
21 December 2009  

GLAD. MAAR WÁÁR EIGENLIJK?  

Ik dacht dat ik het nét zou redden. Met een leuk huppeltje trek ik mijn linkervoet weer 
recht onder me nadat die dubbelklappend weggleed. Een fractie van een seconde later 
blijkt dit niet genoeg te zijn. Mijn rechterenkel volgt het voorbeeld van zijn 
tweelingbroer. Omdat ik mijn linkervoet zich nog niet op de juiste plaats onder mij 
bevindt, knikt de rechter ook door en schiet de andere kant uit. Met een elegante 
schuiver beland ik in een soort spagaat op de grond.  

Boem. En au. 
Ik krabbel op en proef bloed. Fijn. Ook nog een tand door mijn lip. Ik neem de verdere 
schade op: twee gaten in mijn maillot, zodat daar twee fikse schaafwonden kunnen 
zitten te pronken.Twee verzwikte enkels die pijn doen als ik loop. Strompelend, met een 
tissue’tje voor mijn mond, schuif ik aan bij het ontbijt. Met twee dikke enkels zoek ik 
wat lekkers uit aan het buffet. Maar ik zeg niks hoor, laat niks merken. En daar ben ik 
héél goed in.  

Het heeft vannacht gesneeuwd. Getver. Ik baal ervan. Ik heb een kerstontbijt bij de 
speurneuzen en daarvoor moet ik al iets vroeger dan normaal aanwezig zijn. Nu kan ik 
het wel vergeten om per fiets heel snel toch nog op tijd te arriveren. Dat wordt lopen. 
Niks erg, maar waarom nou juist vandaag?  

Het is een ramp in het verkeer. De file begint al bij ons in de straat, langs de 
Fokkersingel en de Singel, zo de wijk uit. Normaal gesproken dan. Want als je daar 
vandaag in je auto tussen staat, ben je het eerste uur de wijk nog helemaal niet uit. Ik 
doorsta oversteekplaatsen, omzeil vrachtwagens en bulldozers – de hele wijk ligt open 
omdat ze overal aan het scheppen zijn - en arriveer glibberend bij de speurneuzen.  

Bij de toegangspoortjes staat een onwaarschijnlijk lange rij speurders te wachten. 
Binnenkomen vergt geduld. Een voor een kun je in de draaideur plaatsnemen die je dan 
(bijna) met een fikse tik op het achterwerk naar binnen werpt.  
‘Nou,’ zucht een sneeuwpopspeurneus moedeloos,’dan nemen we maar plaats in de 
volgende file....’. Een andere knikt blij: ‘Maar hier is het in ieder geval niet glad!’  

Wist ik veel dat ik aan deze laatste opmerking twee minuten later onmiddellijk zou 
terugdenken, toen ik op de derde verdieping – lift uit, gang in – zo ontzettend charmant 
op mijn snufferd viel. Niet glad hier? O nee? 
Gelukkig zag niemand me, de gang was verlaten. ‘Iedereen zeker al bij het ontbijt,’ liep 
ik net nog te denken, op het moment dat mijn linkervoet dubbelklappend onder me 
weggleed en de rechter overhaalde om bijna gelijk mee te doen...  
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21 december 2009  

NOG EEN BROMMERT  

‘Ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws!’, klinkt het stralend door de mobiel van 
mijn lief. Het is echter niet hij, maar mijn jongste zoon die mij belt. Op de achtergrond 
allemaal geruis, geblaas en gepiep (gedeeltelijk uit hem afkomstig), zodanig veel dat ik 
steeds denk dat hij aan het zwemmen is, maar hij blijkt slechts aan de wandel.  

Ik ook trouwens. Het telefoontje bereikt me op de hoek van de Hoogstraat en de 
Coolsingel, tijdens mijn pauze-uurtje van een opleidingsdag. Ik verwacht het ook al, 
want ik weet natuurlijk dat Sander op dit moment eindelijk de examenzaal wel eens 
verlaten moet hebben, na zijn tweede gooi naar het brommerrijbewijs. Zijn stralende 
toon geeft me moed. Veel moed. In de proefexamens die hij de laatste weken veelvuldig 
gedaan heeft, zat dan wel een stijgende lijn, maar toch bleven de resultaten onder de 
door het Rijk opgelegde maat. Kortom: het was lang niet zeker dat hij deze keer wél zou 
slagen, ondanks het eindeloze geduld, knarsetanden en de inzet van mijn lief.  

De vorige keer – toen liep ik óók in Rotterdam! – kreeg ik en sms’je: ‘Helaas....’ Tja, 
jammer, hoewel wij daar toen al ernstig rekening mee hadden gehouden en Sander zelf 
eigenlijk ook.  
Maar nu: ‘Ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws!’ Zou het dan toch? denk ik direct. 
Maar wat kan dan het slechte nieuws zijn? Ik kan zo gauw niks bedenken. Geeft niet, 
want op dat moment schreeuwt mijn zoon het al in mijn oor.  

‘Het goede nieuws is dat ik geslaagd ben!’ Ik ga met vreugde uit mijn dak. ‘En het 
slechte is dat jullie me niet meer achter mijn broek hoeven te zitten!’ O, wacht maar, je 
moet nog eindexamen doen, denk ik gelijk, in mijzelf grijnzend. Maar trots ben ik. Die 
kleine (eeehhhh, niet meer zo héél klein met zijn 1 meter 90) redt het wel!  

De brommert staat nu al twee zowat maanden in de schuur weg te kwijnen. Als 
verjaardagscadeau is hij een mooie stimulans geweest om Sander zich echt op het 
therorie-examen te laten storten. De eerste poging slaagde niet, maar goed. De tweede 
wel. Met slechts drie fout heeft Sander een hoger resultaat dan zijn broer indertijd; en 
dat laat hij fijntjes weten als het hem uitkomt. Daarop krijgt hij dan weer 
onvermijdelijk terug dat Olaf in één (1!) keer geslaagd was...  

Nu is het dan zo ver. Met toch wel wat zenuwen in de benen gaat Sander mee naar de 
fietsenmaker, waar zijn brommer een schoonmaak- en revisiebeurt heeft ondergaan. Hij 
mag hem nu zelf naar huis rijden! Licht onwennig staat hij met de tweewieler in de hand 
en ook het starten verloopt niet soepel. Paul grijpt dan in en ja hoor, daar gaat hij. Alsof 
hij al jaaaren op een brommer rijdt, zwiert hij over de weg, met ons in de auto er 
achteraan. Maar dan.  

Bij een kruispunt verliezen we hem uit het oog. Even later ontwaar ik na de bocht een 
hoopje ellende met een brommer in de hand. Nog net had ik gezien ik dat hij 
opkrabbelde en de brommer van de straat opraapte. Onthutst kijkt hij ons aan, als Paul 
de auto aan de kant zet en eruit springt. ‘Uitgegleden,’ zegt hij triest. Vieze broek, 
schrammen op de knie en wang, blauwe plek op de heup. De lol is hem duidelijk 
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ontgaan. ‘Het was hier glad?’ Hij klinkt duidelijk beledigd. We weten dan nog niet dat de 
volgende dag het openbare leven min of meer ontzet zal zijn door hevige sneeuwval. 
Het is al een beetje aan het vriezen en de klinkertjes (ai: klinkertjes!) glibberen al 
enigszins. Dat had mijn jongste niet door, toen hij iets te hard de gladde bocht doorging 
denkend dat hij de hele wereld in de hand had…  

Voorlopig staat de brommert noodgedwongen en tot groot verdriet weer in de schuur, 
wachtend op de dag dat de sneeuw weer weg is.  
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2 December 2009  

MOEIZAAM  

Moeizaam. Zo omschrijf ik het eigenlijk wel het beste.  

Het is altijd leuk om je familie te ontmoeten. Niet altijd misschien en niet voor 
iedereen, maar ik vind het leuk. Waarschijnlijk komt dat omdat familiebijeenkomsten 
gemiddeld twee keer per jaar plaatsvinden en dat is ook goed. Voor mij hoeven we 
elkaar niet maandelijks te zien. Maar juist omdat het geen sleur is, vind ik het leuk. 
Feestdagen zijn al eeuwen de meest gebuikte en kennelijk de meest geschikte dagen 
voor familiebezoek. Meestal zal dat een oorzaak hebben in de drukke levens die we 
tegenwoordig leiden, we vallen van de ene bezigheid in de andere en intussen vliegt de 
tijd je neus vandaan. In ons geval komen daar nog lange afstanden en verre oorden bij.  

De Zöllners wonen allen in andere uithoeken van het land, je gaat niet onverwacht een 
uurtje bij je moeder of zus langs. De Houkesclan is wat minder versnipperd, maar ook 
daar lopen we elkaar de deur niet massaal plat. Dat wil niemand en die vrijheid-blijheid 
is ook weer fijn.  
Toch gaat dit jaar de organisatie moeizaam. Het blijkt dat niet iedereen zin heeft in een 
bijeenkomst. Dat is okee, want vrijheid-blijheid, niet waar? Maar het lijkt wel alsof er 
daardoor een soort apathie is ontstaan, waarin er ineens helemaal niets concreets meer 
tot stand kan komen. Pogingen die door een enkeling – van harte! – gedaan worden, 
leveren minimale reacties maar grote frustraties bij deze initiator op.  

Moeizaam dus. 
Aan de andere familiezijde is het niet veel anders. Daar was ik degene met een initiatief 
over wat voorstellen die ik in de Z-groep heb gegooid. Vooralsnog leidt dit tot niets, 
want reacties blijven geheel en al uit. In aandringen heb ik geen zin. Helaas is daardoor 
de reden van de stilte erg onduidelijk. Een stilte die overigens al maanden duurt, maar 
dat is op zich geen nieuw fenomeen bij de Zöllners. Voortdurende stilte na een gericht 
gesuggereerd plan is onprettig.  

Moeizaam, dus. 
Ik word er onrustig van.  

�4



15 September 2009  
DE PLUS  

Jubelend dendert hij de trap af als ik thuiskom. Dat gebeurt nooit; als ik me boven in 
hun kamers niet laat zien, zou het afwachten zijn of ik ze nog voor het slapengaan zou 
kunnen aanschouwen. O ja, bij het eten natuurlijk, want pubermagen zijn heel snel heel 
erg leeg en hol.  
Maar nu komt mijn jongste zoon jubelend de trap afgebonkt.  

‘Mam! Paul! Ga zitten en doe je ogen dicht.’ 
‘Ja dag,’ mompelt mijn lief, ‘dan zie ik niks!’ 
‘Zit en ogen dicht,’ herhaalt Sander. Zelden zal hij zich uit het veld laten slaan. ‘Moet je 
kijken....’ . Met een geheimzinnige blik graait hij in de plastic tas die aan zijn hand 
bungelt en er zwiept een stropdas over de tafel. Een STROPDAS, gifgroen. 
Aha! Mij gaat een licht op. 
‘En kijk!’ juicht Sander verder. Paul leest stoïcijns zijn krant, maar ik zie wel een fijn 
glimlachje op zijn gezicht. 
Er ploft een wit overhemd naast de stropdas, gevolgd door een paars gilet. Sander 
straalt. ‘En dan het mooiste....!’ Als volleerd goochelaar tovert hij het tevoorschijn. 
‘Een naambordje!’ Met grote triomf zwaait hij een Plus-badge voor mijn neus. Het lijkt 
erop dat hij dit onderdeel inderdaad het mooiste vind van het hele uniform. 
‘Morgen begin ik!’ schreeuwt hij. ‘Om vijf uur!’ 
‘Aha!’ zeg ik nu hardop. ‘De Plus! Je werkkleding!’ 
Hij knikt met een grote grijns, intussen de stropdas al om zijn nek in een onmogelijke 
knoop.  
‘Je hebt het contract!’ constateer ik, onnodig, want de stapel papieren ligt ook al voor 
mijn neus op tafel. Plus Supermarkt, werkgever. Sander van Venetie, nieuw lid van de 
vulploeg voor twee middagen per week... Een heus contract, mét handtekeningen. 
Hij was al een paar weken bezig. Na een paar mailtjes, wat heen-en-weer-getelefoneer 
en de vakantie in Frankrijk is het er dan toch van gekomen. Al maanden verheugt hij 
zich op het wegdoen van zijn folderwijk, die hij spuugzat is – van het jaar dat hij deze 
deed, gaat het al ongeveer 10 maanden met tegenzin. Hij kan geen folders meer zien, 
volgens mij.  

‘Maar ja,’ temper ik als eeuwige grote spelbreker zijn nieuwe enthousiasme, ‘je moet 
de folders nog wel afzeggen, en dan heb je een opzegtermijn. Dat is wel een paar 
weken....’  

‘O nee hè,’ kreunt hij met een lelijke blik naar mij, in zijn nieuwe outfit 
rondparaderend. Hoe durf ik de pret zo te bederven. ‘Ja’, doet Paul dan een duit in de 
zak, ‘je zult een paar weken een dubbele baan hebben. Maar: ook dubbele inkomsten!’ 
Dat vooruitzicht verzacht de pijn wel iets, zo te zien. Mijn zoon doet de 
spiksplinternieuwe, stijfgestreken werkkleding weer uit, (zou het er ooit nog net zo 
mooi strak en schoon uitzien als nu?) en gaat met een vrolijk huppeltje richting trap.  

‘Ik ga gelijk de opzegbrief schrijven!’ kondigt hij aan. ‘En morgen begin ik bij de Plus!’  
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9 September 2009  

STUDENT  

Wij schieten allebei in de lach als we hem zien. Een slungelige puber die van ellende 
niet weet hoe hij zich overeind moet houden. Zitten gaat niet, maar staan al helemaal 
niet. Hangend op zijn twee weekendtassen tuurt mijn oudste of hij al gehaald wordt en 
als hij ons ziet, hijst hij zich overeind. Zijn makker, net zo ellendig ogend als hij, krijgt 
een hand en een schouderduw, voordat Olaf zijn zaken bij elkaar raapt om in de auto te 
stappen.  
‘Ohoh...’ grijnst Paul, en inderdaad. Mijn zoon ziet eruit alsof hij zijn slaapzak en matje 
voor niks heeft lopen meesjouwen. Waarschijnlijk zijn die gewoon ongebruikt.  

Mijn oudste is student. Dit heeft hij ook al enkele malen trots aangekondigd. Er is op de 
Haagse Hogeschool een introductieweek; de eerste twee dagen serieus, met veel info en 
een heus college, de overige vijf dagen pret in Brielle. En natuurlijk wilde hij mee.  

Nu zijn ze terug, gedropt uit de bus bij de Haagse Hogeschool, en wil hij wel opgehaald 
worden, hetgeen we natuurlijk ook wel doen. En zodra we hem in het vizier krijgen, 
schieten we dus allebei in de lach.  
‘Ohoh…’ Grauw en met hele kleine oogjes van chronisch slaaptekort slingert Olaf 
zichzelf op de achterbank. 
‘Hoi,’ mompelt hij nog wel, en dan volgt er iets dat wat mij betreft een primeur is. ‘Ik 
ga zo gelijk maar naar bed.’ (!) 
Er komt verder niet veel meer uit. Tijdens de rit naar huis is hij nog net in staat om een 
summier verslag uit te brengen. Gaaf, en vet, en gave gasten allemaal; zo gek als een 
deur, dat soort dingen.  
Half slapend werkt hij nog een tosti naar binnen, maar hij weet niet hoe hard hij 
zichzelf boven moet krijgen, naar zijn BED. 
‘Nou, ik ga maar,’ zegt hij na de laatste hap en zo ligt mijn oudste zoon om half vier ‘s 
middags in zijn bed. Als ik vijf minuten later ga kijken, blijkt hij al hoog en breed 
vertrokken te zijn.  

