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LEVENSLESSEN Dorien van Linge

‘Je relatie 
hoeft niet
altijd leuk 

te zijn’
Op school hoorde Dorien van Linge (25) niets over
feminisme. Nu is het haar drijvende kracht. In haar net
verschenen handboek ‘Feminist fataal’ staat precies 
wat ze als puber had willen weten.
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‘Omdat ik best
activistisch ben,
helpt het me om
juist ook de
luchtigheid op 
te zoeken’

1 Feminisme is goed 
voor iedereen

“Op de middelbare school kwam feminisme
nauwelijks aan de orde, pas rond mijn acht-
tiende kwam ik er voor het eerst echt mee in
aanraking door de Ted Talk ‘We should all be
 feminist’ die de Nigeriaanse schrijfster Chima-
manda Ngozi Adichie in 2012 hield. In combi-
natie met mijn studie sociologie werd
feminisme een veel breder begrip: een strijd
voor gelijkheid. Feminisme gaat niet alleen
over mannen en vrouwen, maar ook over wat
huidskleur, seksualiteit of leeftijd betekent
voor je leefwereld. Ik denk dat feministen zich
ook actief moeten inzetten tegen racisme: dan
zullen niet alleen witte vrouwen iets aan femi-
nisme hebben. Zelf voelde ik door feminisme
meer ruimte om los te breken uit hokjes rond
gender en seksualiteit. 

Pas na mijn kennismaking met het femi-
nisme durfde ik aan mezelf toe te geven dat ik
biseksueel was: dat was een kant die ik tot dan
toe had onderdrukt, omdat hetero zijn nou
eenmaal makkelijker is in onze maatschappij.
Als meisje wilde ik geen rokjes aan en vocht ik
in de zandbak: aan de ene kant hoorde ik niet
te vechten als meisje, aan de andere kant werd
dat ook wel cool gevonden. Maar voor een jon-
gen was het beslist niet cool als-ie een beetje
vrouwelijk gedrag vertoonde. 

Ik bedoel daarmee niet dat er geen manne-
lijkheid of vrouwelijkheid meer mag bestaan,
maar dat het erom gaat dat je zélf kiest voor bij-
voorbeeld een bepaalde sport of het soort kle-
ren dat je draagt of de manier waarop je praat,
in plaats van dat je – vaak onbewust – door ou-
ders of vrienden of de media een bepaalde rich-
ting in wordt gestuurd omdat je nu toevallig
een jongen of een meisje bent. Het losbreken
uit hokjes heeft mannen ook iets te bieden: zij
hoeven niet meer zo strikt aan de normen van
mannelijkheid te voldoen.” 

2 Dun maakt 
niet gelukkig

“Een groot deel van mijn leven ben ik bezig ge-
weest met eten: van ongeveer mijn zevende tot
twee jaar geleden had ik – de ene periode wat
meer dan de andere – last van een eetstoornis.
Soms voelde het alsof ik een gespleten per-
soonlijkheid had: dan voerde een deel van mij
gewoon een gesprek met iemand, maar was
een ander deel alleen maar bezig met gedach-
ten als: ‘oké, wat heb ik vandaag allemaal al ge-
geten?’ of ‘wanneer kan ik gaan sporten?’. Ik
heb zo lang gedacht dat ik eindelijk gelukkig
zou zijn wanneer ik nóg vijf kilo zou afvallen –
daar zat geen eindpunt aan. Maar inmiddels
weet ik dat mijn gewicht niet uitmaakt voor
hoe ik mijn lichaam ervaar. Want hoe dunner
ik werd, hoe meer ik in mijn hoofd bezig was
met naar welke sociale gelegenheid ik wel of
niet kon gaan – overal krijg je immers met eten
en drinken te maken. 

