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In het Volkskrant Magazine van de zaterdag 
ervoor schreef Hanna Bervoets (28) dat een 
peuter van drie op straat naar haar had ge-
wezen. ‘Een meisje,’ had het kind geroepen. 
‘Nee,’ had de moeder gezegd, ‘dat is een  
mevrouw, geen meisje.’ 
 De Hanna Bervoets die haar omafiets deze 
maandag voor de fotostudio parkeert, zet 
haar muts af en zet die blik op waar ze pa-
tent op heeft: vorsend en tegelijkertijd verle-
gen, ernstig en afwachtend. Hoezo mevrouw, 
fluisteren haar blauwe ogen, en trouwens ook 
haar knalblauwe plooirokje.

Vier dagen eerder. Bervoets doet de deur 
open van haar huis in Amsterdam-Noord, 
een kleine bovenwoning aan een groot plein 
omzoomd met arbeidershuisjes. Ze draagt, 
ook knalblauw, een trui met een knalgroene 
pulli eronder. Het zijn zowat de enige kleuren 
in huis, dat precies zo koud en kaal is als haar 
columns doen vermoeden. 

Het was Ronald Giphart die haar stimuleerde om te debuteren.  
Bervoets was 23 en interviewde hem voor wijlen NL20. ‘Ik was net 
terug van een halfjaar New York, waar ik een blog had bijgehouden,’ 
herinnert ze zich. ‘Hij had dat blog gegoogeld en gezegd: jij kan 
schrijven, jij moet een boek schrijven. Ik was het alweer vergeten 
eigenlijk, best een goed verhaal. Hij was mijn grote idool.’ 
 Dat grote idool is nu fan van haar, zoals te lezen is op de achter-
flap van Of Hoe Waarom, de debuutroman waar ze twee jaar later de 
literatuur mee binnenknalde: ‘Wat een pen heeft Hanna Bervoets!’ 
– Ronald Giphart. Nog geen twee jaar later verscheen Lieve Céline, 
dat dit voorjaar op televisie wordt verwacht in een verfilming van 
regisseur Thomas Korthals Altes. 
 Haar derde roman verschijnt in januari en heet Alles Wat Er Was. 
Het gaat over een tv-ploeg van een wetenschapsprogramma dat op 
een zondagmiddag in een schoolgebouw een item aan het opnemen 
is over een hoogbegaafd jongetje. Dat jongetje is er ook, net als zijn 
moeder, een leraar en een schoonmaker. Dan klinkt er opeens een 
knal. Ze krijgen de instructie dat ze ramen en deuren moeten slui-
ten, de televisie valt uit, internet valt uit, en dan zitten ze vast in dat 
gebouw. Eerst een paar dagen, dan een paar weken en uiteindelijk 
een paar maanden. ‘Het is eigenlijk een apocalyps,’ zegt Bervoets, 
‘De wereld vergaat en zij zitten daar vast.’ Ze kunnen niets, maar 
doen van alles. Verzamelen eten, verdelen het, praten, lopen rondjes, 
maken ruzie en leggen het weer bij. ‘Ik wilde al heel lang iets doen 
met mensen die samen vastzitten in een ruimte. Ik fantaseer er wel-
eens over: wat gebeurt er als ik vast in de lift kom te zitten of als een 
gebouw instort? Het is ook wel een soort romantisch, escapistisch 
iets, een soort vluchtgedachte: niks geldt meer, geen regels, je hoeft 
morgen niet naar je werk, je hoeft niet meer naar de supermarkt, je 
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moet ervan maken wat ervan te maken valt. Je valt terug op een heel 
basaal menselijk niveau. Dat vind ik fascinerend. En dit hele boek, 
zeg ik achteraf, is totaal gebaseerd op Expeditie robinson, dat ik al 
twaalf jaar lang volg, met een vleugje Wie is de Mol erdoorheen.’