Vijftien uur later, ja, 15 uur, om half acht de volgende (maan)dag, moet ik hem wakker 
maken. Hij heeft nog een uurtje om naar college te gaan. Daar moet hij de Instaptoets 
Nederlands gaan zitten te doen..... 
‘De gekste week ooit,’ staat sinds gisteren op Olaf’s Hyves. Hij is na twee dagen weer 
wat bijgekomen en terug in de samenleving. Het is wel duidelijk dat mijn zoon een 
topweek heeft gehad, zijn eerste week als student.  
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11 Augustus 2009  

BOMEN  

Ze stonden in de voortuin. Trots elk aan een kant van het hek. Rank en slank, maar 
hoog, alsof ze wisten dat ze niet te breed mochten worden, want daar is in een 
stadstuin geen ruimte voor. (Dat wil zeggen: mensen bepalen dat een boom daar niet 
mag groeien.)  

Allebei hadden ze een kerstperiode overleefd, als boompje-met-kluit stonden ze ooit in 
een grote pot in de woonkamer, versierd met ballen en lichtjes. Ik kan heel slecht 
bomen weggooien (dat doe je toch niet met een levend organisme?), dus hup in de tuin 
en dan afwachten of hij aanslaat. Twee jaar achter elkaar ging dat goed! De bomen 
groeiden en groeiden om al bijna de hoogte van de dakrand te bereiken. Allebei kregen 
ze ook dennenappeltjes (sparrenappeltjes?), echt leuk om te zien. En in de voortuin rook 
het naar een sparrenbos.  

Maar dit voorjaar ging er iets mis. Eigenlijk al eerder, eigenlijk stond één van de twee er 
vorig jaar al niet meer zo fris en levenslustig bij. De takken gingen een beetje hangen, 
de naalden waren dun en dof. Dit bleek dus een doorgaand proces te zijn, mijn boom 
was duidelijk aan het verpieteren.  

Wat nu?  
Want op ons lijstje stond ook: de voortuin aanpakken. We wilden een vijvertje en zo 
aanleggen, dat kon zonder de twee sparren te storen, geen probleem. 
Maar toch. 
‘Moet die ene niet gewoon maar gaan?’ vroeg Paul mij op een dag, heel voorzichtig, met 
alle moed die hij kon verzamelen, want hij weet wel hoe gevoelig dat bij mij ligt. 
Gaan?? Ik ging er gewoon van blazen. Is hij nou helemaal gek geworden? dacht ik en ik 
vroeg dat ook hardop.  
‘Nee hoor,’ zei hij rustig, ‘niet gek. Maar die boom is zijn sterven aan het voorbereiden. 
Kijk maar...’ 
Ja, dat had ik heus wel gezien natuurlijk. Het ging niet goed met hem. Maar omhakken? 
Mijn lief liet mij de zaak rustig overdenken. En tja, ergens kan ik ook wel reëel zijn; de 
boom was inderdaad niet meer 100%, of ik het nou leuk vond of niet. Om kort te gaan: ik 
stemde ermee in om de boom te verwijderen. 
Dat ging niet gemakkelijk, hij verzette zich enorm. Ik vond het een ramp om te zien hoe 
hij van zijn stam geveld werd, in stukken gezaagd en de groencontainer verdween. Mijn 
boom, en hij rook (nog steeds) zo lekker! 
Toen stond er nog één boom. Trots aan één kant van het hek en hij deed zijn best voor 
twee. Heldergroen en vol met sparrenappeltjes groeide hij nog fier de lucht in.  

Vorige week bij terugkomst uit Frankrijk na twee weken vakantie zagen we het gelijk: 
een hele berg sparrennaalden op het tuinpad. Raar. Het was laat en dus donker en je 
denkt niet gelijk ‘Er is iets met de boom!’ 
De volgende ochtend echter wel. Want mijn trotse spar was kaal. Geen naald zat er 
meer op.  
‘Hij is helemaal dood!’ meldde mijn lief stomverbaasd. ‘Hoe kan dat nou?’  
Ik had geen idee. Hoe kan een gezonde boom binnen twee weken alles laten vallen? 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‘We zullen hem er maar uit halen,’ zei Paul, ondanks alles toch nog wel een beetje 
voorzichtig, ‘Hij gaat het echt niet meer doen...’ 
Nee, dat zag ik ook wel in. Een beetje treurig stemde ik in met het verwijderplan, maar 
ik snapte er niks van.  

Gisteravond is het gebeurd. Mijn tweede boom is geveld. In stukken ligt hij in de 
groencontainer en hij rook nog steeds zo heerlijk! 
Wat was er toch met hem gebeurd? Zou hij zijn maatje dan gemist hebben?  

Nu is het wel heel erg leeg aan weerszijden van ons tuinhekje.  
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2 Juli 2009  

PROCES  

Het is een geleidelijk proces, maar als je kijkt naar het begin en dan naar het eind is er 
een wereld van verschil ontstaan. Echt een zwart-wit-tegenovergestelde.  

Vast - los 
Hier - daar 
Dichtbij - ver weg  
Samen - zelf  
Afhankelijk - zelfstandig  
Bekend - onbekend  
Klein - groot  
Zwart - wit  

Het begint als peuter die een paar dagen per week naar de crèche gaat. Van minuut tot 
minuut weet ik wat daar gebeurt. Alles staat in een schriftje en bij het halen van mijn 
kind aan het eind van de dag wordt de héle dag besproken. Ik weet precies welke 
peuters in zijn groep zitten en welke ouders daarbij horen.  

Ik ken ook alle leidsters en weet van elk van hen hoe ze over mijn kind denken en wat ze 
met hem doen.  

Dan komt de eerste grote stap. De Basisschool. Hij mag een dagje wennen als hij bijna 4 
is. Apetrots op deze gedenkwaardige, respectabele leeftijd. Vier!  
‘Dat was LEUK, mamma!’ roept hij als hij die eerste dag de schooldeur uitrent, naar mij 
toe. De school is het hoogst haalbare in zijn leven en het weekend is min of meer 
verloren tijd.  

Ik breng hem elke dag en ga mee naar binnen, tot in de klas en heb dan altijd een 
praatje met de juf. Ik ken haar en weet hoe ze over mijn kind denkt.  
Tijdens de twee kleuterjaren (groep 1 en groep 2 heet dat tegenwoordig) weet ik bijna 
van minuut tot minuut wat ze doen. De juf geeft uitgebreide verslagen van de 
vorderingen van mijn kind. Ik weet precies wie in zijn klas zitten, weet ook alle namen, 
ik ken al zijn vriendjes en hun ouders. Als ik als hulpouder meedoe met activiteiten, 
vindt hij dat prachtig  

Het is even wennen als mij – en alle ouders – vanaf groep vier de toegang tot het 
klaslokaal ontzegd wordt. Ik breng hem (inmiddels ook zijn broertje) naar school, maar 
de klas kom ik niet meer in. Soms staat de juf in de gang en dan wissel ik snel een paar 
woordjes met haar, maar meestal is zij druk bezig in het lokaal.  

Ik ken de juf nu minder goed en ik weet niet precies wat ze allemaal doen tijdens de 
schooldag. Ja: rekenen, taal, lezen, en de hele rataplan, maar ik mis de details! 
Tijdens de tafeltjesavond probeer ik zoveel mogelijk informatie uit de juf te persen als 
mogelijk is in acht minuten, maar er blijven witte vlakken.  

Mijn kind vindt het nog steeds leuk als ik als hulpouder meedoe, maar zit liever niet 
meer in het groepje dat ik begeleid.  
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Het kind gaat naar groep zeven en voelt zich al aardig wat. Bijna de oudsten van de 
school; bijna! Ik breng ze naar school elke dag, maar ik mag niet meer naar binnen. Van 
school wel, maar mijn kind heeft het liever niet. De afscheidskus op het schoolplein 
wordt langzaam afgeschaft. Dat doe je niet meer als je tien bent. 
Ik haal ze elke dag weer op, maar dan kom er een volgende mijlpaal. 
Logistiek gezien is het niet te doen om ze allebei op woensdagmiddag van school te 
halen. Ze hebben niet dezelfde tijden en het onvermijdelijke gebeurt: mijn kind gaat 
alleen - in zijn eentje, zonder toezicht, zonder mij - naar huis fietsen.  
Trots is hij - hij voelt zich zo groot. Achtstegroepers gaan immers óók alleen naar huis en 
hij mag dat nu - in groep zeven! - al! 
Met klamme handen wacht ik tot ik hem bij de tuindeur hoor. Zeven minuten fietsen, 
zeven minuten zenuwen (voor mij). En daar komt hij, stralend, triomfantelijk, vol 
zelfvertrouwen. 
De meester van zijn klas ken ik oppervlakkig en ik weet ongeveer wat ze allemaal op een 
dag doen. Een paar vriendjes komen bij ons thuis. Sommige ouders ken ik dan wel van 
gezicht. Maar van de meeste kinderen op de klassefoto weet ik de naam niet. 
Hij wil ook naar vriendjes toe - maar ik breng hem en haal hem ook weer op.  

Vanaf groep acht wil mijn kind vlakbij school liever niet samen met mij gezien worden. 
‘Dag mam, tot vanmiddag!’ zegt hij en hij rent het laatste stukje vooruit om zich bij zijn 
vrienden te voegen. De juf zie ik af en toe op de tafeltjesavond, ik ken een paar 
kinderen, maar welke ouders daarbij horen, weet ik echt niet. Vaag hoor ik nog wel eens 
wat ze allemaal doen op school. Maar ik weet lang niet alles.  

Mijn kind gaat zelfstandig na schooltijd naar een vriendje als hij daar zin in heeft. Ik 
hoef niet mee. Hij zit in groep 8! Hij hoort nu bij de schooloudsten! Dan laat je je niet 
meer door je moeder brengen.  
Ik fiets met ze mee ‘s ochtends, maar bij de laatste hoek sla ik af, nar mijn werk. ‘Hoeft 
niet,’ zeggen ze nu allebei, ‘hoeft niet helemaal tot school hoor.’  

Zonder mij fietsen ze nu allebei zelf naar huis ‘s middags. Alleen x96 zonder toezicht. 
Mijn rol wordt kleiner en kleiner.  

De stap naar de middelbare school is een grote. School is weer eventjes interessant. Wat 
voelt hij zich groot en wat snel drukken de hoogstejaars de brugpiepers onder de neus 
hoe klein ze nog zijn..... 
Ik ken er niemand. De mentor spreek ik twee keer per jaar en mijn kind spreekt meestal 
buiten de deur af met zijn vrienden. Op een voetbalveld, in de Delftse Hout, of zo. Ik 
ben er al aan gewend dat hij dat volkomen zelfstandig doet allemaal. Mijn rol is 
drastisch uitgedund.  

Ik heb geen idee wat ze doen op school, hoe het allemaal gaat. Ja: Nederlands, Engels, 
wiskunde en de hele rataplan, drie keer per jaar een rapport en een paar cijferlijsten. 
De resultaten ken ik wel, maar het proces niet. Het hoort erbij om school vervelend te 
vinden. Als een ouwe vent stort hij zich te ruste zodra het weekend (‘Pfffff......eindelijk 
weekend .....’) begint.  

Huiswerk? Getver. Hij haat het en doet er zo min mogelijk aan. Zijn zelfvertrouwen 
bloeit en groeit zelfs, overtuigd dat hij ervan is dat eindexamen straks heus wel haalt. Ik 
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heb geen idee wat hij allemaal precies moet leren en doen. Ik laat het los. Mijn kind 
doet het zelf wel.  
En dan gaat hij naar de disco en komt midden in de nacht thuis. Half één ervaar ik als 
midden-in- de-nacht. Als dat in de feestperiode na zijn eindexamen half twee en ook 
wel twee uur wordt, vraag ik me af waar ik me een jaar geleden druk om heb gemaakt.  

Vijf Havo. Hij voelt zich volwassen. Dat hij dat nog niet is, weet ik wel, maar hij niet. 
Hij laat de brugpiepers en zijn broer voelen dat ze nog zó klein zijn....  

Nu gaat mijn kind naar het HBO. De plannen voor op-kamers-gaan worden al verlangend 
gelanceerd.  
Er zullen geen mentorgesprekken meer zijn, geen cijferlijsten, geen contact. Ja, met de 
student zelf, rechtstreeks, maar als ouder is je rol voorbij.  

En zo moet het ook zijn.  
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18 Juni 2009  

MIJLPAAL  

Een uur te vroeg belt Olaf me op. Te vroeg! En ze lichten de kinderen die gezakt zijn het 
eerst in ….. Dus ik neem toch wel met een enigszins zware maag de telefoon op.  
‘Hoi,’ klinkt het nonchalant. ‘Ik ben geslaagd hoor....’ .  

Ondanks zijn laconieke en zelfverzekerde houding gedurende de hele examentijd gaf 
mijn oudste gisteravond laat toe dat hij morgen - vandaag dus: de Dag van de Uitslagen! 
- waarschijnlijk een uur voor het kritieke tijdstip wel een beetje zenuwachtig zou gaan 
worden. ‘Ik ben toch wel geslaagd hoor,’ x96 hij twijfelt er echt geen seconde aan - 
maar toch blijft hij ons voorrekenen over behaalde, en vermoedelijke cijfers, waar hij 
vervolgens allerlei soorten mogelijke normeringen langs houdt. Want ondanks alles blíjft 
het spannend. Je weet maar nooit!  

‘Ik ben wel geslaagd hoor.’ Hoe vaak hebben we dit zinnetje gehoord, de laatste twee 
weken? En wie wil hij nou eigenlijk geruststellen? 
Ik zit bij de speurneuzen met mijn mobiel naast mijn toetsenbord. Ik moet even slikken 
voordat ik hem opneem als hij afgaat - een uur te vroeg! Zou er toch iets zijn 
misgegaan?  

‘Ik schrok ook wel een beetje,’ bromt Olaf. Maar dat is gauw vergeten. Helemaal 
opgelucht en blij gaat hij naar school, want ze krijgen vanmiddag nog de cijferlijst.  

Mijn oudste is klaar met de middelbare school, hij heeft z’n havo-diploma. Mijlpaal!  
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18 May 2009  

TOUWTJES  

Het alarm klinkt dringend, we worden er zelfs wakker van. Verder blijft het gek genoeg 
volkomen rustig op de gangen. Natuurlijk zegt dat niks, want als het hele hotel vol zit 
met gasten die net als wij denken: ‘Zouden we eruit moeten? Vast niet, hè?’, dan 
gebeurt er ook niks. Geen gesla met deuren en rennende voetstappen. Geen manager 
met megafoon. Niets.  

Nu is het al ontbijttijd, dus opstaan moeten we toch al wel. Niks te zien ook buiten, 
behalve miezerige regendruppels. En het irritante geluid stopt ook weer vanzelf. Geen 
echt Au feu au feu.....  

Het is wel weer droog, maar toch laten we ons oorspronkelijke plan, namelijk 
dierentuinbezoek in het Bois de Boulogne varen. Dat komt de volgende keer wel. 
In de regen buiten lopen trekt niet zo. Nee, wij gaan naar Versailles. Daar ben ik 
ongeveer vijfendertig jaar geleden voor het laatst geweest en het lijkt ons wel weer 
eens leuk.  

Dat dachten dus meer mensen. Even zinkt de moed me in de schoenen als ik de lange 
lange lange rijen zie. Mazzel dat het toch niet regent. Want wat zou minder erg zijn: in 
de dierentuin lopen, of in de rij staan met allemaal water dan van boven naar beneden 
valt? 
De rijen zijn vier keer zo lang als er tussen De Touwtjespassen, dus het is echt een 
mijlpaal als je die eenmaal bereikt, en gejuich waard.  
Wachten dus. En wéér een rij als je je kaartje na anderhalf uur hebt: wachten om echt 
naar binnen te mogen. En natuurlijk moet ik plassen, dus jawel: een rij bij de WC. Tja, 
ik doe het toch maar. 

