me af of ik mijn imago niet beter moet 
bewaken en zeggen: “gedoopt in vanillevla poseren, dat doe 

ik niet. dat voelt niet renske.” of zoiets. Maar even later 
denk ik: ach, kan mij het ook schelen, kom maar op met die 
vla. want ergens is het ook wel veilig dat er meerdere ver-
sies van mij circuleren. zo blijft de echte renske voor een 
deel ongrijpbaar. een collegaschrijfster zei ooit: “Ik lieg 
gewoon in interviews”. dat heb ik nooit gedaan en doe ik 
nog steeds niet. Ik houd van fantasie, maar wel bij de gratie 
van een werkelijkheid. dat zie je terug in mij en in alles wat 
ik schrijf: het is allemaal een beetje waar en allemaal een 
beetje niet waar.’

RENsKE – HET ZONDAGsKIND 
‘of ik een zondagskind ben? sommigen mensen zien mij 

misschien wel zo. die vinden dat alles mij is komen aan-
waaien. Maar moet ik mezelf dan met een takkenbos kastij-
den omdat het goed gaat? natuurlijk heb ik veel geluk gehad. 
sinds ik op mijn zestiende ben begonnen met schrijven, heb 
ik nooit meer zonder werk gezeten. dus ja, misschien heb ik 
het inderdaad relatief gemakkelijk gehad. aan de andere 
kant werk ik ook al tien jaar heel hard. Mensen kunnen 
soms wel zure dingen zeggen, zoals: “zo’n uitgeverij wilde 
ook weer eens iets met een leuk jong ding”. Maar dat raakt 
me niet meer. als een krant als nrc.next je vraagt of je iedere 
dag een column wilt schrijven voor een publiek van 85.000 
lezers, moet je meer in je mars hebben dan “leuk en jong” 
zijn. dan moet je kunnen schrijven, zo simpel is het.

‘Ik schrijf om gelezen te worden. anders schrijf ik wel een 
dagboek. en ja, daar zit inderdaad iets exhibitionistisch in. 
Iets arrogants ook: wat ik allemaal denk is zó interessant 
dat anderen er hun vrije tijd aan willen besteden. Maar het 
mooiste is toch dat jij iets schrijft, waar anderen ook iets bij 
voelen. Ik weet dan ook niet of ik nog zou schrijven als nie-
mand het zou lezen. er zijn van die schrijvers die alleen op 
zichzelf gericht zijn, wars van enige twijfel. dat bewonder ik 
wel. Voor mij gaat het geschrevene toch pas echt leven als 
het gelezen wordt.’

 
RENsKE – HET MEIsJE 

‘In het begin bij Spunk schreef ik intuïtief en trefzeker. 
nu twijfel ik vaker, denk ik overal langer over na. Maar er 
hangt nu ook meer van af dan vroeger. toen ik begon was ik 
zestien en deed ik het erbij, voor de lol. een column over zin-
gende zwervers of over hoe stom het is om sap te drinken op 
feestjes. gewoon leuke verhalen schrijven, met een groep 
jonge mensen. toen ik twee jaar later werd gevraagd om 
wekelijks columns voor de rubriek Lust te schrijven, besefte 
ik dat ik schrijven echt leuk vond en het ook best goed kon. 
Maar er was geen druk, het was nog spielerei. nu schrijf ik 
een dagelijkse column voor een serieuze krant. het is nu 
mijn baan, mijn ambacht. en daarmee ook iets waarop ik 
afgerekend kan worden. 

‘Een collegaschrijfster zei: “Ik 
lieg gewoon in interviews’”

kleding
TRuI NÖN by KIM a 290
LEGGING IsAbEL MARANT a 1350
TwEEDEHANDs ALL sTARs LAuRA DOLs a 10
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‘soms kan ik met bewondering terugkijken naar mezelf in 
mijn Spunk-tijd. hoe ik alles gewoon maar deed, voluit, zon-
der reserve. dat zou ik nu niet meer kunnen.

‘Ik kwam bij Spunk via mijn beste vriend jan hoek. die 
vriendschap met jan is sowieso alles bepalend voor mij 
geweest. het moment dat ik hem leerde kennen, voelde als 
een openbaring. we zaten bij elkaar op de basisschool, waren 
allebei niet erg populair. de andere kinderen vonden het 
daarom wel grappig als wij voor een bonte-avondact de 
hoofdrollen in Grease zouden spelen. hij john travolta, ik 
olivia newton-john. Ik was natuurlijk veel langer dan hij, 
hilariteit alom. Maar wij hebben elkaar toen helemaal 
gevonden. jan was anders. hij noemde zijn hamsters geen 

essentieel om ontvankelijk te zijn voor de wereld om ons 
heen. om oog te hebben voor de kleine dingen, details die 
onbelangrijk lijken, maar van cruciale waarde zijn. dat hij 
goed kan luisteren, bewees hij al tijdens onze eerste date. Ik 
had ooit zijdelings iets laten vallen over mijn zwak voor de 
film Natural Born Killers en mijn voorliefde voor zombie-
films. De keer daarna had hij ze allebei in huis gehaald. Dat 
iemand zulke dingen onthoudt, vind ik mooi. en charmant. 
echt luisteren is waanzinnig sexy. 

