
 

 

Everybody is a star is de titel van een prachtige tekening uit de jaren '80 van kunstenaar 
Ansuya Blom, waarin te zien is hoe een klein celletje in zijn wiegje ligt. Het werk verwijst naar 
waar we allemaal van afstammen - de sterren - maar ook naar de eigen en potentiële kracht 
van dat kleine amorfe wezentje, dat daar nog nietsvermoedend in zijn ledikantje ligt. In onze 
cultuur wordt ster echter al gauw verward met rijzende ster. Allemaal moet we succesvol zijn, 
winnen en de max uit onszelf halen. Maar wat als je daar niet op gebouwd bent? 

Een ander ouder werk van Blom, Hush Now uit 1988, verwijst naar een andere universeel 
menselijk ding: het verlangen gekoesterd te worden. Toch iets waar die participatie 
maatschappij aan voorbij gaat: een beschutte plek voor diegenen die de ratrace niet 
aankunnen. En dat worden er steeds meer, believe me. Cor keek verdrietig naar de doden in 
Kiev, en ademloos naar de winnende World Press Photo van fotograaf John Stanmeyer. De 
brandende straten, het gevecht voor gelijkwaardig burgerschap, mannen die opkijken naar 
een volle maan terwijl ze hun mobiel - een soort verlengde van hun wezen - in de lucht 
houden om familie te bellen: waar gaat het nu om? Toch niet over participatie. Echt niet. 

Een week geleden liet Cor haar persoonlijkheid inscannen aan de hand van de sterren door 
Denys Goossens, eigenzinnig/fijn meubelmaker en Human Design specialist. Muts, moppert 
haar streng calvinistische, academisch geschoolde alter ego onderweg. Ga iets nuttigs doen 
van mijn belastingcenten. Daar aangekomen trekt Cor verlegen haar jas uit, en krijg ze het 
profiel van zelf, man, kinderen en andere familieleden onder haar sceptische maar ook 
bloednieuwsgierige neus geschoven. Tot haar verbazing - maar ook bevestiging van wat ze 
allang wist - bleek ze een projector te zijn. Een eigenzinnige kop met veel verbeelding, een 
streng geweten en een identiteit zo open als een schoon kweekbakje. Of het glas van zo'n 
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oude overhead projector, u weet wel zo'n knus zoemend Sovjet-apparaat waar een tekening 
of tabelletje helverlicht op de muur kan worden uitvergroot. Zogezegd kan iedereen dus z'n 
sheets op de borst van Cor pleuren: wat een ander voelt, voelt zij. En dat verklaart veel: 
waarom ze niet inhoudelijk kan werken als de relatie daar onder slecht is, waarom ze zo 
zeeziek en ongelukkig wordt van een pokkesfeer en waarom ze zich thuis heel geïnspireerd, 
maar soms ook een beetje verkreukeld voelt tussen haar huisgenoten - rondspringende 
lichtbronnetjes en een vitale generatorman. Samengevat: Cor snapt nu waarom ze zich altijd 
zo'n wandelend röntgenapparaat voelt. Maar ook: waarom ze  een stoelpoot om kan smeden 
in een mooi verhaal, waarom ze verbanden ziet waar anderen heel blij van worden, waarom 
ze een idee in een ding of project kan vertimmeren, en waarom ze een kop als een husky 
heeft die elke dag drie uur moet rennen. Dus zorgen, bedenken, lezen, schrijven, etsen en 
maken: het mag allemaal op haar manier, want het staat in de sterren. Ze is zoals ze is. Daar 
kan ze verdrietig om worden - want god weet hoe hard ze daar tegen gevochten heeft - maar 
nu wordt het tijd om het maar te laten, er wat moois mee te doen en er vooral om te lachen. 

Dat moet u ook eens doen als u uzelf maar een prutser vindt: u bent ook maar wie u bent, en 
daar is niets mis mee. De mensen die vechten voor vrijheid in Kiev en de bellende mannen op 
het strand maken duidelijk dat we allemaal hetzelfde willen: een waardig bestaan als mens, 
en contact met een geliefde. Laat maar gaan dat eeuwige streven naar een betere 
persoonlijkheid: lekker belangrijk. Hoe we zijn staat allang in de sterren. Waardigheid, hoop 
en liefde: everybody is a star. 

 