Maar vanaf dat moment is het de moeite waard hoor. Wat een weelde daar, als 
je het vergelijkt met waarmee het gepeupel in de stad het moest doen, destijds. 
Ik heb nou wel het bed gezien waarin de Zonnekoning (‘l’Etat, c’est moi!’)gesneefd is en 
ook dat waarin Marie-Antoinette, toen alles nog goed was, koninklijke kinderen heeft 
gebaard. Het liep niet zo goed met haar af, helaas. Misschien kun je soms maar beter 
géén koningin zijn.  
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18 mei 2009  

BONBONS  

‘Zullen we bonbons kopen?’ vraagt Paul ineens. Wij zitten onze voeten wat rust te 
gunnen in het parkje bij de Tour St. Jacques. Over dergelijke onverwachte ideeën 
verbaas ik me allang niet meer natuurlijk. Ik ben juist bezig een nogal opvallend type te 
bestuderen, dat vlakbij ons op een muurtje neergeplofd is. Een vrouw? Of nee, toch een 
man? Ja, een man, maar in vrouwenkleren. Beethoven in een jurk.  
Ja echt. Duidelijker kan ik niet zijn, denk ik. Deze man, die voor vrouw wil doorgaan, 
heeft de kop van Beethoven met dat woeste haar en die grimmige blik. Een foto van 
hem nemen durf ik niet goed, hij kijkt me steeds zo dreigend aan. Ik zou die man - want 
het is een heuse vent in een jurk - wel wat tips willen geven, hij heeft namelijk een 
paar houdingen en gewoontes die je bij een vrouw nooit zal zien. Maar ik doe het niet. 
Bonbons kopen trekt me meer.  

We lopen de zolen van onze voeten deze dagen. Het is een énd hoor, van die St Jacques-
toren via Île de la Cité naar La Samaritaine (géén chocola!) en smullend van een groot ijs 
in de Tuileries ten slotte de breedste boulevard van Parijs heen en terug. Met een 
uitstapje naar de presidentiële woning, waar je niks van ziet helaas.  

Op die chique Champs d’Elysées kun je van alles kopen: van de modernste, duurste 
uitvoeringen van allerlei automerken, brievenbussen (zou je in deze luxe straat ook 
gelijk meer porto moeten betalen?) tot – eindelijk! – de enige Nederlandse krant die in 
de Franse hoofdstad te krijgen is (leek het wel).  

Maar bonbons? Ho maar. Uit pure nood eten we dan maar de laatste Kitkat, meegekomen 
van huis.....  
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18 May 2009  

KUNST  

‘Ik ben daar nou nog nooit in geweest,’ zucht mijn lief. Hij zit met de plattegrond 
uitgespreid op het hotelbed. ‘Le Grand Palais. Wat zou daar eigenlijk te beleven zijn?’ 
Ik heb werkelijk geen idee. Het Grote Paleis; ertegenover heb je het Kleine Paleis, maar 
wat erin zit? Er is maar één manier om daarachter te komen en dat is gaan kijken.  

Doorgaans weet je wat je gaat doen, als je kaartjes koopt bij de ingang van een gebouw, 
en ook wel wat je kunt verwachten, ongeveer. We zien allerlei uitroepen en affiches met 
L.F.D.A. Naar binnen glurend ontwaren we een soort grote hal of zo. 
Het is leuk om kaartjes te kopen voor iets waar je geen idee van hebt!  

‘Al is het alleen maar om dat gebouw eens een keer van binnen te zien!’zegt Paul. Nou, 
inderdaad. Dus we zetten de verwachtingen gewoon op neutraal. En het is leuk! Ik hou 
helemaal niet van moderne kunst, maar deze tentoonstelling is echt komisch. Je kijkt 
met andere ogen als je zelf kunt invullen naar wat je staat te staren. L.F.D.A.: La Force 
de l’ Art, wordt ons al snel duidelijk gemaakt. En mijn aandacht dwaalt ook steeds af 
naar het gebouw zelf - een gietijzeren kas, lijkt het wel, dezelfde bouwstijl als de Tour 
Eiffel. Inmiddels ben ik erachter dat dit Grand Palais, en ook le Petit Palais, net als die 
beroemde toren gebouwd is voor de wereldtentoonstelling destijds.  
Dat willen we wel nog een keer iets bezoeken dat we niet kennen. Keus genoeg hoor, en 
het wordt dus het Centre Pompidou. ‘Ben ik wel eens in geweest!’ vertelt mijn lief op 
enthousiaste toon, ‘maar ik weet er niet veel meer van. Ook moderne kunst of zo... 
Maar ik kan me herinneren dat ik het heel erg de moeite waard vond!  

Anders dan bij het Grote Paleis moeten we hier drie kwartier in de rij staan voor we 
binnen zijn. We houden het vol, anders dan het Hollandse stel voor ons in de rij. Dat is 
echt lachen. Zij wil graag naar binnen, hij niet. Zoonlief baalt. Hij zucht en steunt, zij 
blijft stoïcijns. Hij gaat steeds kijken hoever het al opschiet en wat het kost (slecht 
geheugen zeker?). Zij staat geduldig in de rij. Hij praat en praat, zij gedoogt het. Dan 
wordt zijn toon zeurderiger, zoonlief baalt nog steeds. Zij wil blijven wachten, hij niet 
en al helemaal niet meer als omgeroepen wordt dan er voor een bepaalde collectie nog 
drie kwartier te gaan is... Hij wil nu echt niet meer. En dan: ze geeft toe: ze stappen uit 
de rij. Waarschijnlijk hadden ze zich allebei meer voorgesteld van een weekendje 
Parijs.....  

Maar het moment komt dat we binnen zijn. ‘O!’ Paul kijkt eens goed rond,’Komt me niet 
bekend voor hier, eigenlijk!’ Wij voegen ons op de zeer doorzichtige roltrap naar boven 
(!!). ‘Volgens mij, ehh.....,’ zegt mijn geliefde aarzelend, ‘ehhh... ik ga steeds meer 
denken dat ik hier helemaal niet geweest ben?..’ Ik moet grijnzen. ‘O? Niet? Blijft dus de 
vraag waar je dan wél geweest bent, dat zo interessant was??..’  

Bijna-normale schilderijen, doorgezaagde huiskamers, een dolgedraaide globe, kunst 
waarin men mag snijden, voorgelezen proza op DVD, je kan het zo gek niet bedenken of 
het is hier te vinden, in het Grote Paleis in Parijs.  
‘Zou je er nou gewoon eentje mogen uitzoeken, als je weggaat?’ vraagt Paul, 
rondkuierend langs moderne Chinese kunst. Ik denk het wel hoor, en zeg dit ook. ‘Je 
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hebt toch toegang betaald?’ Alleen zul je rekening moeten houden met de afmetingen 
van je keuze, wil je nog terug met de metro.  

Vanaf een terrasje bekijk ik later het Centre nog eens goed, terwijl een brutaal musje 
de salade van onze buurvrouw van haar bord zit te snoepen. Aan de buitenkant is het 
een en al glas, met felgekleurde buizen. Die enge roltrappen steken gewoon uit de 
voorpui naar voren. Ik griezel als ik bedenk dat we daar gewoon op hebben gestaan. Niet 
bij stilstaan maar. Gauw hap ik in die heerlijke clubsandwich-Saumon die voor mijn neus 
staat. 
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18 mei 2009  

MUGUETTES  

Het is 1 mei, dus uitgestorven op straat, want Frankrijk en dus ook Parijs viert massaal 
de Dag van de Arbeid. Dat we in de lege straat een geopend bloemstalletjes zien, ach, 
beetje vreemd misschien, maar goed, het is Parijs. Leuk, allemaal bosjes Lelietjes van 
Dalen. Maar: ‘Neppe!’ zie ik,  

teleurgesteld. ‘Van plastic!’ Het stalletje puilt ervan uit. 
Tijdens ons pad naar de metro zie ik nog zo’n stalletje. ‘Muguettes, Madame?‘ Goh. Zou 
het een betekenis hebben? 
Het gaat wel opvallen als we op elke hoek van de straat ineens met muguettes belaagd 
worden. Je weet dat je op bepaalde plekken in Parijs verkopers van mini- Eiffeltorentjes 
van je af moet slaan, maar nu worden de bosjes lelietjes ons om de oren geslagen. 
‘Muguettes, madame, monsieur?’ Hoezo? Waarom zouden we? 
En waarom hebben eigenlijk allerlei mensen een sticker op hun shirt met de vermelding 
‘Reve Generale?’  

We komen er niet uit, ter plekke. Wat zou 1 mei voor betekenis hebben hier? Ook gezien 
de aanzienlijke politiemacht die op de been is, en hier en daar door een verdwaalde 
toerist misbruikt wordt om de weg te vragen? Waar ze overigens geduldig gehoor aan 
geven.  
Als ik die avond stukje van het journaal op TV zie, krijg ik al een betere indruk van de 1 
mei-gewoontes in dit land.....  

Meestal begin je als toerist beneden op de Place Pigalle en loop je gelijk naar boven, de 
heuvel op, regelrecht naar de Sacré Coeur, om na een snel rondje daarbinnen even het 
uitzicht over de hele stad te bewonderen de trappen weer af te dalen en via de Place du 
Tertre nog even langs Moulin Rouge te lopen en dan gauw de metro weer in te 
verdwijnen.  

Het kan ook anders. We kennen de high lights van Parijs wel en lopen ze dus ook niet af.  

     

  
Maar Montmartre heeft veel meer dan alleen de Sacré Coeur op de top van de butte. Dat 
blijkt ook wel als we wandelen door de smalle straatjes, die vaak zo stijl zijn dat ze uit 
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een lange trap bestaan. Je kijkt je ogen uit. Van marktjes op straat tot het woonhuis van 
Vincent van Gogh, met tussendoor allemaal onverwachte doorkijkjes naar de stad in de 
diepte.  
Okee, de beroemdste molen is die ene rode, maar wist je dat er nog een paar staan? Ze 
hadden een belangrijke functie voor het dorp Montmartre in vroegere tijden dat het nog 
niet opgeslokt was door de metropool? Dat er in dat minihuisje op de hoek een heus 
theater zit, het middelpunt van artistiek Parijs rond de jaren 20 van de twintigste eeuw 
zou je niet zeggen. Toch is dat het beroemde Le Lapin Agile, met aan de overkant van de 
straat een wijngaard. Er heerst een onverwachts verademende stilte, die bij de 
genoemde toeristische trekpleisters heel ver te zoeken is.  

Natuurlijk gaan we daar ook wel kijken, bij het Heilige Hart en de Place du T; het is 
gewoon leuk om er te zijn. En waar kom je het nou nog tegen dat je buren op een 
terrasje je wijn aanbieden uit hun fles?  
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18 mei 2009  

JAPANS  

Paul en ik zijn er vier dagen samen tussenuit geknepen. Even geen computerscherm voor 
de neus of toetsenbord onder de vingers, even de blik wat ruimer. Maanden van tevoren 
zitten we dan te bedenken waar we dan heen zouden kunnen gaan en van alles passeert 
de revue. Wat vinden we leuk? Ja, Parijs natuurlijk, maar daar komen we wel vaker. 
Misschien moeten we eens wat anders?  

Maar wat zou dat toch zijn? Op de een of andere manier zit er in Parijs een magneetje 
dat ons steeds weer naar zich toetrekt. Tja, kan er niks aan doen. Wij komen heel graag 
in de Franse hoofdstad, vooral voor de sfeer.  
‘Zullen we naar Parijs aan?’ stelt Paul uiteindelijk met enig verlangen voor. Ja 
natuurlijk, leuk! Dus wij sturen onze Aygo richting zuid; dan kom je er namelijk vanzelf.  

Je kunt hier veel gemakkelijker Japans eten dan bij ons. ‘In ieder geval ook veel 
goedkoper!’ zegt Paul.  
Wij lopen door onze stad Parijs met een knor in de maag. Etenstijd. Instinctief zijn wij 
rond die tijd dan altijd wel in of rond het Quartier Latin. Daar eet je heerlijk, gezellig, 
leuk in smalle straatjes in- de-weg-zittend op terrasjes waarvoor eigenlijk geen plaats 
is, en ook belangrijk: goedkoop!  

We passeren het Japanse restaurantje bij toeval. De uitbater is niet zo handig in het 
klanten lokken als zijn Griekse overbuurman; hij moet spijtig toezien hoe daar de zaak 
volloopt. Maar hij is te bescheiden en mist de, royale gebaren van de voortdurend heen 
en weer dravende Zuid-Europese obertjes die hier nek-aan-nek succesvol hun 
eetgelegenheid exploiteren.  

Maar wij strijken neer bij deze Mini-Tokyo en echt niet alleen maar omdat het mij 
tegenstaat om door enthousiaste obers bijna gedwongen te worden hun pand te 
betreden. Nee hoor, Japans voedsel lusten wij graag. En inderdaad: in Nederland betaal 
je zowat drie keer zoveel.  
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15 September 2009  

FIT  

‘Kom op, sportschoenen aan!’ roept Paul mijn jongste zoon in het voorbijgaan toe,’We 
gaan rennen!’ Sanders hoofd verschijnt vanachter zijn kamerdeur. ‘Huhh???’ 
‘Ja!,’ zegt mijn lief wervend, ‘Je gaat toch mee? Kom op!’ 
Sander krabt achter zijn oor en met een verlangende blk op zijn computer komt er een 
zucht. ‘Ohhh??’ Maar het onvoorstelbare gebeurt: hij gaat naar de kast en pakt een 
trainingsbroek. Paul grinnikt, terwijl wij in onze loopkleren schieten. ‘Het was geen 
serieuze vraag,’ zegt hij zachtjes, ‘maar laten we maar zien hoe dit gaat!’ Ik schiet in 
de lach. Het kan geen kwaad, een beetje beweging voor mijn zoon. Als het even kan, zit 
hij de hele dag achter de PC of TV of DS of wat voor scherm dan ook. Een half 
verwijtende, half berustende blik is mijn deel als hij me op waarschuwende toon 
toevertrouwt dat dit ‘écht alleen maar nu is, hoor! Ik doe dit maar één keer!’ Dus daar 
gaan we op pad, met z’n drieën. We zijn goed bezig hoor, tjonge. Elke week al en soms 
twee keer in de week zit ik op de fitnessapparaten bij mijn werk, jawel. Er moet wat 
gebeuren met mijn buikspieren en zo, vind ik. Daarnaast lijkt het erop dat wij inderdaad 
het hardlopen weer structureel opgepakt hebben. Mijn lief wil zelf ook meer beweging. 
En het is zo lekker! Dus ook vandaag gaan de schoenen aan en draven we naar buiten.  

Wat slungelig loopt Sander voor me, op een sukkeldrafje. Paul neemt hem op sleeptouw. 
‘Kom, een beetje de gang erin!’ Braaf hobbelt mijn zoon mee. Hij heeft een goed 
ontwikkeld gevoel voor de-kortste-weg-terug-naar-stal, dat blijkt wel bij elke bocht. 
‘Neenee!’ stuurt mijn lief, als Sander blazend aangeeft dat linksaf korter zou zijn, ‘Nog 
niet! We gaan lantaarnpalen-lopen!’  

En daar gaan we hoor. ‘Kom!’zweept Paul ons op (Ja, ook mij. Ik wankel ook een beetje 
al na drie kilometer), ‘twee lantarenpalen in sneller tempo, dan eentje nog sneller en 
daarna weer rustig!’  

Maar het is wel heel lekker, die verschillende tempo's rennen, moet ik toegeven. Alleen 
hou ik het niet vol. Niet de volledige zeven kilometer van dit rondje. Paul wel. Waarom 
heeft hij nou nooit de behoefte om eventjes op een bankje te ploffen en wat uit te 
puffen? Vorig jaar liep ik dit zonder probleem, maar ja, als je het trainingsschema een 
jaar in de kast laat liggen?..  