Bij een eetstoornis leef je altijd met een doel
en dat is heel verslavend voor het persoonlijk-
heidstype dat ik ben: planmatig en doelgericht
– dat blijft een valkuil. Uiteindelijk heeft de
eetstoorniskliniek Human Concern, waar alle
psychologen zelf ook een eetstoornis hebben
gehad, mij stapje voor stapje geholpen. Zo
raakte ik vroeger op vakantie in paniek omdat
de schaaltjes andere groottes hadden dan ik ge-
wend was en ik geen overzicht meer had over
hoeveel ik precies van iets mocht eten: mijn
 lichaam was totaal van regels afhankelijk. Die
regels leerde ik in therapie langzaam te door-
breken. 

Ook ging ik oefenen om mezelf elke week te
wegen, wat ik verschrikkelijk vond, maar wat
me deed inzien dat er niet zo veel gebeurde als
je een keer uit eten ging. Of je zag juist wel dat
je aankwam, maar dan leerde ik om daarmee in
het reine te komen – iets wat nog altijd moei-
lijk blijft.” 

3 Wees niet bang om een
directe vraag te stellen

“Tijdens mijn eetstoornis merkte ik dat men-
sen vaak niet naar mijn problemen durfden te
vragen omdat we het dan bijvoorbeeld net ge-
zellig hadden, terwijl dat juist kon voelen alsof
ik niet gezien werd. Vaak durven mensen niet
te zeggen dat het niet goed gaat omdat ze je
niet tot last willen zijn, en daarom probeer ik
altijd door te vragen: ik merk dan dat mensen
zich juist graag open willen stellen. Laat dus –

door te luisteren en vragen te stellen – merken
dat je er graag voor de ander wil zijn, ook door
vragen te stellen die misschien moeilijk zijn. 

Bij mensen met wie het slecht gaat, vraag ik
soms ook of ze weleens aan zelfmoord denken.
Nou, dat is echt niet iets wat je graag uit jezelf
vertelt, maar door ernaar te vragen valt de
schaamte hopelijk een beetje weg. Makkelijk is
het niet, maar je hoeft niet voor iemand in te
vullen waar diegene wel of niet over wil praten:
iemand kan het ook zeggen als-ie ergens liever
niet over praat. Bovendien kunnen lastige ge-
sprekken ook rust en verdieping in een vriend-
schap brengen.” 

4 Grijp elke gelegenheid aan
om iets te vieren

“Omdat ik best activistisch ben en ik soms kan
denken dat de wereld eraan gaat, helpt het me
om juist ook de luchtigheid op te zoeken. Ik ga
veel uit en proost graag met vrienden en fami-
lie en dat brengt me zo veel blijdschap: het is
een goede tegenhanger voor mijn idee dat alles
in mijn leven een functie moet hebben. Ik hou
enorm van dansen: als je danst is het vaak don-
ker en zie je de mensen om je heen niet in hun
eigen context. 

Ook ontmoet je mensen met een andere
culturele achtergrond of opleiding die ik anders
in het dagelijks leven niet zo snel zou tegenko-
men. Socioloog Émile Durkheim verwoordde
dat al als het collectief genieten van één mo-
ment. Ik voel me dan heel vrij. 

Mijn vader had ook nog een goed advies: je
kunt het beter maar meteen vieren als je als
freelancer een opdracht binnenkrijgt, in plaats
van te wachten tot je de opdracht hebt afge-
rond. Want in de tussentijd kan er alweer van
alles gebeurd zijn, of ben je zo blij dat je einde-
lijk klaar bent met die opdracht dat je geen zin
meer hebt om erbij stil te staan.” >>
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I k kijk graag naar het RTL4-pro-
gramma ‘Expeditie Robinson’,
waarin bekende Nederlanders
overleven op een onbewoond
eiland. Zelf zal ik nooit mee-

doen, om te beginnen omdat ik er
niet voor word gevraagd. Zou dat wel
het geval zijn, dan zou ik vanwege
mijn angsten nee moeten verkopen.
Om te beginnen ben ik als de dood
voor slangen en op de Filippijnen,
waar het programma wordt opgeno-
men, leven niet een, niet twee, maar
honderdvijfenzeventig soorten,
waaronder de koningscobra en de
groefkopadder. Een andere reden dat
ik niet durf, is dat ik een hernia ach-
ter de rug heb (pun intended) en sla-
pen op bamboestammen lijkt me ga-
rant staan voor wekenlang kromlo-
pen. Weer die elektrische schokken
door mijn wervelkolom, weer die ijl-
dromen van de morfine, ik wil het
niet meer. 

