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‘Ik geef  
 me over
 aan het  
 leven’
     INTERVIEW: ANNETTE WIERPER / FOTO’S: DENISE KEUS
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V 1 Golden horse on 
his way home (1999) 
is Liesbeths favoriete 
schilderij van Coen. 
2 Venus van Henk 
Schiffmacher, 
geschilderd op een 
keukendeurtje.
3 Detail van een 
Japans paneel van 
Liesbeths moeder. 
4 Indische danser  
en Chinees porselein 
dat Liesbeth van 
haar moeder kreeg. 

Vier jaar lang schreef Liesbeth Steur (65) in een column in 
Nouveau over haar leven in Spanje, Portugal en Nederland. 
Het waren haar herinneringen aan de soms merkwaardige 
manier waarop in die landen bepaalde regels worden gehan-
teerd, aan de jaarlijkse olijven- en druivenoogst en aan de 
maagdelijke stilte van de siësta, die magische periode tussen 
drie en zes uur in de middag waarop het mediterrane leven 
volledig tot stilstand komt. Maar vooral schreef ze over de 
mensen die ze er tegenkwam. Over Paco, de kapper met wie 
ze, samen met haar man Coen, een makelaardij begon. Over 
de druivenplukker Francisco, de hoogbejaarde buren Joaquin 
en Juana en de knappe Paula van de krantenwinkel. Want 
mensen heeft ze nodig, zegt Liesbeth, om te kunnen  
schrijven, om niet alleen hun leven vast te leggen, maar ook 
“omdat het de enige manier is om mezelf te begrijpen”.
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Als we Liesbeth ontmoeten, blijkt dat we haar ondanks 
die vier jaar eigenlijk helemaal niet kennen. In haar 
columns was ze vooral de toeschouwer die met humor 
en verwondering naar al dat leven keek. Haar rol was 
altijd bescheiden, ze figureerde als het ware in de ver-
halen van haar dorpsgenoten. Maar in het echt is ze 
een betrokken persoonlijkheid, die de grote existentiële 
vragen niet uit de weg gaat en spiritualiteit toelaat in 
haar denken: ‘Waarom zijn wij hier op deze prachtige 
planeet? Wat is onze opdracht?’ Volgens Liesbeth zijn er 
drie kernwaarden in het leven waarnaar we zouden 
 moeten streven: waarheid, schoonheid en goedheid. 

BLIJVEN LEREN
“Er is iets in de mens wat tegennatuurlijk is. Ik vraag 
me vaak af: ‘Hoe komt het nou dat we soms van die 
verwrongen ideeën over elkaar hebben? Zouden we 
niet gewoon moeten genieten van de dingen zoals die 
zich aan ons voordoen?’ Ik ben jarenlang yogadocent 
geweest en heb die materie grondig onderzocht. Ik 
denk dat we het moeten doen met wat we hebben: een 
fysiek lichaam, een geest en een hart. We kunnen  
voelen. Laten we dat dan ook doen.” Leven is voor 
Liesbeth vooral leren, ervaring opdoen, steeds weer en 
steeds opnieuw. Als je ergens een blokkade voelt, ga 
dan op onderzoek uit, laat het er niet bij zitten. Vaak 
komen blokkades voort uit een afwijzing, een veroorde-
ling van het gedrag van een ander. ‘Doe jij nog suiker 
in je koffie? Rook jij nog?’ Het zijn verkeerde gedachten 
die je niet mag geloven, die je los moet laten. Omdat er 
een oordeel over de ander in verpakt zit. Alsof jij beter 
bent dan die ander. Maak ruimte in je hoofd om er 
anders over te denken. Probeer het maar eens: is het wel 
waar wat ik denk en geloof? Wie zou ik zijn als ik die 
gedachten nou eens niet zou geloven? Het werkt bevrij-
dend: het gevoel je te kunnen overgeven aan het leven 
en alles wat daarmee samenhangt.”

TELKENS VERHUIZEN
Je overgeven aan het leven, dat lijkt de lifestyle van 
Liesbeth Steur. Het kind dat al gewend was om telkens 
te verhuizen, omdat vader weer werd overgeplaatst, het 
kind dat opgroeide in Sicilië en Turkije, pakte als vol-
wassen vrouw van vijfenvijftig zonder problemen haar 
koffers, toen haar man Coen naar het buitenland wilde. 
“Ik deed de dingen altijd al heel onbewust, het zal wel 

met mijn voorgeschiedenis te maken hebben. Mijn 
vader was aannemer voor een Amerikaans oliebedrijf. 
Wij woonden waar de boringen waren. Mijn moeder, ze 
heeft Indonesische roots, gaf mijn zus en mij les; ze 
had nog zo’n oude planterscursus die vroeger in Indië 
gebruikt werd om kinderen op de onderneming te 
leren lezen en schrijven. Nieuwe vriendschappen zaten 
niet diep, want na een jaar ging je immers alweer weg. 
Eenmaal terug in Holland hoorde ik meisjes op school 
wel praten over hartsvriendinnen, maar ik had echt 
geen idee.”