Moedig zet ik dan ook maar steeds weer de stutten er in. 'Lekker hè?' klinkt het steeds, 
heel opgewekt. Paul rent de route een stukkie terug om mij op te vissen. Net als vroeger 
de hond loopt hij het rondje ongeveer anderhalf keer. Ik loop achter ja, in tegenstelling 
tot mij zoon, die, hoewel grote stukken gewoon in wandelpas, mijn geliefde aardig 
bijhoudt.  
`Rennen!’ roept Paul hem dan steeds toe, ‘Niet wandelen! Kom op!’  

‘Hoi Sander,’ hoor ik dan ineens vanaf een fiets. Een meisje lacht hem stralend toe; mijn 
zoon groet kort terug, maar kijkt me vervolgens wanhopig aan. ‘Nou hebben ze me ook 
nog gezien!’ klaagt hij. ‘Een meisje, van school....’ 
Tja, het leven van een puber gaat bepaald niet over rozen.  
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En dan komt toch nog het moment. Paul mindert tempo, nog ongeveer twee kilometer 
van huis. ‘Dat was het voor mij ook wel voor vandaag,’ zegt hij. Het stelt me gerust. 
Ook mijn lief moet nog kweken aan de conditie. 
Het dribbelloopje naar huis doen we moeiteloos, dit is alleen maar een kwestie van 
aanzetten, verstand op nul en er niet meer aan denken. Wacht maar. Het komt wel weer 
hoor.  
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18 juni 2009  

EXAMEN  

Het is tamelijk stil in de kamer van mijn oudste zoon, de laatste weken. Relatief stil 
dan.  
Hoewel hij er wel hele dagen bivakkeert, horen we weinig muziek en/of computer-X-
box-DS- geluiden. Relatief weinig dan. 
Olaf zit voor zijn eindexamen en dat neemt hij serieus (gelukkig). Hij werkt zich een 
slag in de rondte om zich zo goed mogelijk voor te bereiden. Neem een kijkje door een 
kier van de deur en je ziet hem schrijven, rekenen en lezen met een waaier van boeken 
om zich heen. 
In stilte!  
'Ik heb proefexamens gemaakt!' vertelt hij 's avonds trots. 'Wiskunde`. Of natuurkunde, 
of Nederlands, allemaal via Internet. 'En ik had een 7,3!' Of een 6,2, of een 8,6. Het 
stemt hem optimistisch voor het 'echte' werk, dat morgen begint. 
Dat hadden wij toch niet, vroeger. Zoals ze nu gewoon zelf, thuis, allerlei proefexamens 
kunnen doen op Internet. Met een beetje mazzel kregen we op school er wel eentje, 
hing van de leraar af, maar verder moest je maar zien. Met de neus in de boeken, leren, 
leren en nog eens leren, op goed geluk. Niet dat Olaf nu weet waar het examen over 
gaat, maar hij heeft nu wel een goede indruk hoe het in elkaar zit, hoe er gevraagd 
wordt en zo. Dat scheelt wel.  
Nerveus? Welnee. ‘Nee hoor, nergens last van’ zei hij vanmiddag toen ik ernaar vroeg, 
‘Nog niet.’ Dat laatste kwam er veelbetekenend achteraan. 
Maar hij is goedgemutst. Vrolijk en positief. Voor het schoolonderzoekdeel staat hij er 
goed voor, dus hij hoeft hem ook niet te knijpen. 
Ik heb er wel vertrouwen in.  
En als het achter de rug is? Het zal weer veel minder stil zijn in de kamer van mijn 
oudste zoon.  
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28 april 2009  

BOMPAKKEN EN PLOFKOFFERS  

Ik wilde een wat bruisender baan, ja, dat klopt. Wat meer leven in de brouwerij. Bij het 
laatste ministerie was het vaak zó saaaaaai. Uren lang moest ik mezelf bezighouden. 
Niet dat dat een probleem was hoor, ik heb zat te doen. Af en toe stoorden ze me ruw 
om weer een brief voor de minister te bewerken of zo. De collega’s waren nou ook niet 
zo om over naar huis te schrijven, dus op een dag was ik het zat en begon de speurtocht 
naar een andere werkplek. Ik wilde een baan met wat meer actie. Actie om me heen, 
maar ook voor mezelf. Dus mag ik niet klagen, ja?  

Snelle voetstappen hoor ik op de gang, bijna-rennend; er volgen er meer. Een aantal 
speurneuzen vliegt voorbij, luidruchtig op zoek naar ons afdelingshoofd, dat er niet is. 
Aan mijn bureau ben ik net heel erg in actie – want er wordt hier veel van me verwacht – 
maar ik sta op en gluur eens voorzichtig om de hoek van de deur. Links van onze kamer 
zie ik een groepje mannen staan in dikke Zwarte Pakken met Belangrijke Witte Strepen: 
bedrijfshulpverleners. O jee. Heeft er weer iemand spul gemorst? Een of ander chemisch 
goedje op de grond laten vallen? Auto’s met sirenes hoor ik dan ook steeds dichterbij 
komen en brandweermannen betreden het pand, met politieagenten op hun hielen. De 
onrust op de gang groeit. Niemand mag er meer langs, maar het wordt er steeds drukker. 
Uit het geroezemoes begrijp ik dat er inderdaad een traanverwekkend goedje 
vrijgekomen is.  

Als niet-chemicus heb ik geen idee wat dat precies betekent, maar de mij omringende 
speurneuzen nemen het serieus nemen en ik geloof ze. Ik stort me weer op mijn eigen 
activiteiten, maar als ik ineens tijdelijke inwoning krijg op mijn kamer (mijn twee 
eigenlijke collega’s/kamergenoten zijn er vanmiddag niet – wat zullen ze balen!), is mijn 
aandacht weer gewekt. ‘Mogen we hier zitten?,’ vragen ze, ‘We worden geëvacueerd....’  

Een heel stuk van de gang is tot verboden gebied verklaard, afgezet met fleurige linten. 
Deuren worden verzegeld en er staan dreigende gele borden voor met gevaarlijk-
uitziende symbolen. Maar dan zie ik in de aangrenzende koffiecorner een groep van de 
hulpverleners aan een tafeltje zitten, mij vriendelijk toegrijnzend als ik langsloop. ‘Oh,’ 
denk ik, ‘het is zeker alweer klaar?’, en ik ga gewoon naar huis.  

Dat ik dan het enerverendste gedeelte misloop, weet ik op dat moment niet, daar kom 
ik de volgende ochtend snel achter.  

Spannende maandagavond bij het instituut 

Nieuwsbericht | 28-04-2009  

Maandagmiddag gaf een potje met een organisch oplosmiddel een onverwachte reactie 
in een zuurkast. Tegen de avond is besloten de EOD (Explosieven Opruimingsdienst) in te 
schakelen vanwege mogelijk explosiegevaar.  

Robot  

In de loop van de avond concentreerden de activiteiten zich in de koffiecorner en op 
het veld buiten. Midden in de ‘vingerafdruk’* werd een gat gegraven waarin het goedje 
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tot ontploffing gebracht kon worden. Vanwege het explosiegevaar van de betreffende 
stof probeerde de EOD aanvankelijk het potje in de zuurkast met een op afstand 
bestuurbare robot veilig te stellen. Vanuit de koffiecorner probeerde de robot het 
potje, dat nog steeds in de zuurkast stond, leeg te gieten in een vat met water zodat de 
vloeistof verdund kon worden. Het potje met een mogelijk explosief residu kon dan in 
een ‘plofkoffer’ worden overgeheveld.  

Explosie  

Na een aantal vergeefse pogingen met de robot en een meting heeft uiteindelijk een 
EOD-medewerker in een scherfvest (‘Bompak’) de betreffende handelingen  
overgenomen. De Plofkoffer (een container op wieltjes) is naar buiten gereden en in 
het gat in de ‘vingerafdruk’ geplaatst. Daar werden explosieven toegevoegd zodat zeker 
was dat alle aanwezige chemicaliën volledig verbrandden. Om 00.15 uur volgde een 
indrukwekkende explosie die een zandfontein zo hoog als het dak van het instituut 
opleverde. De krater had een doorsnede van bijna twee meter.  

Samenwerking 
Volgens vast protocol komen met de EOD ook de ambulancedienst, de politie en een 
bluswagen van de brandweer in actie. Op een bepaald moment werden ook de straten 
bij het instituut afgezet door de politie. Naast alle geüniformeerde diensten waren ook 
medewerkers tot halverwege de nacht in touw: de BHV, deskundigen, de Technische 
Dienst en Logistiek. Op gepaste afstand volgden een aantal journalisten alle 
bewegingen in en rond het gebouw, zie bijvoorbeeld de website van District8.  
De hele operatie is in zeer goede samenwerking met de verschillende diensten 
verlopen. Met een weloverwogen en systematische aanpak van het incident hielden zij 
het risico voortdurend zo klein mogelijk.  
 
* Als knipoog is de tuin van het instituut aangelegd in de vorm van een grote vingerafdruk  

Het was dus niet klaar om vijf uur, integendeel. Er is naar hartelust gehannest met 
robots in bompakken met plofkoffers en als hoogtepunt hebben ze net na middernacht 
het bewuste flesje met spul tot ontploffing gebracht. En wij hebben daar in huis 
helemaal niks van gehoord!  

Ik wilde toch een bruisende baan met wat meer actie? Die heb ik dus, maar jammer dat 
ik als het écht spannend wordt, het toch weer nét mis allemaal.  
Bij het ministerie was het altijd zo rustig?.  
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27 April 2009  

OPGEVOERD?  

‘Ik ga hem schoonmaken bij Dennis,’ bromt mijn zoon. ‘Maar dat duurt wel even hoor!’ 
Even? Mijn hoofd representeert een vraagteken en zowaar, hij is bereid tot iets meer 
informatie. ‘Ja, daar zijn we wel twee uur mee bezig of zo…’ 
De brommert staat nog steeds in de schuur. Stil. Werkloos toeziend hoe mijn oudste elke 
dag noodgedwongen voor de fiets kiest als transportmiddel naar school.  
Hij is stuk. Op mijn argeloze vraag wat er dan mee is, komt elke keer een somber 
antwoord. ‘Weet ik veel?.. . Hij start niet!’ Druk is hij met het afstruinen van Internet 
om de oplossing te vinden.  
Maar ineens lijkt het lampje te zijn gaan branden. ‘Dennis weet het,’ beweert hij. 
Dennis is een klasgenoot. ‘Die doet heel veel van dit soort klusjes met brommers!’ 
De afspraak is snel gemaakt voor een middag na schooltijd.  

‘Ik zou ook wel zo’n lang zadel willen,’ zegt hij verlangend. We zitten aan tafel en hij 
heeft een spraakzame bui ‘Je weet wel, zo eentje waar je gelijk iemand achterop kunt 
hebben?.’ 
Oh ja, je vriendin natuurlijk,’ glimlacht Paul direct. ‘Ja precies,’ reageert Olaf, tot mijn 
verbazing, ‘Hoewel, met een Tomos kan dan bijna niet, dan vliegt het voorwil gelijk de 
lucht in als je iemand achterop hebt.....’ Hij grijnst. 
‘En de uitlaat is ook een beetje roestig, meldt hij dan op neutrale toon, ‘Zou een 
nieuwe op moeten.’ Wacht even. Uitlaat? Daar veren wij gelijk op.  

‘Ho. Er wordt niet opgevoerd,’ zegt Paul streng. ‘Er komt géén zwaardere uitlaat op, 
want dat is foute boel!’  
Over elkaar heen struikelend stellen we hem vervolgens op de hoogte van alle rampen 
die er kunnen gebeuren met een opgevoerde brommer. 
‘Je bent hem kwijt hoor, bij een controle.’  
‘Je verzekering geldt niet meer en dan kan ik ervoor opdraaien!’ 
Mijn zoon laat zich niet gek maken. Ogenschijnlijk rustig meldt hij dat hij heus zijn 
brommer niet gaat opvoeren hoor.  

Best trots ben ik als hij na een middagje klussen per brommer - de werkende brommer! -
terug is gekeerd. Natuurlijk komt dan ook de dag dat hij weer gemotoriseerd naar school 
vertrekt. Zijn hand omhoog als groet en ik verwacht het geluid van een startende 
brommer. Maar het is een paar seconden stil achter de schutting. Ik gluur en zie hem 
lopen met de brommer richting poort. Lopen? Vrijwillig, met zo’n zwaar ding? Mijn hoofd 
vormt ongezien weer vraagtekens. 
Bij de poort start hij dan. De brommer slaat direct aan, maar wat is dat voor een geluid? 
Een brommermotor, ja, maar ongeveer een oktaaf lager en zwaarder dan ik gewend ben. 
Die middag stellen we er wat vragen over en herhalen de consequenties als hij 
gecontroleerd zou worden. Rustig haalt hij zijn schouders op.’Hij is helemaal niet 
opgevoerd!’ houdt hij vol.  
‘Hij gaat niet harder dan 45, echt niet!’ 
Ik zie de sceptische blik van Paul, en ook ik ben er niet gerust op. 
Vanwaar dan dat wachten met starten die ochtend? Waarom klinkt die uitlaat zo zwaar? 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‘Het is gewoon een Tomos-uitlaatje,’ zegt hij neutraal,’niks mis mee. Niet opgevoerd!’ 
Dat laatste komt er veelbetekenend uit.  
‘Heb je de oude uitlaat nog?’ vraagt Paul, en mijn oudste knikt onwillig. ‘Okee, die gaat 
er weer op dan.’ 
Olaf zucht. ‘Hij is niet opgevoerd,’herhaalt hij’, voordat hij de trap oploopt. ‘Echt niet.’ 
Van mij krijgt hij nog even het voordeel van de twijfel. 
Maar binnenkort zullen we de brommer even persoonlijk gaan uitproberen...  
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26 april 2009  

LEKKER MAKKELIJK  

De brommer staat al een paar weken in de schuur. Stil. Werkloos toeziend hoe mijn 
oudste elke dag noodgedwongen voor de fiets kiest als transportmiddel naar school. 
Mijn voorzichtige vragen worden zuchtend aangehoord en al dan niet beantwoord. 
Want wat is het probleem? De brommer start niet meer. Althans, hij startte een tijdje al 
slecht. ‘Vocht,’denkt Paul, ‘bougies nat?’. Instemmend knikt mijn zoon. ‘Zou kunnen, 
zou kunnen?’ En dan, op een dag, overkomt het hem. Hij krijgt de brommer aan de 
praat, met moeite, maar dat geeft niet. Ik krijg een triomfantelijke blik vanuit de grote 
helm die zijn hoofd moet beschermen tegen onheil. Zijn hand gaat even omhoog als 
groet, en weg is hij, naar school. Na school moet hij naar de ortho. Niet op de locatie 
Ypenburg, maar naar de hoofdvestiging in Delft, waar ze de grote ingrepen verrichten. 
De beugel gaat er namelijk eindelijk UIT! Met zijn tegenwoordige persoonlijke 
vervoermogelijkheden hoeven wij niet meer in te springen om hem te halen of brengen 
en zo. Een zorg minder, is mijn mening. En lekker makkelijk.  

Mijn mobieltje gaat net als ik de voordeur bij mijn werk weer in wil lopen. ‘Met Olaf,’ 
klinkt het als ik opneem. Olaf? Die belt nooit zomaar voor de gezelligheid met zijn 
moeder. Er is dus wat.  
‘Wat is er?’ vraag ik dus direct kortaf, omdat ik toch een kort paniekprikje voel. ‘Waar 
ben je?’ Hoewel, als hij zelf belt, kan het nooit zo ernstig zijn. Iets op school 
uitgevroten; straf gekregen, naar huis gestuurd, brommer gejat, allemaal mogelijkheden 
die binnen een halve seconde door mijn kop gaan. De volgende gedachte is een andere. 
Olaf zou als het goed is, nu bij de ortho moeten zitten, in Delft.  