Een derde reden is dat ik bij grote
voorkeur thuis poep. De expeditie -
leden krijgen niet eens een Dixi, ze
moeten boven een gat in de grond
hurken. Ik vind het al onprettig om
bij iemand anders naar de wc te moe-
ten. Dan ben ik als de dood dat net op
het moment suprème iemand langs de
wc-deur loopt en me hoort, of dat er
iemand staat te wachten als ik naar

buiten kom en eenmaal binnen
slachtoffer wordt van mijn chemi-
sche aanval. Of ze denken in de huis-
kamer: die blijft lang weg, wat klopt,
want als ik klaar ben was ik op z’n
Lady MacBeths mijn handen (“Will
these hands ne’er be clean”) en daarbij
landen altijd wat waterspetters op de
tegels, die ik allemaal weg moet
vegen, anders lijkt het alsof ik naast
de pot heb gesast.  

Dan is er in Zuidoost-Azië soms hevig
onweer met felle flitsen en diep ge-
donder en is er ten slotte nog het
groepsproces. Binnen de teams ont-
staan irritaties die ik stuk voor stuk
zal proberen glad te strijken en de ge-
heime strategische allianties die on-
derling worden gesloten om een
andere kandidaat die te slap of juist te
sterk wordt gedacht weg te stemmen,
zouden me horendol maken. Van
vorig seizoen herinner ik me Ozzy,
die iets onaardigs over een ander
teamlid had gezegd. Ten overstaan
van de hele groep zei dat andere
teamlid dat ze Ozzy niet meer ver-
trouwde en die vond dat zó erg dat hij
zich liet wegstemmen. Vertrouwen
was belangrijker dan winnen, vond
hij, en vertrok van een eiland waar ik
nooit naartoe zal durven gaan. Oot-
moedig buig ik het hoofd voor Ozzy.

COLUMN Erik Jan Harmens

Ozzy

Schrijver en dichter Erik Jan 
Harmens over de prikkels die 
het druk maken in zijn hoofd.

Om te beginnen
ben ik als de

dood voor
slangen
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Dorien van Linge (Haarlem, 1994)
is journalist en dj. Ze studeerde
sociologie met een specialisatie in
genderstudies in Amsterdam en
New York (beide cum laude). On-
langs verscheen haar boek ‘Femi-
nist fataal’ (Das Mag): een
persoonlijk handboek voor ieder-
een die geïnteresseerd is in femi-
nisme en aanverwante zaken als
seksualiteit, gender, racisme en
het lichaam. In het weekend draait
ze als dj dorien in onder meer het
Van Gogh Museum en bij Red
Light Radio.  

5 Activisme 
helpt

“Ik geloof dat je zelf kleine dingen kunt doen
om de wereld te veranderen: demonstreren,
aanwezig zijn op lezingen, je koopgedrag ver-
anderen. Het is een privilege om er überhaupt
over na te kunnen denken, maar zelf probeer ik
geen fast fashion meer te kopen en zoveel mo-
gelijk veganistisch te eten. Soms helpt het om
tegen mezelf te zeggen: dit heeft echt wel in-
vloed. Want het is zo verleidelijk om steeds van
alles te kopen en te denken: wat maakt het ook
allemaal uit. En ik ben geen heilige hè, want ik
vlieg nog steeds en ik vind het echt lastig om
bewust te leven. 