ALTIJD OBSERVATOR 
“Vriendschappen leerde ik pas sluiten toen ik al in de 
veertig was. Ik kwam toevallig terecht in een groepje 
vrouwen dat maandelijks bij elkaar kwam voor een 
lunch. Ik houd eigenlijk helemaal niet zo van groepjes, 
ook al heb ik jarenlang zelf cursussen en training 
gegeven, mensen gecoacht hoe ze hun gedachten kon-
den ordenen. Maar ik bleef altijd de observator, ik nam 
er nooit zelf aan deel. Met deze groep was het anders. 
We zaten niet zomaar wat bij te kletsen, maar pakten 
telkens een onderwerp bij de hand. Onderwerpen 
genoeg: gezondheid, het leven, mannen natuurlijk! 
Voor het eerste ontdekte ik wat vriendschap was, leer-
de ik te luisteren. Hoe belangrijk is dat, luisteren. 
Horen wat iemand zegt. Zonder dat je je intussen al zit 
af te vragen welk correct antwoord jij moet geven. Wat 
er toen met me gebeurde, was cruciaal voor mijn hou-
ding in de wereld. Mensen zijn zo belangrijk, we zijn 
allemaal spiegels voor elkaar. En in de kern zijn we 
allemaal hetzelfde: op zoek naar de waarheid.”

LEVENSGENIETER
Na een huwelijk van twintig jaar stond ze er met haar 
twee zonen, inmiddels veertien en zestien, alleen voor. 
“Het was gewoon op. Emotioneel zaten we beiden op 
een dood punt. Ook mijn ex-man was een kind van 
expats: zijn ouders hebben zo’n twaalf jaar in Venezuela 
gewoond, hij heeft vanaf zijn twaalfde op een kost-
school gezeten. Hij heeft een tik van dezelfde molen 
meegekregen als ik. We hadden beiden niet de kans 
gekregen om onze emoties door te ontwikkelen en kon-
den ons niet meer aan elkaar optrekken. We zijn nog 
steeds goede vrienden en we zien elkaar geregeld, 
maar in samenleven zat geen toekomst meer.”

‘ Voor het eerst ontdekte ik wat vriendschap is,  
leerde ik te luisteren. Dat is zo belangrijk’

→

1 De Indische  
'zonnetafel' is 
eigenlijk van 
Liesbeths zus 
Patricia, maar hij 
past niet in haar 
huis. Daarboven 
twee recente  
werken van Coen 
uit zijn serie 
Infinity.
2 Het altaartje in de 
yogakamer op een 
kamferkist van 
rozenhout kreeg 
Liesbeth van haar 
ouders cadeau  
voor haar eerste 
huwelijk.
3 Coen erfde deze 
modelpoppen van 
oom Theo Verharen 
die kunstenaar was.
4 Achter haar 
bureau komt 
Liesbeth tot rust  
en schrijft ze om  
te begrijpen. 
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je mal’, zei ik, ‘ik spreek net een beetje Spaans. Ik ga nu 
niet ineens Portugees leren.’ Maar het kwam er natuur-
lijk toch van, het is er zo onweerstaanbaar mooi.”

PORTUGEES AVONTUUR 
De boerderij ligt midden in het beschermde natuurge-
bied van de Serra de São Mamede. Ik gaf er yogalessen 
aan de lokale bevolking en Nederlandse vrouwen rond-
om Elvas en Estremoz, verhuurde een appartementje 
als B&B en Coen hield zich bezig met verbouwen – ook 
voor anderen, hij is heel creatief en handig - en de drie-
honderd olijfbomen en drieduizend wijnstokken.”
Toch was het na vijf jaar genoeg. De crisis trof ook de 
kleine makelaardij, de romantiek van het buitenleven 
verloor haar glans. Den Haag bleek andermaal het 
warme, vertrouwde nest waar ze terugkeerden. Coen 
maakt nu conceptuele kunst en heeft misschien een 
expositie dit jaar. Liesbeth vond werk in de kunstbran-
che, werk dat voelt alsof ze het altijd al gedaan heeft. 
Van de columns in Nouveau nam ze ‘vreugdevol’ 
afscheid, omdat ze wist dat het weer mogelijkheden zou 
bieden voor iets nieuws. ‘Een schone lei en een krijtje 
met ervaring, dat zijn voor mij de beste tools om door te 
stromen, zonder ballast in mijn hoofd’, schreef ze in 
haar afscheidscolumn in december van het vorig jaar. 
‘Overgave aan het leven. Als altijd. En steeds opnieuw.’