Oh nee hè. Er is iets en ik moet dat weer gaan regelen en rechtbreien. Mijn zoon trekt 
zich niets aan van mijn kortaffe toon, of hij merkt het niet op, kan ook. ‘Ik loop hier 
vlakbij huis nu,’ meldt hij somber. 
Lopen?  
‘Lopen?’ vraag ik al iets rustiger, maar nog steeds gealarmeerd. 
‘Ja, m’n brommer viel uit,’ vertelt hij dan, ‘Ik reed net bij school weg en toen deed-ie 
het ineens niet meer...’ 
Ach jee. Ik heb wel met hem te doen. Want dat zal een lullig gevoel zijn, lopen naast je 
brommer, met de kans dat iemand die je kent dat ziet?? Maar daarnaast denk ik gelijk 
ook praktisch na. Want: die ortho? 
Hij zegt het zelf al. ‘De ortho ga ik niet halen, mam.’ 
Ik vraag wanneer hij thuis denkt te zijn, om op te bellen daarheen, en zo. ‘Nou,’ klinkt 
het verontwaardigd, ‘het eerste halfuur niet hoor. Weet je wel hoe zwaar een brommer 
is die je moet duwen??’  
O ja, dat is wel waar. Het is geen fiets. Ik zucht maar even diep. Afbellen en rechtbreien 
wordt het dus waarschijnlijk voor mij. Ik dring erop aan dat hij toch maar zo snel 
mogelijk naar huis loopt en ik beloof met Delft bellen om het uit te leggen. 

Ik beland midden in de lunchpauze van het afsprakenbureau. Pas om dertien-uur-tien 
zijn we weer bereikbaar, zegt hun antwoordapparaat. Dertien-uur-tien, wat een 
belachelijk tijdstip. Olafs’ afspraak is om dertien uur vijftien, dus echt tijdig kan ik ze 
niet meer waarschuwen. 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Om exact 13:10 uur hang ik aan de telefoon en slaag erin een paar Delftse gemoederen 
tot bedaren te brengen. Een patiënt die afbelt kan niet, dat past niet in hun systeem, 
alles moet nu op zijn kop en dat is allemaal mijn schuld. Ik slik de verwijten en 
vermaningen en accepteer de mogelijkheid dat hij over precies een half uur alsnog voor 
de behandeling komt. Hij zal moeten fietsen, maar dat gaat wel als hij nu gelijk 
vertrekt. 
De telefoon thuis rinkelt behoorlijk lang door voordat hij opgenomen wordt. ‘Met Olaf.’ 
Oh gelukkig, hij is er. ‘Ben je allang thuis?’ vraag ik opgewekt, wetend dat mijn volgende 
mededelingen niet enthousiast ontvangen zullen worden. ‘Ik kom net binnen,’ blaast hij 
verontwaardigd, ‘Pffffff… weet je wel hoe zwaar het is om met een brommer te lopen 
die zelf niet rijdt?’  
Ik heb inmiddels een vermoeden van de hoge gradatie van die zwaarte, maar ga gelijk 
door. ‘Je kunt nu gelijk komen,’ juich ik, ‘als je nu op de fiets stapt, haal je het wel?.’ 
‘Nu????’ De wanhoop voel ik bijna door de lijn heen, ‘Ik ben bekaf van dat lopen met die 
brommer....’  
‘Ja, nu!,’ zeg ik, nog steeds blij. Anders zou het over twee maanden of zo pas kunnen. 
En dat wil hij ook niet, weet ik. Liever gisteren dan vandaag die beugel eruit. ‘Goed 
dan,’ zucht hij gelaten. ‘Okee, ik ga wel. Doei!’ 
Tijd voor mijn moeder-achtige vraag of hij wel voorzichtig zal fietsen, heb ik niet meer. 
Maar de brommer staat vanaf die dag een paar weken in de schuur. Stil. Werkloos 
toeziend hoe mijn oudste elke dag noodgedwongen voor de fiets kiest als 
transportmiddel naar school. 
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22 April 2009  

SNAPPEN  

Ik snap het niet.  

Je kan dus iemands schoondochter zijn gedurende wel vijftien jaar. Er bestaat een soort 
bondgenootschap tussen jullie omtrent zwarte chocola, oude kaas, Bach, landkaarten, 
aparte plantjes en bonen in de tuin zaaien en twee kleinzoons waar hij mee wegloopt en 
waar hij ape-apetrots op is – niet per se in deze volgorde overigens.  

Ineens blijk je dan gedurende die vijftien jaar op allerlei gebieden flink belazerd te zijn 
door je echtgenoot – zijn zoon. Je schoonvader en de hele familie zijn al die jaren – nog 
langer, al vóór die jaren – net zo belazerd. 
Schoonvader verbittert, wil eerst niets meer van die zoon weten en schaart zich met de 
hele familie achter jou en de jongens, zelfs als je een echtscheiding propageert en laat 
uitvoeren.  

Het persoonlijke contact verzandt enigszins als je na enige tijd onverwacht echte liefde 
tegenkomt en daarmee verder gaat. Overleg over de kinderen blijft bestaan, maar 
langzaam maar zeker voel je verwijdering. Jij (de rok) bent niet meer welkom in het 
huis. Daartegenover laten ze hun zoon (het hemd) weer dagelijks binnen. Het is nou 
eenmaal een natuurwet, die van dat nader staande hemd....  

Je zet je erover heen na een paar jaar en organiseert weer gezamenlijk gevierde 
verjaardagen van de jongens. Je krijgt hierop helaas geen reactie, of blijk van 
waardering, maar je gaat daar na wat innerlijke tweestrijd toch mee door, want de 
jongens vinden het fijn als hun (groot)ouders (voor hen nergens ex!) tegelijk op hun 
feestdag zijn.  

Dan wordt hij ziek, je ex-schoonvader. Hij lijdt aan een agressieve spierziekte en het 
gaat helemaal niet goed. Je vragen naar zijn gezondheid aan je ex en/of aan je ex-
schoonmoeder die je af en toe vluchtig spreekt over de jongens, worden grotendeels 
genegeerd. Je hoort van de kinderen dat het snel bergafwaarts gaat en dit wordt op een 
dag bevestigd door je ex, omdat hij vindt dat de kinderen het behoren te weten dat het 
nu binnen een dag of vijf afgelopen kan zijn.....  

En het gebeurt nog diezelfde dag: je ex-schoonvader sterft. Zoals altijd als je dat 
meemaakt van iemand de je lang en goed gekend hebt, kun je je het niet voorstellen 
dat die persoon niet meer fysiek aanwezig is. Allerlei herinneringen gaan door je heen. 
Er is wat regelcontact over en weer, om de kinderen bij de uitvaart te betrekken. Je 
hebt er niet eens over na hoeven denken x96 vanzelfsprekend ga je naar de crematie. 
Niet als de ex- schoondochter, niet als de moeder van geliefde kleinkinderen, maar 
gewoon als jezelf, als iemand die de man jarenlang na heeft gestaan, gewoon vanwege 
dat verbond.  

De mededeling komt hard aan. Er komt een rouwkaart, vertelt je ex, maar die staat op 
naam van de kinderen. Jij krijgt géén uitnodiging. Het wordt niet hardop gezegd, maar 
je begrijpt tussen de regels door dat je niet welkom bent. Korzelig klinkt het dat je dan 

�29



toch maar moet komen als je het dan niet laten kunt, de rest van de zin na de komma - 
‘maar liever niet’ - blijft in de lucht hangen.  

Waarom? Ik snap het niet. 
Ik heb de boel niet belazerd, ik heb geen dubbelleven geleid! Wat is er misgegaan dat de 
zaken zo omgedraaid worden?  
Wat een kleinzielig stel mensen eigenlijk, denk je dan, ook met een vleug bitterheid. 
Een bitterheid die je snel weer van je afzet, want je wilt dat niet; dan zou je net zo 
doen als zij. Omdat je niet als zwart schaap weggekeken wilt worden door die familie 
waar je vijftien jaar deel van uitgemaakt hebt, besluit je hun wens te respecteren. Was 
het ook zíjn wens, vraag je je af? Het antwoord zal je nooit krijgen, dus laat maar. Het 
gaat niet om die familie en ook niet om jou, maar om het afscheid van iemand, die je 
ook niet zo maar met niks wilt laten gaan. De man heeft in zijn leven meer voor de 
kiezen gehad dan je iemand toewensen zou.  

Dus je bestelt een mooi bloemstuk als laatste groet. Vanwege het bondgenootschap 
omtrent de zwarte chocola, oude kaas, Bach, landkaarten en twee kleinzoons waar hij 
mee wegliep en waar hij ape-apetrots op was; zeker niet in deze volgorde overigens.  

Maar ik snap het niet.  
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30 maart 2009  

VALKUIL  

Het huis is leeg, op mij na, en dat maakt het geluid van de telefoon nog dreigender. Ik 
neem toch maar op en direct schiet de stress in mijn keel als de beller begint te praten. 
‘Goedemorgen. Ik wil graag spreken met de heer Paul Hokes.... Hukes, ehhhh Hoeks....’ 
‘Die is er niet,’ zeg ik onmiddellijk, nijdig, met het hart al in mijn keel. Klopt ook, Paul 
is in Schiedam aan het werk. Maar ik reageer buiten proporties.  

Dit soort telefoontjes, ik ken ze. Weggezogen voel ik me naar het verleden, of ik nou wil 
of niet. Bij dit soort telefoontjes, met mensen die namen niet kunnen uitspreken en 
verder niet uitleggen wie ze zijn, slaat de vlam weer in de pan. Er vormt zich ter plekke 
weer een zware klomp in mijn maag. Wat is er nu weer. De mededelingen die de beller 
mij dan in mij oor spuwt, zijn voorbodes van rampen. Wist u dat uw huis vandaag 
geveild gaat worden? Nee! Natuurlijk niet! Kan niet!  

Of Wij konden niets van uw rekening afschrijven. Wat een flauwekul! Er staat zat op! 
Een deurwaarder wordt ingeschakeld. En U heeft een maand of zes huurachterstand. Dat 
weet u toch wel? Nee, ik wist het niet!! Ik had het wel kunnen uitschreeuwen. Dat deed 
ik ook geregeld, aan de deur tegen zo’n vent, of door de telefoon tegen zo’n 
afschuwelijke beller. Ik was paranoïde geworden in de loop der jaren. Want de 
informatie die tot mijn beschikking stond, luidde altijd heel anders. Ik had de 
beweringen van mijn echtgenoot en de documentatie die hij mij gaf. Toen wist ik nog 
niet dat ik juist door hém al die jaren bedonderd werd. 
Nu wel. En op mijn huidige levenspad liggen steeds die valkuilen uit het verleden te 
lokken, waar ik dan ook nog regelmatig in een reflex in donder. 
Aan de telefoon heb ik nu een slachtoffer. Ze doet geheimzinnig, zegt niet waarom ze 
Paul wil spreken en ook niet wie ze is. Ik laat haar dus niet los. Niet nu, nu niet meer. Nu 
weet ik wat er allemaal aan de hand kan zijn, dit keer wil ik erbij zijn, op de hoogte 
zijn. Ik laat me niet afschepen en ga in de aanval, net voordat ze wil ophangen met 
‘...dan probeer ik het later n...’. Ho.  
‘Oooh,’ zegt het meisje (ze klinkt onbenullig), ‘De heer Hoeks? Hukes? Eeeeh ... heeft 
mijn voicemail ingesproken. Hij heeft mij dus gebeld en u weet zeker niet eehhhh.......’ 
‘Nee, ik weet niet waarom hij u heeft gebeld, nee,’ snauw ik. ‘Bent u van een bedrijf?’ 
Want het kan een bank zijn, een deurwaarderskantoor, de gemeente, weet ik veel wat 
allemaal. Ik ken ze.  
‘Eeehhhhh.... bedrijf? Nee...’ Ze schrikt van me, kan ik horen. Ha. Hier geniet ik van. 
Mij krijgen ze zo gauw niet meer hoor. Mij overkomt niet meer dat ik nergens van af 
weet. Ik krijg ze nu wel aan de praat. 
‘Ik ben lichaamsgericht therapeut,’ zegt ze dan voorzichtig. ‘De heer Huukes..... 
eeeh..... 
‘Jaja, Houkes,’ help ik haar saggerijnig, terwijl ik met één klap met beide voeten weer 
op aarde terugkom.  
‘Ah, Houkes,’ vervolgt ze op enigszins dankbare toon, ‘Hij had me gebeld.....’.  

Ik sta weer in het heden. Hoe kan ik zo dom zijn. Hoe kan ik me zo laten meeslepen. 
Twee dagen geleden nog heb ik mezelf ook al zo dringend toegesproken, na dat sms’je 
van mijn geliefde. ‘Centjes,’ was er toen op mijn display verschenen. 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Geld?! Hopla, daar was direct de vertrouwde steen op mijn maag. Wat is er?? Man met 
Klembord/deurwaarder? Wat is er gebeurd??  

Ik geloof dat ik in drie keer al deze paniekantwoorden aan hem terugge-sms’t heb, 
voordat ik weer tot rede kwam. Het loodzware gevoel in mijn buik en armen is 
desondanks nog urenlang blijven hangen. 
Ik schaam me. Ik heb me weer laten meeslepen door oud zeer en een wildvreemd 
wichtje is daar nu de dupe van.  

Zo vriendelijk mogelijk zeg ik haar gedag door de telefoon en adviseer haar bereidwillig 
om Paul via zijn mobiel te bellen. Ze zal wel denken. 
Valkuilen van oud zeer. Hoe vaak nog zal ik me daarin laten duwen.....  
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30 March 2009  

RONJA  

Het staat ook al op zijn Hyves: De eerste voorstelling van Ronja ging UITSTEKEND. 
Volgende week zijn we er ook nog @ Rijswijkse Schouwburg en daarmee zegt hij niks 
teveel. Ronja was errug leuk! We hebben zitten te genieten. Ik vind het elk jaar weer 
fantastisch wat ze met die kinderen weten te bereiken. Het mooist is misschien wel de 
totale overgave, het enthousiasme waarmee de hele club op dat podium staat. Ze gáán 
ervoor, stuk voor stuk! En alle randverschijnselen zoals kleding, decor, grime, kapsels: 
tot in de puntjes verzorgd.  

‘Ja ging goed,’ is het globale commentaar van mijn jongste als we hem na de eerste 
voorstelling ophalen. Zucht. Graag zou ik wat meer horen, dus ik begin te vissen. Maar 
uiteindelijk blijkt wel uit zijn antwoorden dat alles echt goed gegaan is, geen rare 
dingen zijn gebeurd en er was ook niemand(dit meldt hij nadrukkelijk veelbetekenend, 
want vorig jaar was De Professor, vertolkt door SvV, te opgekomen...) niemand dus te 
laat on stage.  

‘Enne,’ vertrouwt hij me later geheimzinnig toe, net voordat hij in zijn bed stapt, ‘we 
hebben het ook nog gehad over wie nou het leukste meissie van de club is. Maar dat is 
geheim. Zeg ik niet.’ Alle moeite van het hele seizoen is niet voor niks geweest. Van de 
stress die er vanzelfsprekend af en toe ook was, is niks meer te merken. Ze zetten een 
voorstelling neer waar je u tegen zegt en waar menig volwassen gezelschap  

een puntje aan kan zuigen. Zenuwen waren er ongetwijfeld, maar wellicht dat de jeugd 
veel onbevangener kan staan te spelen dan een volwassene, en er veel meer de lol erin 
houdt. En zo ook Sander: hartstikke leuk om te zien hoe hij zich tijdens zo’n voorstelling 
kan uitleven. Marjolein was met ons mee. Wij gingen de tweede voorstelling. De 
planning was anders oorspronkelijk, want ik vind het voor Sander leuk als er bij zowel de 
première en de laatste voorstelling fanclub is, maar het liep een beetje anders toen zijn 
vader ineens een paar weken buiten beeld bleek te zitten. Bij de première was wél een 
delegatie van school, en Sander was trots op de aanwezigheid van extra een Houkes bij 
de tweede keer!  