ik-persoon
Wie nu denkt dat Alles Wat Er Was een ontspannen afspiegeling van 
een reality-tv-programma is, komt bedrogen uit. Zeker, Bervoets’ 
toon is lichtvoetig als altijd en de gevatheid loert om elke bladzijde. 
Maar de tragiek hangt als een grimmige mist om de personages, 
die afstevenen op een knetterend einde. Dat weet je vanaf de eerste 
pagina – alleen al omdat het een boek van Bervoets is. Haar eindes 
zijn tragisch. ‘Ja, ik weet ook niet waarom,’ zegt ze. ‘Misschien is 
het niet per se tragisch. Is het gewoon hoe het is. Ik denk er niet zo 
over na, zo loopt het gewoon af. Ik ben er ook niet mee bezig wat 
mijn boeken betekenen of wat ik ermee wil zeggen, want ik wil er 
helemaal niks mee zeggen. Het gaat echt onbewust: dit ken ik, dit 
pak ik. Ik begin ook nooit met het beschrijven van mijn personages. 
Pas achteraf weet ik hoe ze zijn.’
 De ik-persoon in Alles Wat Er Was blijkt een soort afspiegeling 
van Bervoets zelf. ‘En toch ook weer niet,’ zegt ze meteen, ‘maar 
dat zegt elke schrijver. Merel lijkt in elk geval in theorie op mij: 
ze is 29, hoogopgeleid, redacteur. Ze is beschouwend, ze analyseert 
de hele tijd de groep en staat er daardoor ook steeds boven. En in 
tegenstelling tot mijn andere personages is ze heel zelfreflectief, dat 
ben ik ook. Of nee,’ ze denkt even na, ‘ze is helemaal niet zelfreflec-
tief. Ze denkt het alleen. Maar Merel heeft veel minder goed door 
wat er aan de hand is dan ze denkt. Zij blijkt ook maar gewoon een 
verhaal ervan te hebben gemaakt. Daar gaat het over: over hoe we 
steeds verhalen vertellen om te overleven. Bijna alles is een gebruik 
of een conventie. Die conventies zijn er, omdat wij in een wereld 
leven zoals die nu is, waarin werk is, we ’s avonds thuiskomen en 
waarin social media bestaan en daar zijn allemaal regels en conventies 
omheen. Daar bouwen we ons leven omheen. In mijn boek valt dat 
weg. Daarom heet het Alles Wat Er Was. Dat is er opeens niet meer. 
En dan moet je nieuwe verhalen gaan maken.’
 Zo intuïtief als Bervoets haar personages vormt, zo schematisch 
werkt ze haar verhalen uit. ‘Ik verzin de hele plot van tevoren. Dan 
schrijf ik van A tot Z alle scènes uit. Die ga ik overtypen en dan ga 
ik niet meer met passages schuiven. Hooguit nog wat schaven. Maar 
echt compleet herschrijven doe ik zelden.’ Wat niet wegneemt dat ze 
wel graag een goed boek aflevert. ‘O ja, ik ben een streber, altijd al 
geweest. Ik wilde overal een tien voor hebben. Die had ik vaak ook, 
maar niet omdat ik superslim ben. Ik was vooral een goede plan-
ner, ging een maand van tevoren het schema van de proefwerkweek 
alvast maken. Nu wil ik nog steeds goed zijn. Recensies lees ik niet 
meer. Dan ga ik echt dood. Ik lees alleen positieve kritieken. Ik wil 
niet weten waarom iemand mijn boek slecht vond. Het is weleens 

voorgekomen, daar word ik heel naar van. 
Niet dat ik er onzeker van word, dat zou ik 
alleen hebben als iedereen negatief zou zijn. 
Als iedereen dit boek gaat afkraken, dan huil 
ik. Echt tranen met tuiten.’ 

tandenpoetsen en tikken
Schrijven doet Bervoets aan de tafel waar we 
nu aan zitten, in de kale woonkamer met uit-
zicht op het plein. Eigenlijk doet ze weinig 
anders. ‘Ik sta elke ochtend om tien uur op 
en dan begin ik meteen met werken. Ik loop 
de trap af en nog voor ik mijn lenzen in heb, 
weet ik al wat ik die dag ga doen, want dat 
heb ik de avond ervoor bedacht. En dan ga ik 
in mijn hoofd die zinnen doen. Bij het ont-
bijt zit ik waarschijnlijk zo, als een autist’ – 
ze wiebelt lichtjes met een starre blik in haar 
ogen – ‘met die zinnen zo in mijn hoofd. En 
dan bedenk ik, ik heb er nu zo veel, ik moet 
ze opschrijven. En dan ga ik ze opschrijven. 
En daarna lees ik dat nog eens door, dan ga 
ik tandenpoetsen en naar mijn werkkamer en 
tikken. Tot een uur of twee, dan ga ik spor-
ten, dan ga ik lunchen, dan is het half vijf en 
dan begin ik weer. Ga ik nog minstens tot ze-
ven uur door. En dan ga ik eten.’ 
 Na het eten zijn er twee opties: of ze gaat 
uit, want Bervoets houdt van feestjes – en ja, 
ze maakt het net zo bont als ze in haar co-
lumns beschrijft. Of ze blijft thuis en gaat tv- 
kijken. ‘Daar ga ik echt voor zitten: ik doe 
mijn lichten uit, en dan heb ik mijn snackjes 
en mijn upc-mediabox waar ik zielsgeluk-
kig mee ben. Vooral ook dat ik weet hoe hij 
werkt.’
 Dat lijkt misschien wat eenzaam, zo’n 
meisje – of vrouw – alleen in een donkere 
kamer in een Vogelaarwijk op de bank voor 
de tv, maar dat valt wel mee. ‘Vroeger kon ik 
er wel beter tegen,’ moet Bervoets bekennen. 
‘Nu word ik ’s avonds weleens onrustig. Dat is 
echt iets van de laatste tijd. Dan denk ik: nu 
mag er wel iemand op mijn bank zitten. Daar 
moest ik eerst nooit aan denken, maar ik ge-
loof dat ik het nu toch wel zou willen. Komt 
misschien ook omdat ik bijna dertig ben, ja. 
Nu begint het gek te worden, haast. Denk ik 
helemaal niet zo over na, hoor, wat gek is en 
wat niet, dat maakt helemaal niet uit. Maar 
ik zie bij anderen wat het hun brengt, steeds 
meer vrienden krijgen relaties en ik zie dat 
het wel leuk is ook.’
 Niet dat er al een meneer Bervoets in het 
spel is. ‘Het is meer een gevoel: nu ben ik er 
wel klaar voor. Hoewel,’ zegt ze snel, ‘als ik 
The Walking dead kijk, dan wil ik echt niet 
dat iemand daar doorheen praat.’ Ze zegt het 
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opschrijven, dat vind ik 