‘Behalve mijn geliefde is hij mijn redacteur. hij leest 
alles, helpt me als ik me even dreig te verliezen in mijn 
eigen absurde tunnelvisie of als ik plotseling twijfel of ik 
niet de enige ben die de ode aan het theelepeltje grappig 
vindt. op dat soort momenten is hij mijn reality check. hij 
wijst me erop als ik me te veel laat meeslepen door mijn 
eigen hersenspinsels, maar hij heeft ook begrip voor de 
vrijheid die ik me soms als schrijver permitteer. dan heb 
ik in een column een discussie tussen ons beschreven en 
zegt hij: “nou rens, zo ging het natuurlijk niet helemaal. 

Flappie of Fluffie, maar Mormel en Brutus. Dat dat bestond! 
dat er mensen waren met dezelfde humor, die net als ik net 
anders tegen de wereld aan keken. het was de ultieme her-
kenning. halleluja. Ik was niet meer alleen.’

RENsKE – DE GELIEFDE 
‘waar in mijn vriendschap met jan de herkenning bijna 

één op één is, zoek ik in mijn vriend juist iets complemen-
tairs. als geliefden hoef je niet per se hetzelfde te zijn. 
natuurlijk moet er altijd iets zijn dat je kunt delen, iets 
waarbij je jezelf in de ander terugvindt. Ik vond mijzelf in 
zijn grapjes. Ik ben genadeloos voor zijn humor gevallen. 
toen ik voor het eerst bij hem thuis was, heb ik de hele 
avond zo hard gelachen, dat ik zeker wist dat hij onmogelijk 
nog verliefd op me kon zijn. Ik dacht: hoe kan hij zich aange-
trokken voelen tot zo’n hysterisch lachende geit als ik? het 
bleek toch te kunnen. 

‘Mijn vriend is acteur en voor hem is goed kunnen kijken 
en luisteren net zo belangrijk als voor mij. In ons vak is het 

dat weet ik en dat weet jij, maar vooruit 
dan maar”.’

RENsKE – DE sCHRIJvER
‘de echte keuze voor het schrijverschap 

kwam toen de Belgische krant De Morgen 
me een wekelijkse column aanbood. Ik was 
toen eenentwintig en studeerde nog. Ik 
besloot acuut te stoppen met mijn studie en 
me volledig op het schrijven te storten. 
achteraf misschien een enorme stap, maar 
toen voelde het eigenlijk alleen maar goed. 
geld verdienen met wat ik het liefst deed 
en daarnaast genoeg tijd over hebben om 

aan te pakken wat op mijn pad kwam. Mooier kon het niet. 
nu kan het gaan beginnen, dacht ik, nu kan ik echt gaan 
schrijven. Mijn studie had nooit echt mijn prioriteit. Ik was 
theater-, film- en televisiewetenschappen gaan doen, vooral 
omdat ik toch íéts moest kiezen. 

moet ik mezelf dan  
met een takkenbos kastijden, 

omdat het goed gaat?’

renske
Fact

bEGON HAAR 
sCHRIJF-

CARRIèRE ALs 
COLuMNIsTE 
bIJ ONLINE 
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sCHRIJFT 
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DIG EEN 

DAGELIJKsE 
COLuMN vOOR 

nrc.next.

LEEs vERDER OP PAGINA 40

kleding
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kleding
vEsT CAMILLA NORRbACK a 181
JEANs KuyICHI a 129,90
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‘Ik hoopte vurig dat we colleges zouden krijgen met namen 
als Mevrouwtje Theelepel en het Nihilisme. dat viel tegen. 
ook konden mijn docenten de grapjes waarmee ik mijn 
papers probeerde op te leuken niet echt waarderen. Maar ik 
wilde helemaal geen saaie zakelijke teksten construeren. Ik 
wilde schríjven. toen ik ook nog hoorde dat mijn colums voor 
Lust in boekvorm zouden worden uitgebracht, kon ik me al 
helemaal niet meer op mijn studie concentreren. dan zat ik 
in de collegezaal en ging mijn telefoon: “hallo renske, dit is 
De Volkskrant. we willen graag een interview.” tja, dan is 
de keuze snel gemaakt.’