Nog één keertje, volgende week, en dan zit het er weer op. Maar denk niet dat ze dan al 
vakantie hebben. Nee hoor. Een weekje rust, dat wel, maar dan komt direct het 
volgende script weer op tafel. De voorbereidingen voor de uitvoeringen van volgend jaar 
starten direct!  
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30 maart 2009  

RONDJES  

‘Groot’, luidt de eerste mededeling van mijn lief als hij zich per mobiele telefoon 
meldt. Ik heb hem net gevraagd naar zijn welbevinden na het controlebezoek. ‘Groot is 
het hier! Je loopt je rot om op de juiste afdeling te komen?.’ 
Ja, reuze interessant natuurlijk. Het nieuwe Vlietland Ziekenhuis in Schiedam is af en in 
gebruik genomen. Ik weet waar het staat: langs de bocht van de oprit naar de A20, wij 
rijden daar regelmatig. ‘Groot!’  

Ja, zo ziet het er aan de buitenkant ook uit. Groot. ‘Maar ze hebben lekkere broodjes,’ 
vervolgt mijn geliefde zijn relaas, ‘Zelfs kaasbroodjes.’ 
Ik ken hem natuurlijk zo langzamerhand en zeg niets. Ik bedoel: ik keuvel gezellig met 
hem mee over het grote ziekenhuis en de lekkere broodjes en er ontstaat, zoals zo vaak 
bij ons, een heerlijk onzin-gebabbel.  

Maar natuurlijk brandt het op mijn lippen. ‘Maar hoe WAS het nou?’ 
Want de reden van zijn aanwezigheid in dat ziekenhuis is de halfjaarlijkse controle bij 
de cardioloog.  
‘Oowhh, dat,’ klinkt het zorgeloos, ‘Ik mag weer een tijdje mee hoor.’ 
Hij doet er luchtigjes over en het is allemaal ook niet heel ernstig en bedreigend, maar 
ik wil graag dat dat zo blijft. Ten slotte zìt er een licht cholesterolaanslag in zijn 
rechterkransslagader en we steken niet de kop in het zand. 
‘Ik krijg er een pil bij,’ zegt hij, ‘Daar heb ik helemaal geen zin in, maar ja. De dokter 
heeft graag dat ik hem slik...’. (Ja, ik ook!) ‘Het houdt mijn bloeddruk laag, om het hart 
zoveel mogelijk te ontlasten.’  
Die pillen laten de aanslag helaas niet verdwijnen, maar voorkomen wel dat het méér 
wordt; bovendien kan die kransslagader zich gaan verwijden, hetgeen weer meer ruimte 
geeft voor de bloeddoorstroming. En dat is precies de bedoeling.  

‘Tja, en nog wat: er staan rondjes op mij,’ meldt mijn lief die avond. ‘Eén of andere 
dokter plakte allemaal ronde plaatjes overal, met van die zuignappen,’ hij geeft hierbij 
een realistische vertolking van het plop-zuignapgeluid, ‘en allemaal van die draadjes 
eraan. We gaan een film opnemen zei ze. Mooi dat ik die hele film niet gezien heb hoor. 
En nou zit ik met al die zuignap-rondjes?’  

Ik moet wel lachen als ik die rondjes zie. Een soort extra versiering her en der, heel 
feestelijk. ‘Die zitten er zeker voor altijd?’ informeer ik, ‘die gaan nooit meer weg?’ 
‘Ik denk het niet,’ zegt hij en het klinkt berustend. ‘Vind je het mooi, die rondjes op 
mij?’  
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17 maart 2009  

HERMAN VAN VEEN  

Clown kun je tot op hoge leeftijd blijven. Leeftijd doet er niet toe.  
Pensioen met 65 jaar? Hoezo? Waarom zou je stoppen als je je vak met hart en ziel 
doet ? Eigenlijk gaan alle kunstenaars gewoon door; we zien het zo vaak. Musici, 
schilders, schrijvers, allemaal zie je ze als oudere knar nog steeds in de weer. 
Fantastisch lijkt me dat!  

Vorige week Bernard Haitink, die als 80-jarige in het zonnetje gezet werd. Hij loopt met 
een stok het podium op, maar daar eenmaal aangekomen merk je niks meer van zijn 
hoge leeftijd. Hij staat voor het orkest en dirigeert. 
Zaterdag waren we bij Herman van Veen. Ook zo’n fenomeen. Het was zijn verjaardag, 
dat wisten we niet, maar hij werd die dag vierenzestig. Okee, niet stokoud, maar uit 
alles blijkt dat hij van plan is om nog jaaaaren door te gaan. En geef hem eens ongelijk!  

Hij buitelt over het toneel alsof de jaren niet tellen. Het is een feest om die man te 
horen vioolspelen en zingen. Die voorstelling gaat aan een stuk door en blijft boeien tot 
het eind. Ik herken inmiddels zijn humor ook als Houkeshumor, hoewel Herman van Veen 
niks met onze Houkesclan te maken heeft. Ik lag af en toe in een deuk om de droge 
manier waarop hij dingen zegt, of juist niet zegt. Mijn lief zegt dingen op net zulke 
wijze?  

Herman van Veen - begeleid door een drietal muzikanten die met gemak over dat 
podium zwerven en naadloos in de voorstelling passen, en intussen een stuk muziek 
staan/lopen/zitten/liggen te maken waar je stil van wordt. Het was feest voor ons 
zaterdag in het Nieuwe Luxor Rotterdam! 
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21 december 2009 

LIEZEN LUCHTEN  

‘Blijf maar wapperen; laat je liezen maar luchten!’  
Ik hóór de nieuwe sopraan achter mij het bijna denken: ’Waar ben ik in godsnaam 
terechtgekomen?’  
‘Jullie willen weer sopraantje speken hè, altijd hetzelfde,’ klinkt het dan opgewekt, 
’Tok-toktoktoktok, wij hebben De Melodie, Wij Zijn Belangrijk. Niks belangrijk. Volstrekt 
onbelangrijk. Zing zo dat ik geen last heb van jullie....’ 
De nieuwe, serieuze sopraan achter me voel ik bijna verstijven. ‘Wat is dit voor een 
tent?’ 
We hangen voorover, vingertoppen op de grond. ‘Zing maar!’ roept de dirigent 
enthousiast.  
De nieuwe sopraan achter mij kijkt wat zenuwachtig. Het springt uit haar ogen: ’Wat 
doe ik hier?’ ‘Precies genoeg!’ juicht Stephen,’meer hoeft niet. Dit is precies wat ik wil 
horen. En doe dat nou ook eens als je gewoon staat? Zonder jezelf eerst op te pompen? 
Fok je niet zo, doe niet zo ingewikkeld. Je hoeft geen oorlog te voeren!’ 
De nieuwe tenor zie ik nu ook wat verbijsterd om zich heen kijken.  

Het Matthäus Koor Edam is populair. Veel mensen zouden graag mee willen zingen. Het 
niveau is hoog, de lat ligt hoog, de uitvoeringen worden bejubeld en ze ontroeren het 
publiek, maar er is één ‘probleem’: het koor zit vol.  
Er komen wel eens plekjes vrij, en daarvoor is een wachtlijst aangelegd. Ben je aan de 
beurt, dan moet je auditie doen voor de dirigent en een zangpedagoge. Slaag je voor je 
auditie, dan ben je apetrots. Je ervaart het als een eer om eindelijk mee te mogen 
zingen.  

Maar dan. 
Dan komt de eerste repetitie. Ga je op het puntje van je stoel zitten om je uiterste best 
te doen, dan kom je van een koude kermis thuis. 
‘Relax!’ roept Stephen, ‘Doe niet alsof het allemaal zo moeilijk is. Ga gewoon lekker 
zitten!’ Verbolgen zakt de nieuwe tenor onderuit, maar dat is ook niet goed, natuurlijk. 
‘Neenee, niet op de tv-kijk-stand, niet hangen, maar ook niet opgeprikt. Gewoon 
zitten!’ 
En: ‘Zing net zo als de jongetjes in de tijd van Bach. Doe eens niet zo hormonaal? Wij 
slepen twee eeuwen dogma met ons mee. Niet doen! Bedenk in je hoofd wat je moet 
zingen, bereid het voor en dan volgt je lijf vanzelf.’ 
Als de nieuwe sopraan of tenor besluit om het dan gewoon maar over zich heen te laten 
komen en de aanwijzingen van de dirigent op te volgen, dan weet ik dat het goedkomt. 
Zij of hij stelt zich dan open voor een andere manier van zingen. Anders weten we al dat 
er volgend jaar weer een plekje vrij is in het koor.  

‘Leg je boek maar even weg.’ Stephen gaat zitten om voor te doen wat hij van ons gaat 
verwachten. Hij beweegt zijn knie'n heen en weer, klappert zijn benen tegen elkaar en 
spreidt ze afwisselend. ‘Je liezen luchten!’ roept hij, ‘ Blijf maar lekker zo wapperen en 
zing.’  
Het moet geen gezicht zijn, maar wie ziet dat? Dus we wapperen, luchten en zingen. 
Een vreugdekreet is onze beloning. ‘ Zó ontspannen moet je zijn!,’ roept hij, ‘ Zo heb je 
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geen gelegenheid om ook maar één spiertje vast te zetten. Alles is los en de klank is 
echt prachtig!’  

Een niet-meer zo nieuwe, maar vorig jaar nog nieuwe serieuze sopraan beaamt het mij 
in de pauze. ‘Het helpt echt!’ Het klinkt alsof ze het zelf eigenlijk niet kan geloven. 
‘Het is heerlijk zingen zo, zo ontspannen....’ 
Ik moet altijd grinniken als ik zoiets weer hoor. Uiteindelijk gaat iedereen, die echt 
openstaat voor verandering nn zijn eigen gelijk even in de kast zet, om.  

Waar zijn we in godsnaam terecht gekomen?  

Nou, gewoon: bij de mooiste, meest-geïnspireerde, transparantste, boeiendste 
uitvoering van de Matthäus Passion van Bach in Edam. Als je eenmaal meedoet, wil je 
nooit meer een andere.  
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30 maart 2009  

STAGE  

‘En? Heb je nou al groene vingers?’ roept Paul elke avond zodra hij Sander ziet. 
‘Wat doe je daar nou allemaal?’ Ik vraag het nieuwsgierig, want volgens mij kan ik alles 
verwachten daar. 
‘Oohh, geverfd’, is het nuchtere antwoord. 
Geverfd? ‘Ja!’knikt mijn jongste, ‘kijk maar,’ en hij houdt zijn handen in de lucht, zodat 
we zijn kleding goed in ogenschouw kunnen nemen.  

‘Geverfd.’ Juist. ‘Kasten!’ klinkt het blij. Ik zie versierselen in een kleur die volgens mij 
geen van beiden bij de originele trui en broek horen. ‘ Krijg je geen werkkleding?’ wil ik 
weten, want ik voorzie dat al zijn kleding eraan zal gaan. ‘ Ja!’, knikt hij, ‘die had ik 
ook aan hoor, maar ja, hielp niet, ik kwam er toch steeds tussen met die kwast....’  

Mijn jongste loopt stage. Het is een opdracht van school, twee weken bij een bedrijf. 
Zelf moet hij het bedrijf uitzoeken en benaderen, om vervolgens de hele stage tot in de 
puntjes te regelen.  
Hij ziet het nietecht zitten. Zelf regelen? ‘Pffff......’, moe, bij het idee alleen al, hangt 
hij languit op een stoel.  

Pedagogisch verantwoord geven wij hem een paar suggesties. ‘De bibliotheek!’ Lijkt mij 
erg leuk. Maar ja, ik hoef de stage niet te doen. ‘Probeer de fietsenmaker!’ zegt Paul. 
‘Dat kun jij best, met je handen werken.’  
We kennen de fietsenmaker hier in Ypenburg vrij goed. Dat is natuurlijk een veeg teken, 
als je een fietsenmaker beroepshalve best wel kent. We komen er regelmatig met 
fietsen en brommer, gek genoeg meestal die van Olaf . Een prima vakman, niet te prijzig 
en ook nog eens een heel sympathieke gozer. Gozers moet ik zeggen; hij doet het samen 
met zijn zoon.  

Die fietsenmaker ziet Sander wel zitten. Keurend zit hij te knikken, hetgeen wij direct 
aangrijpen, natuurlijk. ‘Morgen gaan we er heen!’ kondigt mijn geliefde aan. Er volgt 
een lege blik van mijn zoon. ‘Eehhhh....,’zegt hij. 
‘We gaan met je mee hoor,’zegt Paul snel. Zijn we nog steeds didactisch verantwoord 
bezig?  

Hoe dan ook, hij zit helaas al vol, de fietsenmaker. Hij heeft al stagiaires! Helemaal 
verbaasd vragen we of hij alternatieven kan bedenken.  
Toch enigszins teleurgesteld vertrekken we naar het volgende bedrijf - de bouwmarkt 
hier in de wijk. Ook hele aardige filiaalhouders, vriendelijk en meedenkend. Maar geen 
plaats meer voor nog een stagiaire. 
‘Wanneer moet je het in orde hebben?’vraag ik Sander. ‘Oh nu nog niet hoor,’probeert 
hij. Hij ziet mijn blik en vult dan snel aan: ‘Maandag...’ 
Paul en ik zuchten tegelijkertijd. We vragen niet eens meer waarom hij er nu pas aan 
begint om de taak voor elkaar te krijgen. ‘Nog tijd zat!’ zegt Sander overtuigend. 
Het is al sluitingstijd, dus het volgende bedrijf moet wachten tot de volgende dag. Met 
frisse moed gaan we met Sander naar het tuincentrum hier vlakbij. 
‘Stage?’ vraagt de bedrijfsleider, ’Ja hoor. Kan ik altijd wel gebruiken!’ Dit komt mij op 
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een triomfantelijke blik van mijn jongste zoon te staan. Zie je nou wel, wil hij zeggen. 
Tijd zat! Enigszins opgelucht laat ik hem de formulieren en zo invullen. Het is geregeld, 
wat wil ik nog meer dan?. 
Een week voordat de stage begint, verzamelt Sander een paar bonnetjes. Van de 
MacDonalds, zie ik. Aha. De Mac ligt op de rote naar het tuincentrum. ‘Kom ik langs 
straks!’ grijnst hij ,’ twee keer per dag! Dan ga ik daar natuurlijk wel een keer heen, dat 
snap je zeker wel...’ Hij heeft het al afgesproken met een klasgenoot, die hetzelfde 
stageadres heeft.  

‘Wat moet je nou doen daar?’ vraag ik dus na zijn eerste stagedag. ‘Oohh, geverfd...’ 
Kasten, en tafels. Tja, alles komt nu binnen voor het komende seizoen. ‘ En stoelen en 
zo uit vrachtwagens naar het magazijn gebracht!’ zegt hij een dag later. 
Twee dagen weerstaat hij de Mac-verleiding. De derde dag doet hij het. ‘Heerlijk, die 
MacKroket!’ straalt hij die avond, met milkshake. Ze hebben daar met z’n tweeën lekker 
zitten smullen.  

‘Ramen gezeemd!’ is zijn antwoord op mijn vaste vraag op dag 4. Ramen gezeemd Paul 
grinnikt; ik begrijp waar hij aan denkt. Het tuincentrum bestaat uit een aantal aan 
elkaar gebouwde kassen... Hoezo veel ramen?  
‘Ja, het zijn er veel’, zucht Sander ,’ ik was bijna de hele dag bezig.....’ Direct zie ik 
perspectief. Ramen zemen? Dat moet hier in huis ook nodig gebeuren!  