echt een feest’ Alles Wat Er Was verschijnt op 10 januari bij Uitgeverij L.J. Veen. 
Bowy is Binnen is op 7 december om 23.15 uur te zien op Ned 2.

als mijn vak. Ik voel me weer de underdog, net als toen ik met mijn column 
begon en mijn debuut verscheen.’ 
 In de literaire wereld is ze allang geen underdog meer. Ze is een van de boeg-
beelden van de jonge scene die langzaamaan de gevestigde orde overneemt, al 
voelt dat voor haarzelf niet zo. ‘Ik heb het gevoel dat ik er niet echt bij hoor. 
Terwijl iedereen dat denkt, en ik sta ook op al die feestjes weer, maar ik denk 
altijd: ik kom hier op bezoek. Dat heeft misschien iedereen wel altijd, en samen 
word je dan gezien als scene. Maar zo denk ik nooit. Ik denk gewoon niks. Waar 
zijn mijn vrienden en waar is de bar.’ Laatst moest ze signeren in Drenthe en zat 
ze naast Ronald Giphart. ‘Dan schiet wel door mijn hoofd: o mijn God, ik was 
zo fan van hem en nu zitten we gewoon samen te signeren. Zulke dingen denk 
ik dan objectief, maar ik voel er helemaal niks bij. Ik weet eigenlijk niet wat ik 
daar dan bij zou moeten voelen.’
 Ze kijkt op naar de fotograaf, knippert niet eens met haar ogen als hij met de 
camera ineens tot vlak voor haar gezicht komt. Ze zet haar blik op, en glimlacht. 
Als een vrouw. —

lachend, maar het is wel waar. Dus hoe 
dat dan moet met zo’n relatie weet ze nog 
niet. Zoals ze eigenlijk nooit voor ogen 
heeft gehad hoe haar leven moet zijn. ‘Ik 
denk nooit na over de toekomst. Ik zie het 
gewoon echt niet. Zo stom. Ik weet bij-
voorbeeld vaag dat ik een kind wil. Ik weet 
het bijna zeker, ik voel gewoon dat ik die 
moedergevoelens heb. Dus oké, een kind. 
Maar dan zie ik mijzelf niet per se voor me 
met een kind. Waar dat dan gaat zijn, de 
hele dag. Hoe dat dan moet. Ik ben nu zo 
vrij, het is mijn grote angst om die vrijheid 
kwijt te raken. Dat is wat ik altijd moeilijk 
heb gevonden in een relatie: dat je afhan-
kelijk van iemand bent.’ 
 Nee, als ze al vooruitkijkt, dan is het 
in termen van werk. ‘Ik denk meestal in 
projecten: zo ongeveer vier maanden voor-
uit. Nu weet ik dat ik een film wil maken,  
verder zie ik in mei dan wel weer. Dan heb 
ik die film gemaakt. Hoop ik.’

underdog
Het zal niet Bervoets’ laatste film zijn, als 
het aan haar ligt, en het is evenmin de eer-
ste. Eerder schreef ze al het scenario voor 
Bowy is Binnen, een korte film gebaseerd 
op de Love Parade-ramp in Duisburg, 
en ze vindt er ‘alles’ leuk aan. ‘Het is net 
als het schrijven van een boek, maar dan 
zonder alle moeilijke dingen. Ik ga precies 
hetzelfde te werk: ik begin met een plot en 
scène-indeling op papier. Maar dan alleen 
de dialogen. De rest mag je gewoon lelijk 
opschrijven. Dat vind ik echt feest,’ vertelt 
ze, terwijl ze haar blauwe plooirok verwis-
selt voor een korte leren Givenchy-broek. 
(‘Mooi.’) Ook leuk aan het filmvak is dat ze 
nog geen reputatie heeft hoog te houden. 
‘Bij film vind ik kritiek niet erg. Ik ben niet 
de beste, dus het hoeft ook niet het beste 
product te zijn. Het voelt nog niet helemaal 
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