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We blijven slapen bij Linda Hakeboom.
interview Fleur Baxmeier fotografie Valentina Vos @ Witman Kleipool
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Nachtbraker ‘Ik vind het veel te leuk om wakker te zijn, dus
naar bed gaan is moeilijk voor me. Het moment van slapengaan
stel ik elke avond eindeloos uit. ’s Ochtends heb ik daar vaak spijt
van. Het liefst zou ik elke dag uitslapen.’
Monsters en dino’s ‘Als kind had ik vaak nachtmerries over dinosauriërs. Een erfenis van Jurassic Park. In mijn droom werd ik
achternagezeten door een T-rex en dan kroop ik diep weg in een
kastje. Ik dacht ook dat er monsters onder mijn bed lagen. Al die
angsten, wat een toestand. Terwijl ik het donker nu juist tof en
spannend vind. Als je ’s nachts de straat op gaat, is het alsof je
in een andere stad bent met andere mensen.’
Buikslaper ‘Ik slaap op mijn buik met één been opgetrokken.
Volgens mijn vriend ben ik muisstil en beweeg ik zo weinig dat
hij weleens denkt: gaat het nog wel goed? Mijn vriend Rolf is
ook een rustige slaper. Als we slapen, dan slapen we. Ik word
nergens wakker van, hij wel. Misschien ook omdat ik weet dat
hij meteen uit bed stapt als hij een raar geluid hoort.’

slapen. Daarom staat er in mijn slaapkamer niks anders dan m’n
bed, een stapel boeken en een vintage radio. Bij slapen kan ik
geen afleiding gebruiken. Als er een tv staat of kleding hangt,
dan gaat dat in m’n hoofd zitten. Het bed moet dus de enige
optie zijn, anders slaap ik niet.’
Dwarsligger ‘Een paar jaar geleden woonde ik tijdelijk in een
onderhuurhuis van twee rijke mannen aan de Keizersgracht in
Amsterdam. Zij hadden een matras van Pullman. Ik plofte erop
neer en dacht: dit heb ik nog nooit meegemaakt, dit moet ik ook
in mijn leven. Superdik, groot, ultiem comfortabel. Ik ben niet
meer naar andere merken gaan kijken en heb hetzelfde matras
gekocht. Eigenlijk veel te groot voor mij, maar ik kan er lekker
overdwars op liggen.’
Lap stof ‘Thuis slaap ik in een onderbroek. Ik vind het lekker om
halfnaakt tegen mijn vriend aan te liggen. Zo jammer als daar
een lap stof tussen zit. Ik heb wel een pyjama, maar die neem ik
alleen mee uit logeren. Rolf slaapt meestal eerder dan ik. Lekker
rustgevend, want daardoor slaap ik ook sneller. Als hij er niet is,
moet ik echt moeite doen om in slaap te vallen. Meestal ga ik
dan een boek lezen.’
Breakfast in bed ‘Eggs benedict, verse sapjes, espresso,
geroosterd brood, shakes: ik ga los bij ontbijt op bed. Soms ben
ik zo lang bezig dat ik vergeet dat ik eigenlijk nog in bed lag. Dat
gaat allemaal op een dienblad mee naar boven en halverwege
het ontbijt komen we er meestal achter dat ontbijten op bed
enorm onhandig is. Ach, het gaat om het idee.’
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uit Roemenië geadopteerd. De eerste nachten piepte Lola zo
hard dat ik me schuldig voelde tegenover mijn onderburen, maar
we zijn niet gezwicht: ze mag niet in de slaapkamer. Voor deze
fotoshoot maakte ik een uitzondering, maar ze werd zo zenuwachtig van al die starende mensen dat ze een plasje deed op het
bed. So much for glitter and glamour, dag Pullman-matras.’
Koelbox ‘De slechtste nacht ooit beleefde ik in Tokio. Daar hebben ze de kleinste hotelkamers ter wereld. Ik sliep in een kamer
waarin ik niet eens om het bed heen kon lopen, en waar het
raam niet open kon. Alsof ik in een koelbox overnachtte.’
Puppy’s ‘Rolf en ik zijn elf jaar bij elkaar en gingen vrij snel na de
eerste zoen samenwonen. Die eerste nachten samen brachten
we door als puppy’s. Elke ochtend denk ik: heerlijk dat jij naast
me ligt, en dan kruip ik tegen hem aan. Ik vind het heel kut als hij
al is opgestaan als ik wakker word.’
Licht uit ‘Voor het slapengaan was ik mijn gezicht met een
mousse en gooi ik er een plens water overheen. Nachtcrème
erop en klaar. Vroeger werkte ik vaak tot laat achter mijn laptop.
Daar ben ik mee gestopt, want het is onrustig en ongezond. Ik
heb m’n rust nodig en als ik die niet pak, doet niemand het. Mijn
telefoon gaat wel mee naar boven, maar alleen als wekker. Ik kijk
er bewust niet op als ik in m’n slaapkamer ben.’
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No tv ‘Ik heb zulk krankzinnig werk dat ik lang en goed moet

styling Isaa Geeratz, haar en make-up Christel Man, met dank aan Crisp Sheets, Love Stories, Anna + Nina, À la, mbyM, Ganni

Hond in bed ‘Drie maanden geleden hebben we een zwerfpup

Linda Hakeboom (31) is documentairemaker en presentatrice.
We kennen haar onder meer van Rambam, de docu Who the Fuck
is Jett Rebel en Spuiten en slikken op reis. Ze woont samen met
vriend Rolf en hond Lola in Amsterdam.
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