Mar hij vindt het leuk daar. ‘Ik ben lid geworden van hun Hyves,’ zegt hij tevreden. ‘Zijn 
er ook mooie meiden?’ vraag mijn lief terloops. Sander grijnst en knikt. ‘Ja!,’ zegt hij, 
‘Dat wel. Maar een beetje oud! Twintig of dertig of zo.....’ 
Hij redt zich wel, mijn jongste zoon. Laat maar schuiven. Een kop groter dan ik 
inmiddels is hij. Ik heb er vertrouwen in.  
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13 February 2009  

LIK  

‘Er zijn plotseling wat problemen met betrekking tot de opvang van de jongens. Rob is 
voorlopig niet in staat de jongens in het weekend te verzorgen, omdat hij sinds vandaag 
in de Penitentiaire Inrichting in Nieuwegein zit, wegens een niet volledig afgemaakte 
taakstraf.’ 
Met dit mailtje op mijn scherm om 9 uur ‘s ochtends ben ik wel gelijk wakker. Wat er 
allemaal door me heen flitst tijdens het lezen.... Bij de eerste regel denk ik direct ‘Oh-
oh, wat nou weer? Die zit weer in Parnassia, (het Haagse gekkenhuis, zeg maar). Volop 
slachtofferig, verongelijkt, de kaken op elkaar, maar geen moment het liegen 
opgevend.’  

Wat is er eigenlijk veranderd? Niks. Nakko. Nop. Als je dertig jaar liegt en bedriegt, een 
fantasiewereld volhoudt en alles - echt alles - verzint om een schijnwereld vol te 
houden, waar de hele - echt de hele! - omgeving intuint, dan verander je niet meer. 
Zelfs al zou je dat willen.  

Na de ‘ontmaskering’ – zo noem ik het altijd maar - op 8 december 2005 stopten de 
leugens niet, ook niet na de scheiding. Elke keer ontdekte ik toch weer dat ik en met 
mij de rest van de wereld om de tuin geleid werd. Er is sinds die dag echter wel een 
groot verschil: nu weet ik het. Ik weet, ik kan verwachten, dat ik nooit de waarheid van 
hem zal horen, dat hij in het geniep rare en ongeoorloofde dingen doet . Nu herken ik 
de maniertjes en nu laat ik met niet meer voor de gek houden. Maar wat heeft deze 
wetenschap me niet gekost...  

Ik was pas bij de eerste regel van die mail! Verder lezend besef ik snel dat het hier om 
iets anders gaat dan de zoveelste al dan niet ge-fake-te mentale instorting. 
Taakstraf? Ja, ik wist dat hij er eentje had, dat was ik in de zorgvuldig verstopte 
papieren tegengekomen. De reden stond er niet bij, maar ik koppelde die gelijk aan een 
andere, onheilspellende, brief, waarin zijn ontslag op staande voet wegens verduistering 
aangekondigd stond.  

Schrikken? Nee, niet meer, toen. Murw en gevoelloos door alles wat ik inmiddels al 
ontdekt en gehoord had. Negens verbaasde ik me nog over. Zelfs niet over het feit dat ik 
niks heb geweten van deze ontwikkelingen die toch allemaal tijdens ons huwelijk 
hadden plaatsgevonden.  

Taakstraf? O. Zal wel. Zou hij hem al gedaan hebben? Wanneer? Waar? Wat? Geen idee. Ik 
hoef het hem niet te vragen, want hij zal de vermoorde onschuld spelen. 
Verduistering? Ongetwijfeld. Want dat zal zich wel niet beperkt hebben tot ons 
huishouden.  
En nu dus: voorlopig in de nor wegens een niet-afgemaakte taakstraf. Zevenenveertig 
dagen. Fijne boodschap voor de jongens. Ik moet ze het wel vertellen natuurlijk, het is 
toch hun vader qua biologie. En me ermee afdoen dat hij even ziek is, gaat me te ver; 
bovendien: zeven weken ziek? En niet in zijn eigen huis of dat van zijn ouders? Hoe 
ongeloofwaardig kun je zijn.  

Maar, hoewel je ze nooit helemaal kunt peilen, ze blijven er tamelijk gelaten onder. Niet 
echt verbaasd. Tja, wie weet wat ze allemaal horen, tijdens die weekenden. Verbazen 
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zij zich ook niet meer zo snel? Zit er al meer eelt op hun ziel dan bij hun leeftijd past? 
Sluiten zij zich ook af, uit pure zelfbescherming?  

Het zou me niks verbazen.  
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20 januari 2009  

OPEN DAG  

Wat moet je nou toch na de HAVO....... Deze vraag knaagt nu een jaar of twee aan 
Olaf’s hersens. Wat zou je willen, wat zou je kunnen?  

Hij wist het wel ongeveer, maar niet precies. En nog niet, alhoewel er langzaamaan 
steeds meer duidelijkheid komt. Afgelopen zaterdag waren we met hem bij de Open Dag 
op de Hogeschool Rotterdam, ter oriëntatie. Maar deze oriëntatie was heel gericht op 
Mediatechnologie.  
Paul zat ervan te smullen. Als hij nu 16 was, en net van de HAVO? Dan ging hij deze 
opleiding volgen.  

Olaf ook, misschien. Volgende week gaan we naar de concurrent in Den Haag, de Haagse 
Hogeschool. Tenslotte moet je goed beslagen kunnen kiezen tussen opleidingen en 
instituten.....  
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29 January 2009  

GELIJK  

Na drie keer structureel kun je wel van een traditie gaan spreken. 
Dus volgens een nu alweer driejarige traditie gaan wij rond Pauls’ verjaring samen een 
dag naar de sauna - wat is dat elke keer toch weer heerlijk ontspannend en weldadig .... 
Voorlopig blijft het met z’n tweeën, want de jongens mee? 
‘Naakt zeker,’ bromt Olaf, ‘ Ja dág!’ Begrijpelijke reactie, als je weet dat een korte 
broek bij mijn zoon hoogstens twee centimeter boven de knie komt. 
Dit ligt anders bij Sander. Zijn ogen glimmen. ‘Naakt?’ informeert hij belangstellend, 
want het lijkt hem wel wat om dat te zien. Maar dit enthousiasme slaat ook bij hem om 
als we hem vertellen dat hij dan óók in zijn blootje zal moeten gaan lopen. Dat lijkt 
hem al een stuk minder leuk.  
Zodra je een gezonde sauna binnenstapt, merk je gelijk dat het bloot-idee niet bestaat. 
Niemand heeft een draad aan het lijf x96 en dat went ogenblikkelijk. Met als gevolg dat 
je helemaal niks ziet van al de mensen in hun nakie. 
Verschillen tussen mensen verdwijnen als ze de kleren weglaten. Er loopt van alles rond! 
Rijp of groen, arm of rijk, rangen, standen, het maakt in de sauna niet uit. Eigenlijk 
heel plezierig.  
Aan de ene kant is iedereen dus gelijk, maar aan de andere kant ben je als mens echt 
uniek. Geen twee zijn hetzelfde en dàt is daar duidelijk zichtbaar?.  

De mens is als schepsel eigenlijk heel mooi van de achterkant gezien. Kijk maar een naar 
een rug! Schurken zijn het bij de commerciële voedingsindustrie, die het volk zo 
verlakken met geraffineerd, versuikerd, van alle voedingsstoffen ontdaan, geverfd, 
uitgekleed ‘eten’, dat massaal naar binnengewerkt wordt omdat diezelfde schurken 
roepen dat het zo gezond is, maar waardoor die van oorsprong mooie lijven aan alle 
kanten dichtslibben.  

Natuurlijk, het is niet de bedoeling om medesaunagangers te gaan zitten bestuderen, en 
dat doet ook niemand. Je loopt en zit er gewoon tussen en verder kan het niemand wat 
schelen. Maar als je nou even lekker in zo’n uitruststoel ligt te hangen, dan komt er wel 
veel ongevraagd op ooghoogte voorbij. En ja, dan begin je toch te oordelen.  

‘Zo!!’, of: ‘Ach gut.....’ Dat eerste slechts een enkele keer, het tweede veel vaker; maar 
meestal is het: ‘Getver!’ dat in me opkomt. Misschien ben ik verwend.  

En wat krijg ik nu weer trek in zo’n stukkie pure chocola, een volslagen geraffineerd, 
versuikerd, geverfd en uitgekleed stuk snoep, maar mmmmmm zóó lekker. Als je het 
maar beperkt allemaal om niet dicht te slibben, toch? En wat kan het me nu even 
schelen hoe ik er uit zie of wat anderen daarvan denken....  
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20 Januari 2009  

WINTER  

De plasjes liggen er weer op en de eenden zitten blij te kwaken, want weldra zullen ze 
weer kunnen zwemmen in plaats van glijden over dat glibberige ijs dat hun lekkere, 
vertrouwde poedelomgeving hoort te zijn.....  

De plasjes liggen er weer op en mijn geliefde veert overeind. ‘Koud,’ mompelt hij nu 
ongeveer een week, Brr. Koud! Ik hou niet van winter. Brr. Geef mij maar dertig graden!’ 
Ochtends vroeg, nog heerlijk warm in bed, horen we gekras, gekrab en geschraap. Een 
onmiskenbaar geluid. Buren ontdooien hun auto om kinderen naar school te brengen. 
‘Oh-oh,’ hoor ik zachtjes naast me, ‘onheilspellend geluid. Ik hou hier niet van... Brrr...’  

Ongeveer een week is hij de deur niet uit geweest, als het niet echt absoluut 
noodzakelijk was. Met geen stok naar buiten te krijgen. Vanuit de auto - mits ont-ijst en 
op temperatuur gekomen - ging het. ‘Best wel apart, hè, dat witte,’ zei hij een enkele 
keer, ‘Maar koud. Brrr.’ 
De dikke jas gaat dicht tot zijn neus en hij zet ook de muts op die ik uit een laatje weet 
trekken. Met pompoenen! Als ik kijk, zie ik bijna geen lief, alleen een Michelin-achtige 
blauwe figuur met muts. Ja, een stukje neus steekt eruit, want zonder zuurstof gaat ook 
weer niet. ‘Koud! Brr!’  

Erger nog dan de kou vind ik de gladheid waar je niet aan schijnt te ontkomen. ‘Kijken 
jullie uit?’ vraag ik nadrukkelijk aan de jongens, die voor dag en dauw met de fiets en/
of brommer uitzwermen naar school. En daar verschijnt de generatiekloof; een blik vol 
onbegrip krijg ik. Hoezo uitkijken? ‘Glad!’ zeg ik, ‘Glad op de weg! En,’ want het kan 
nog erger, ‘op die houten bruggen!’ Vier ogen zitten me meewarig aan te staren. Wat 
nou glad. ‘Hoezo?’ vraagt Olaf, ‘valt wel mee, hoor.’ Valt wel mee. Ik heb al besloten 
dat ik me niet op de fiets waag tussen al die glibberende auto’s. Ik loop wel. ‘Maar 
kijken jullie uit?’ dring ik aan. ‘Ja hoor,’ zeggen ze dan braaf, met een zucht, en daar 
gaan ze, in normaal tempo de bocht om. Ik besluit dan maar om er niet over in te zitten.  

Maar de plasjes liggen er weer op. Het ijs verdwijnt weer. Iedereen blij; Paul, de eenden 
en ik in ieder geval wel. We zetten de radio aan. ‘ ...... meer bewolking en in de avond 
kans op ijzel,’ horen we dan.@##$^***&ARGHHH&! 
Maar de winter is nou toch wel afgelopen? Eigenlijk vinden wij dat hij nu wel lang 
genoeg geduurd heeft...  
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12 January 2009  

TATU  

Ik had die sirene wel gehoord op de achtergrond, maar hoe vaak hoor je die niet? 
Regelmatig gaat de tatutatu voorbij en eigenlijk ben je het al vergeten voordat het 
geluid weggestorven is.  
Wat niet tot mij doorgedrongen was x96 zo plichtmatig zat ik notulen te maken van een 
zeer technisch inhoudelijke extra vergadering van de 
Microsporenproductiegroepenleiders (wanneer gaan we weer eens scrabbelen?), waar ik 
absoluut al mijn gedachten bij moet houden, want één moment van onoplettendheid en 
wég is de draad van het verhaal voor mij - wat dus niet tot mij doorgedrongen was, is 
dat de oprijlaan tot het instituut ineens vol stond met twee politieauto’s, drie 
brandweerwagens en een ambulance. De expert-giftige-stoffen was meegekomen. 
En dan nog. Dagelijks staan er politieauto’s voor de deur. Ze komen potten met sporen 
van Plaatsen Delict afgeven, of weer ophalen na onderzoek, ze escorteren kisten met 
stoffelijke overschotten voor de patholoog-anatoom, of ze komen terug van een Plaats 
Delict samen met een busje vol forensisch onderzoekers.  

Maar nu. 
Onze aandacht wordt ineens getrokken door over de gang voorbijstuivende BHV’ers - wat 
goed te zien is, omdat de wanden van alle labs 100% glas zijn. Nu is de aandacht van alle 
Microsporenproductiegroepenleiders toch afgeleid van het technische verhaal waar de 
extra vergadering over gaat, en helemaal als ons afdelingshoofd door iemand met spoed 
uit de vergadering gehaald wordt, omdat er een ‘incident’ is. Hé! 
Net als de anderen drom ik mij voor het raam, waar we nog net om de hoek de hele 
verzameling hulpdiensten zien staan, waarbij zich nog een politiewagen hijgend 
aansluit. De speurneuzenleiders zijn op slag gewone mensen, die erg benieuwd zijn wat 
er nou aan de hand is. Allerlei speculaties gaan al rond. ‘Ik zag ineens die BHV’er 
langsrennen!’ meldt er eentje opgewonden. ‘Er is gemorst met traangas!’meent een 
ander opgevangen te hebben. ‘Nee, geen traangas, maar een of ander oplosmiddel,’ 
weet nummer drie, ‘Er is al geëvacueerd en iemand wordt nu behandeld...’ 
Het belang van de extra vergadering is nu volslagen op de achtergrond geraakt. We 
verlaten het instituut en ik zie meteen dat de gang met een heus rood-wit lint is 
afgezet. Er is iets gebeurd bij onze eigen speurneuzen, onze eigen microspoorders. 
Iemand van onze afdeling is onwel geworden tijdens haar speurwerk? 
Het lint begint twee meter na mijn eigen werkkamer, dus ik val buiten de evacuatie en 
dus ook buiten de groep die misschien wel naar huis moet. In ons vergadergroepje wordt 
gelijk geïnventariseerd wie wél eventueel niet meer naar zijn/haar kamer zou kunnen/
mogen. Ons afdelingshoofd is in geen velden of wegen meer te bekennen.  

Een andere speurneus steekt zijn hoofd buiten zijn kamerdeur. ‘Ze zijn naar het 
bedrijfsrestaurant gebracht,’ weet hij, ‘er is gemorst met een zeer giftig goedje: CS2.’ 
Het blijkt dan dat een collega een flesje met dat spul uit haar handen heeft laten 
vallen. Niet in haar lab, dat zou de omvang nog beperken, maar in de gang. Bij 
inademing is het zeer schadelijk en je moet het ook niet op je huid krijgen. Het schijnt 
te stinken als de neten. Dus bij melding hiervan is het complete circus uitgerukt, 
inclusief de gifexpert van de brandweer, die zich waarschijnlijk het leplazerus schrok 
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toen hij hoorde welk goedje er was vrijgekomen en direct in de brandweerwagen is 
meegesprongen.  

Hartstikke goed. Alleen jammer voor al deze leiden dat onze speurneuzen zelf het 
goedje al hadden opgeruimd met een rol keukenpapier. Hoe sneller het weg is, hoe 
kleiner de schade wordt, is hun motto. Logisch. Evacuatie bleef echter nodig: gedurende 
twee uur zijn alle ramen opengezet en de airco op 500% gedraaid, vanwege die smerige 
lucht.  