Het was Coen Verharen die haar leerde om te voelen, 
zich over te geven aan onbekende emoties. “Een heel 
interessante man. Directeur van een reclamebureau, 
flamboyant, mooie pakken, dure auto’s. Coen springt 
gewoon in het diepe. Bij hem was alles een feest. Hij 
trok al snel bij ons in. Ook de jongens zeiden het goed 
te vinden.” Zo’n acht jaar later kreeg Coen een burn-out 
en verkocht hij de zaak. Hij wilde naar het buitenland, 
had ruimte nodig. “‘Jij wilde altijd al een hotel, zei hij, 
we gaan naar Spanje en daar beginnen we een bed & 
breakfast.’ Ik sputterde nog wel tegen, was inmiddels 
de vijftig gepasseerd en had het helemaal naar mijn  
zin met mijn goeddraaiende, grote yogapraktijk, maar 
Coen zei: ‘Ga nou toch eens genieten van het leven. Geef 
je over.’ Dat heeft mij de ogen wel geopend. Ik dacht:  
wat kan mij eigenlijk gebeuren? Dus verbrandden we  
alle schepen achter ons en zijn we naar Spanje gegaan.” 
 
HET SPAANSE RITME
In Valencia d’Alcántara, in de Spaanse provincie 
Extremadura, pal aan de grens met Portugal, huurden 
ze een appartement. “Het is er zo ontroerend mooi, toen 
we er de eerste keer kwamen, kregen we tranen in 
onze ogen. Hier gaan we wonen, zeiden we.”
In haar eerste column in Nouveau, oktober 2010, 
schreef Liesbeth: ‘We leven daar als de Spanjaarden. 
Omdat we het zo graag willen. En dat is maar goed ook. 
Een ander levensritme is op deze loca-
tie niet mogelijk als je vrede wilt.’ 
Totale overgave aan het Spaanse ritme. 
Er zat niet anders op, daar in de extre-
me binnenlanden van het Iberische 
schiereiland, en het was goed. 
Ze leerde zichzelf Spaans spreken, 
door haar eigen theorielessen Spaans 
te ondersteunen met de praktijk op 
straat, in de winkels en de kroegen. 
Met Coen en de kapper Paco begon ze 
een makelaardij - Paco  vond de loca-
ties, Coen reed alle klanten rond en zij 
nam de papieren rompslomp voor haar 
rekening. Na enkele maanden kreeg de 
makelaardij een boerderij aangeboden, 
pal over de grens, in Marvão in 
Portugal. “‘Jullie moeten dat kopen, dat 
is echt iets voor jullie’, riep Paco. ‘Ben 

Schrijven “Het liefste wat ik doe, is schrijven. Als ik iets wil begrijpen, moet ik het opschrijven.” Plaats “Na 

al die jaren en omzwervingen kan ik zeggen dat Den Haag de plek is waar ik het liefste wil zijn. Ik ben een 

echte Hagenees.” Kleding “Ik ben nogal klein en het is moeilijk om iets leuks te vinden. Ik zie er altijd het-

zelfde uit: zwart, grijs en in de zomer wit. Daartussenin zit niets.” Sieraden “Ik heb een aantal mooie juwelen, 

maar ik draag ze nooit. De gouden armband – van een horlogeketting van mijn overgrootvader – draag ik 

altijd. Net als de ring die ik van Coen kreeg voor mijn vijftigste verjaardag.” Ouder worden “Ik vind het 

helemaal niet erg dat ik geen twintig meer ben. Ik weet nu wat ik wil en ik kan nu ook alles zeggen, op een 

vriendelijke manier. Het enige nadeel is het verminderende fysiek; ik kan me niet meer alles permitteren of 

me overgeven aan onzinnige dingen. Maar eigenlijk is die verplichte matiging prima.” Eten “Ik heb ooit strikt 

macrobiotisch gegeten, maar dat fanatieke is er wel af. Ik eet nu wat mijn lichaam prettig vindt.”

Mooie dingen in het leven...

1 Het schilderij El 
Toro Bravo schil-
derde Coen toen  
hij en Liesbeth in 
Portugal woonden. 
2 Deze hond uit 
Zuid-Amerika staat 
op Liesbeths 
bureau.
3 Op het groene 
terras met Coen. 
4 De drie schilderij-
tjes zijn gemaakt 
door Liesbeths 
tante Pim Schul-
Oepts. Daaronder 
een conceptueel 
werk van Coen  
met de titel Haute 
Couture.

‘ Ik dacht: wat kan mij eigenlijk gebeuren?  
Dus verbrandden we alle schepen achter ons’

•
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