
Het altijd groenere gras 

door Jogchum Zijlstra  

 

Kristien de Wolf (1969) is in het dagelijks leven life coach. De verhalenbundel 

Rotgeluk is haar debuut en bevat tien verhalen met als verbindende factor de 

zoektocht naar geluk. Geluk dat bijvoorbeeld te vinden moet zijn in zinvol werk 

of in het fit houden van het lichaam, in veel geld of in de rustgevende natuur. 

Geluk dat vaak uiterst kortstondig blijkt te zijn of zelfs ongrijpbaar.  

In het verhaal ‘Groener gras’ zit Anna, de moeder van twee kinderen, thuis met 

haar derde burn-out en besluit dat het anders moet. Ze gaat op zoek naar een 

onderkomen onder een zuidelijker zon. Het ene huis is echter te duur en het 

andere ligt in een te natte kuststreek maar uiteindelijk vindt ze in de bergen in 

Spanje een huisje waar ze op slag verliefd op raakt. Hoewel het zo afgelegen 

ligt dat het alleen met een terreinwagen te bereiken is en het dak gedeeltelijk 

is ingestort, laat ook haar man zich verleiden. Zijn droombeeld is een 

schommelstoel om oud in te worden. De ironie van haar vader is echter 

veelzeggend: ‘De zekerheid dat jullie te veel betalen, een minuscule kans dat er 

ooit iets van te maken valt. Waar wachten jullie op?’ En ook de Spaanse buren 

begrijpen er niets van dat ze hier de hete zomers doorbrengen zonder 

elektriciteit en stromend water. De Wolf maakt goed voelbaar dat geluk maar 

al te vaak dient te beantwoorden aan een zelf gecreëerd beeld. Een beeld dat 

vrijwel zelden gerealiseerd kan worden in de werkelijkheid. Dat weten we wel, 

maar toch …  

Wat clichématig is het verhaal ‘Het lot’ waarin de hoofdpersoon eerst 

fantaseert over de geweldige mogelijkheden die een miljoenenwinst zullen 

opleveren om vervolgens als de nadelen zich opdringen ontregeld te raken. 

Haar fantasieën contrasteren behoorlijk met de nuchtere reactie van haar man 

op de vraag wat hij zou doen: ‘Op een rekening zetten en zes maanden 

nadenken.’  

Sterker is het titelverhaal ‘Rotgeluk’ over werknemers van een bedrijf dat zal 

worden opgeheven. Slechts een gedeelte van de medewerkers kan mee naar 

een zusterbedrijf in een  andere stad. Een teamleider denkt zijn geluk te 

kunnen manipuleren maar de uitkomst laat iets anders, een ander geluk zien.  



De verhalen zijn kort en het taalgebruik is glashelder. De thematiek is 

herkenbaar maar ik mis de nodige diepgang. Ik bedoel dat overigens  positief in 

die zin dat ik nieuwgierig ben naar een langer verhaal of wellicht een roman 

van De Wolf. 
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