RENsKE – DE AFRIKA-ADEPT 
‘“afrika heeft me veranderd”. Ik vond het altijd vreselijk 

als mensen dat zeiden. op zo’n heilige toon, met zo’n zijige 
blik. dat gekoketteer met zo’n verheven afrika-ervaring, 
onuitstaanbaar vond ik het. Maar hoe ondraaglijk cliché en 
afgezaagd het ook is, ik vrees dat het misschien wel gewoon 
waar is: afrika heeft mij ook veranderd. alleen al doordat ik 
in afrika een glimp heb kunnen opvangen van een groter 
geheel. een geheel dat zo onmetelijk veel ingewikkelder in 
elkaar zit dan ik ooit had kunnen vermoeden. na Lust dacht 
ik: wat als ik mijn jonge publiek zou kunnen meenemen 
naar afrika? Ik reisde door Malawi, kenia, Mali en 
oeganda, om te schrijven over liefde, seks, rituelen en 
taboes. dezelfde onderwerpen, dezelfde thema’s, maar dan 
door de ogen van afrikanen. hoe kijken zij aan tegen seks 
en verliefdheid? wat zijn hun verlangens, hun gewoontes, 
hun onzekerheden? de verhalen in Seks in Afrika zijn soms 
herkenbaar, soms juist vervreemdend. ze laten zien hoezeer 
we van elkaar verschillen, maar ook waarin we hetzelfde 
zijn. dat tegenstrijdige is wat me het meest fascineert. dat 
je je kunt verplaatsen in iemand die je niet begrijpt. In En je 
ziet nog eens wat schets ik een beeld van de subcultuur van 
westerse vrijwilligers in afrika. elk personage vertegen-
woordigt min of meer een andere kant: de scepticus, de idea-
list, de naïeveling, de realist. ze zitten allemaal in me en 
hebben allemaal op hun eigen manier gelijk. de afrikaanse 
jongen die je vertrouwt, met wie je bevriend raakt en die 
toch geld van je wil. Ik zoek graag het punt op waar goed en 
kwaad elkaar raken, waar het wringt en broeit. Ik wil niet 
preken, maar situaties beschrijven zoals ze zijn, met pijn-
lijke humor, maar ook met mededogen.’

RENsKE – DE IDEALIsT
‘naar die toon, die combinatie van engagement en licht-

heid, ben ik nog op zoek bij het schrijven over het milieu. het 
gaat me aan het hart, maar het wordt zo snel prekerig. Ik wil 
niet zo’n gestoorde freak worden die flipt, iedere keer als er 
een koe doodgaat. dat is het probleem met alle vormen van 
idealisme: het is zo braaf, politiek correct en vaak zo humor-
loos, want de leukste onderwerpen zijn juist niet braaf en 
politiek correct. het is veel leuker om over iets te vertellen 
waar een scherp of onverwacht randje aan zit, dan over iets 
dat iedereen allang weet. daarom schrijf ik ook liever over 
mijn liefde voor 2 Unlimited dan over hoe goed The Beatles 
ook alweer zijn. toch geloof ik dat ik een vorm moet kunnen 
vinden om dit verhaal op míjn manier te vertellen. kijk maar 
naar What Is the What, de roman waarmee schrijver dave 
eggers de soedan-oorlog voor duizenden mensen tastbaar 
maakte. we hadden het allemaal al talloze keren gezien op 

het journaal en gelezen in de krant. Maar 
hij vertelde een verhaal over mensen: over 
hun angsten, hun dromen, hun vreugde en 
hun verdriet. het boek had een enorme 
impact, niet omdat het nieuw voor ons was, 
maar omdat we het ineens konden voelen. 
zoiets moet met het klimaat ook gebeuren. 
een temperatuurstijging van twee graden, 
daar kan toch niemand zich iets bij voor-
stellen? Ik zou het verhaal op een voorstel-
bare manier willen vertellen, van verschil-
lende kanten en met een open blik. en 
humor natuurlijk.’ 

RENsKE – DE COLuMNIsT 
‘Vanaf het moment dat ik door nrc.next werd gevraagd, is 

mijn leven veranderd. Ik heb nog nooit zo veel geschreven 
als nu. een dagelijkse column vraagt een constante produc-
tiviteit van je. Ik kan niet meer de hele dag op een geniale 
ingeving zitten wachten. om zeven uur moet er een column 
liggen, iedere dag weer. Maar sleur? nee, daar is het nog 
veel te spannend voor. en daarbij: ik ben net begonnen. 
eerst dit jaar maar eens heelhuids doorkomen. eerst maar 
eens zien hoe ik het ervan afbreng. 

‘ja, mijn leven is nu wel veel minder vrij dan het was. Ik 
deed voorheen gewoon wat in me opkwam. er was altijd weer 
een nieuw plan, een nieuw boek, een nieuw idee. nu is alles 
even heel duidelijk omlijnd. of ik dit mijn hele leven wil blijven 
doen en een echte rascolumnist wil worden, weet ik nog niet. 
Ik vermoed dat ik na een tijd weer de behoefte zal krijgen om 
het over een heel andere boeg te gooien. Maar ik ben pas zes-
entwintig; ik heb nog tijd genoeg. wie weet wil ik straks wel 
een filmscript schrijven of een hoorspel. In het Swahili.  ¶

‘als nrc.next je vraagt voor een 
column, moet je kunnen 

schrijven. Zo simpel is het’

renkse
Fact

ER vERsCHE-
NEN vIJF bOE-
KEN vAN HAAR 

HAND: LuSt 
(2004), Ja/nee 
(2005), SekS in 
afrika (2005), 

WaS aLLeS 
maar koniJ-

nen (2007) 
EN en Je ziet 

nog eenS Wat 
(2009).
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