Maar toch denk ik dat activisme helpt. Kijk
maar naar de beslissing om Zwarte Piet te ver-
vangen door de roetveegpieten tijdens de in-
tocht van Sinterklaas op tv: dat komt doordat
Jerry Afriyie en Quinsy Gario hun mond heb-
ben opengetrokken. Ik snap wel dat dat voor
sommige mensen moeilijk kan zijn. Maar ik
denk dat het kan helpen door het te zien als
een verandering in plaats van een inperking. 

Het is lastig om voor veranderingen open te
blijven staan omdat je kunt denken: huh, mag
dit nu ook al niet meer? Maar de realiteit is dat
de populatie van ons land verandert en dat we
daar rekening mee moeten houden. Ik zie poli-
tieke correctheid als vooruitgang die emancipa-
tie bevordert: zo worden we secuurder in ons
taalgebruik in de hoop niemand te kwetsen.”

6 Blijf jezelf in 
het diepe gooien

“Ik ben snel toe aan nieuwe impulsen: dat
houdt me scherp, maar ik ben ook heel bang
voor nieuwe dingen. Dus heb ik een soort af-
spraak met mezelf gemaakt dat ik eerst iets
moet proberen, en daarna pas mag besluiten of
ik ermee door wil gaan. Zo had ik voor mijn
master een half jaar vrij en heb ik de Volkskrant
gevraagd of ik daar stage kon lopen. Dat kon,
en de eerste drie maanden vond ik het ver-
schrikkelijk – ik dacht dat iedereen me stom
vond. Maar uiteindelijk heb ik er toch een baan
uitgesleept. 

Zo geef ik nu ook af en toe les in schrijven bij
De Upstarter, een plek waar mensen zich kun-
nen laten omscholen. In eerste instantie dacht
ik: ik heb geen studie journalistiek gedaan, dus
hoe moet ik hier les in geven? Maar behalve dat
er best een paar schrijftrucjes zijn die ik kan
delen, is het juist ook goed om te vertellen over
die kwetsbaarheid: dat ik in eerste instantie bij
de Volkskrant ook niet wist hoe het allemaal
moest, maar dat ik er uiteindelijk zo veel heb
geleerd. Dus als ik kansen krijg, probeer ik me
niet te laten weerhouden door mijn angst.”

7 Lange relaties zijn 
de moeite waard

“Ik heb relatief gezien – ik ben 25 – al best lang
een relatie: zesenhalf jaar. Dat is iets wat op
mijn leeftijd misschien gek is, maar ik vind het
heel waardevol. Enerzijds is het fijn dat je el-
kaar al zo lang en goed kent en je van alles met
elkaar hebt meegemaakt, anderzijds leer je dat
een relatie niet altijd leuk hoeft te zijn en dat je
soms ergens doorheen moet en dat dat de
moeite waard is. We leven in een snelle cul-
tuur, maar in een relatie en in vriendschappen
hou ik van verdieping. Intussen leer ik ook dat
mijn vriend en ik elkaar vrij moeten laten
omdat we allebei nog jong zijn en dingen wil-
len ontdekken: hij hield mij niet tegen toen ik
in New York wilde studeren. 

Dat is ook iets wat ik van mijn ouders heb
meegekregen: zij gaan nu nog steeds af en toe
los van elkaar op vakantie. Ik vind het een fijne
gedachte dat we niet bij elkaar zijn omdat we
niet zonder elkaar kunnen – ik heb ook een
leuk leven met mezelf en ik kan mijn eigen
hachje redden – maar dat we er echt voor kie-
zen om samen te zijn. Soms kan het een tijdje
minder gaan, maar dat kan ook weer omslaan
naar de goede kant. Ook al twijfelt de een of
gaat het even niet zo lekker, dat betekent niet
dat je er zomaar mee moet stoppen.” <<

‘Ik vind het een
fijne gedachte
dat we niet 
bij elkaar zijn
omdat we niet
zonder elkaar
kunnen‘
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