De pechvogel die het buisje heeft laten vallen, had geen klachten. Toch moest ze mee 
met de ambulance naar de Eerste Hulp van een ziekenhuis, uit voorzorg. Alles werd 
onderzocht bij haar, tot urine toe. 
Want deze maatregelen zijn allemaal heel goed, natuurlijk, het is weer gebleken dat het 
alarmsysteem echt werkt. Als het nou maar meer de moeite waard was geweest, als ze 
nou een halve liter had laten vallen in die gang. Maar het ging nu slechts om een halve 
cc.....  
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9 september 2009  

SJOUWEN  

Misschien moeten we afspreken om de eerste tien jaar niet meer te verhuizen,’ verzucht 
Paul die avond. ‘Tenzij we natuurlijk tegen een ploeg verhuizers kunnen zeggen: ’Dáár 
staat het allemaal en naar dat-en-dat-adres moet het heen,’ voegt hij er met optimisme 
aan toe. ‘Dat wij achterover kunnen leunen tot alles klaar is en we ons kasteel kunnen 
betrekken.’  

Daar ben ik het mee eens. Het valt niet mee, hebben we gemerkt, zoveel sjouwen als 
50-plusser. Halfbrak zitten we op de bank. Mijn rug protesteert en mijn knieën knikken. 
Paul vergaat het ongeveer net zo. Het zijn ook allemaal van die zware dingen: 
wasmachine, koelkasten, afwasser. Massief houten tafels, computers, linnenkasten (in 
elkaar te zetten) driehonderdvijfenveertig plastic tassen... Die laatsten wegen niet zo 
heel erg veel, maar compenseren niet de rest.  

‘Ergens klopt er iets niet,’ zeg ik na afloop nadenkend. ‘Als mensen verhuizen, lopen wij 
te sjouwen, als wijzelf verhuizen, lopen wij ook te sjouwen.’ 
Mijn geliefde stemt met me in. ‘Ja, gek eigenlijk,’ peinst hij, ‘klopt niet. Ergens doen 
we iets niet goed, denk ik.’ 
Er wordt wat af-verhuisd. Vorig jaar heeft Paul weken heeft lopen klussen en sjouwen (ik 
mocht daar niet), vlak daarna hebben we zelf het huishouden in Schiedam opgeheven en 
overgeheveld naar Ypenburg. Dat was in de kerstvakantie. Wenteltrappen in je huis zijn 
hartstikke leuk, totdat je gaat verhuizen, hebben we toen geconstateerd. Allemachtig, 
wat hebben we met z’n twee'n lopen sjouwen met apparaten, dozen en meubels! Heel 
wat spullen heen-en-weer gesjouwd: een deel van onze inventarissen moest min of meer 
uitgewisseld worden: Paul’s dingen merendeels naar Yp, een beetje bleef achter in 
Schiedam en een beetje van mijn spullen moesten weer naar Schiedam voor een soort 
basisinventaris daar. Een gepuzzel en geregel en gedoe om het allemaal min of meer 
efficiënt te doen ... Maar onze nieuwe gezamenlijke plek is mooi geworden, nog steeds 
zijn we er blij mee. 
‘Anders hè?’ stelt Paul nog steeds vast, op tevreden toon rondkijkend. 
Anders, zo kun je het op zijn minst wel noemen. Bérgen rommel en ouwe zooi zijn nog 
in de loop van dit jaar met het grof vuil meegegaan. 
En afgelopen weekend hebben we waarschijnlijk opnieuw zevenhonderdtweeëndertig 
kilometer te voet afgelegd over galerijen en trappenhuizen met al die hierboven 
genoemde spullen.  
Over het algemeen hebben we tussen de irritaties door ook wel lol op dergelijke dagen. 
Want de voldoening is altijd groot. Een nieuw huis - fris in de verf - krakend nieuwe 
vloeren! En stapels dozen, tassen, meubels, spullen die allemaal en plek moeten 
krijgen....  

Zou je ooit te oud zijn om daar allemaal nog aan te beginnen? Ik dacht van wel. 
Dacht. Totdat mijn moeder van 82 vorige week belde en mij vrolijk meldde dat zij maar 
weer eens gaat verhuizen...  

Over een dag of tien tijgen we richting Friesland. Er moet weer gesjouwd worden.  
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10 December 2008  

VUUR UIT DE VOETEN  

Het is een Tantaluskwelling, dat huiswerk. En ze zitten hem maar achter de kont. 
Zuchtend pakt hij dan maar weer het woordenboek. Dat biggetje zal hij wel even 
wassen!  
Het is zoeken naar de bekende weg. Even heeft hij nog ruggespraak gemaakt met zijn 
buurvrouw, met wie hij lief en leed hecht en daarna merkt hij dat het reuze meevalt.  
Moeilijk? Welnee, een wassen beeld, het is al op een oor na gevild. En dan te bedenken 
dat hij bijna het bijltje erbij had neergelegd!  

Het dreigende beeld van een boze juf hangt boven zijn ogen. Hij weet wel dat hij op 
rantsoen geplaatst wordt als het hem niet zou lukken. Daarom heeft hij werkelijk het 
vuur uit zijn voeten gelopen, want hij had helemaal géén zin om aan de vingers 
genageld te worden.  

Je denkt toch niet dat hij je iets op de mouw steekt? Probeer je er nou sla uit te slaan? 
Of ga je nu zoete broodjes eten? Je houdt geen middel onbeproefd, hè? Nee hoor, te 
laat. Gedane zaken nemen geen voorrang.  

Dat proefwerk Nederlands? Oh, eind deze week pas..  

..  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3 December 2008  

RAAIEN  

Raaien...’ zegt Sander op schijnbaar lichtelijk verveelde toon. Want ouders en dat soort 
mensen willen altijd van alles weten, ze willen veel te véél weten eigenlijk. Wij 
schieten allebei direct tamelijk geïrriteerd uit de slof. 
‘Nee, niet raden, Sander, daar heb ik helemaal geen zin in.’  

‘Kan ik de namen van de hele familie gaan opnoemen zeker. Zeg het nou maar gewoon.’ 
‘Je krijgt een vraag en die kan je toch gewoon beantwoorden?’ 
‘Dus: wie heb je nou getrokken?’ 
‘Voor wie moet je nou een gedicht maken?’  

Enigszins geschrokken kijkt mijn jongste van de één naar de ander. ‘Bedoel je nou voor 
de familie, of voor school?’ vraagt hij dan voorzichtig. 
Ik veer op. ‘Voor schóól??? Heb je daar dan ook een Sinterklaasfeest?’  

Dit gesprek is begonnen met mijn nieuwsgierige vraag aan Sander of hij al aan zijn 
Sinterklaasgedicht begonnen was. De jongens zijn het weekend waarin die oude baas 
zijn feest viert, bij hun vader/grootouders en ik heb begrepen dat ze daar, met een 
neefje en nichtje, lootjes hebben getrokken voor een cadeautje-mét-gedicht. Aangezien 
het nog maar tien dagen duurt voordat het zover is en ik ze wel ken, vraag ik me af of er 
al een zekere planning is gemaakt voor het totstandkomen van de pakketjes. 
Nu blijkt dat er niet één, maar dus twéé gedichten moeten komen. Ook nog eentje voor 
school. Dus: ‘Voor schóól??? Heb je daar dan ook een Sinterklaasfeest?’ 
Hij knikt. ‘Ik dacht dat je net ook bedoelde voor school,’ verklaart hij. Maar over dit 
schoolfestijn had hij nog helemaal niets verteld. Dat is overigens niet iets waar ik me 
over verbaas, want puberscholieren vertellen niet zo gek veel thuis. 
We beginnen nu mijn jongste uit te wringen om nog zoveel mogelijk informatie te 
kunnen vergaren. En er komen zowaar wat inhoudelijk antwoorden. Nee, er hoeft géén 
cadeautje te komen; ja, er zijn lootjes getrokken, en ja, wordt wél een gedicht 
verwacht. Kort samengevat: voor school maakt iedereen een gedicht zonder cadeau.  

We doen vervolgens een vernieuwde poging.  
‘Voor wie moet je nou een gedicht maken?’ Paul klinkt ergens wel wat radeloos. 
‘Voor de familie?’ vraagt Sander voor de zekerheid, ‘Nou, voor de familie moet ik voor 
pappa.’ ‘Okee!’ roep ik opgelucht, want er is nu eindelijk een helder antwoord en op het 
zelfde moment zegt Paul ‘Maar dat kun je toch gewoon vertellen, daar hoeven we toch 
niet naar zitten te raden?’ Nu is het tijd om mijn allereerste vraag te herhalen. ‘Sander, 
ben je er al aan begonnen?’ 
Hij schudt het hoofd. Zijn vertrouwde antwoord op dergelijke vragen – ‘Nee, nog niet,’ – 
komt er behoedzaam uit. Hij weet al dat ik nu ga zeggen dat-het-misschien-wel-tijd-
wordt-om-dat-te-gaan-doen-en-ook-om-het-cadeautje-te-gaan-kopen, dus knikt hij al als 
mijn mond opengaat.  
Daarom vraag ik iets anders: ‘Voor wie op schóól moet je dan een gedicht maken?’ 
‘Raaien...’ zegt hij dan weer, onbegrijpelijk. 
Nee hè. En daar gaan we weer, door elkaar heen. ‘Jongen, moet dat nou echt? Moet ik 
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de hele klas gaan opnoemen?’ En: ’Zeg het nou gewoon! Waarom nou raaien? Ik heb 
helemaal geen zin om te gaan raden!’  

De blik van mijn zoon schiet, met de seconde onzekerder, heen en weer. Ik zie groeiende 
verbijstering als hij doodleuk herhaalt: ‘Raaien!!’ 
En dan, in een flits, zie ik het. Ineens valt mijn kwartje en ik ben Pauls’ uitbarsting die 
ik aan voel komen, gelukkig nét voor. 
‘Ooooooohhh!!!’ roep ik uit, ‘Zo héét die jongen! Ryan! Niet raaien, niet raden, maar 
RYAN Voor RYAN moet je iets maken!’  
‘Ja!’ zegt Sander, nog steeds onthutst, terwijl het bij Paul nu ook onmiddellijk daagt, 
‘Ryan. Dat zeg ik toch steeds?’ Snapten we dat nou echt niet?, zie ik hem denken. 
Mijn geliefde en ik zijn dan al ten prooi gevallen aan een onstuitbare lachstuip. 
‘Zeg dan geen raaien,’ probeert Paul na een tijdje, ‘maar: Ryan.......’ En hij spreekt het 
in verantwoord Engels uit. ‘R Y A N.’ 
Nu grijnst mijn jongste ook, toch wel opgelucht. Geen wonder dat hij niks van onze 
reacties had gesnapt.  
Ja, Raaien, Ryan, klinkt toch hetzelfde?’  
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27 November 2008  

BRIL  

Ik heb hem nodig, ik kom er niet meer onderuit zo langzamerhand. Ik ga me er niet meer 
voor verstoppen, ik ben de ontkenningsfase voorbij, ik geef het toe. Ik heb hem nodig, 
die beeldschermbril.  

De hele dag op mijn werk bij De Speurneuzen zit ik te turen, met mijn neus zowat tegen 
het beeldscherm. Kramp in m’n nek krijg ik ervan en stekende oogjes. Maar het gaat 
allemaal best hoor, bleef ik volhouden. Ik zet gewoon mijn bril af en dan is er niks aan 
de hand.  
Als sinds mijn veertiende jaar prijkt er op mijn neus een vér-kijk-bril, tijdens mijn 
studie een aantal jaren vervangen door contactlenzen die ik regelmatig zoekmaakte. De 
bril heroverde zijn plek weer, hoewel dat van mijn kant niet helemaal vrijwillig is 
gegaan maar meer noodgedwongen.  

Met het vorderen der jaren zag ik steeds meer leeftijdsgenoten overgaan tot de 
aanschaf van een ander soort bril: de Leesbril. Sommigen schoorvoetend en beschaamd, 
sommigen verontschuldigend grinnikend en weer anderen wat stiekemer, in de hoop dat 
niemand het zag. Ik voel me nog zo jong dat ik nog steeds geen leesbril nodig heb! Mijn 
armen zijn nog ruimschoots lang genoeg, ik heb geen last van kleine lettertjes of gebrek 
aan licht.  

Behalve één ding dan: een jaar of twee geleden werden mijn vér-kijk-brillenglazen wat 
dikker. Dusdanig dikker, dat ik via deze bril onmogelijk meer kon lezen. Alles wat ik 
dichtbij zie, is vaag. ‘Dan zet je hem gewoon af als je gaat lezen!’ juichte de opticien 
destijds, ‘Daar heb je geen aparte bril voor nodig!’ Daar was ik het helemaal mee eens. 
Voor lezen waren mijn ogen nog tiptop in orde.  

En nog steeds. Als ik een boek pak, verwijder gewoon ik de glazen van mijn ogen. Zo kan 
in 100 worden! Nadeeltje is wel dat ik voortdurend mijn bril kwijt ben, want ik leg hem 
steeds op een handige, veilige plek weg, maar ik kan die plek nooit onthouden. Dat 
onthouden en inprenten kost me dagelijks een sloot energie.  

Maar nu dat beeldscherm. Er verandert toch wel iets met mijn kijkers. Een jaar lang 
ongeveer zette ik mijn bril ook gewoon af als ik achter de computer plaatsnam. Want 
met bril zie ik niks. Ineens ging ik me realiseren dat ik wel héél erg dicht naar het 
scherm schoof. Was dat altijd als zo? Nee, moest ik stilletjes toegeven, dat was het niet. 
Er was maar één conclusie mogelijk. Ik word bijziend. Ik heb een beeldschermbril nodig.  

De werkgever van De Speurneuzen faciliteert hierin. Via de Arbo-dienst mogen we aan 
de beeldschermbril op zijn kosten. Tenslotte verricht ik 95% van mijn werk achter een 
computer, dus het zou echt handig zijn als ik alles goed kon zien en niet de hele dag bril-
af-bril-op loop te doen. De afspraak met de bedrijfsarts is snel gemaakt. Op het intranet 
vind ik waar ik wezen moet: de Polaklaan. Handig tegenwoordig, die elektronische 
routeplanners. Het is een rot-eind weg; wel in Den Haag, maar met de tram doe je er 
drie kwartier over. Maar geeft niet. Het laatste stuk moet ik door het Zuiderpark 
wandelen en dat doe ik niet voor mijn verdriet. In de verte zie ik de Polakweg al 
opdoemen. Maar wat raar. Ik kom wat dichterbij en ik verbaas me een beetje. Liep ik 
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net nog te denken: Zo! Je zou hier maar werken, vlakbij het park! Heerlijk tussen de 
middag!, nu kruipt er een licht gevoel van argwaan overheen. Werken ze hier eigenlijk 
wel? Aan de Polakweg staan helemaal geen gebouwen. Het is het begin van het 
Zuiderpark, waar een snackbar het alleenrecht heeft, naast een gebouwtje van de 
Haagse Schooltuinen of zoiets. 
‘Arbo Unie?’ De jongen in de snackbar kijkt me niet-begrijpend aan. ‘Nooit van 
gehoord!’ Een soortgelijke reactie krijg ik van de medewerkers bij de 
Schooltuinendienst.  
Ik voel me wat onrustig. Mijn flauwe vermoeden lijkt te worden bevestigd. Volgens mij 
ben ik verkeerd. Ik bel toch maar naar mijn toestel bij De Speurneuzen, waar mijn 
collega opneemt. Ze moet erg grinniken en mijn andere collega doet mee op de 
achtergrond, als ze doorkrijgt wat ik aan het vertellen ben. 
‘Is er misschien nóg een Polakweg?’ vraag ik haar voorzichtig, ‘misschien in Rijswijk, of 
zo?’ Want dat is de enige oplossing die ik me kan bedenken. Ik heb daar niet op gelet, ik 
ging er eigenlijk onnadenkend vanuit dat het in Den Haag was. Want daar woon en werk 
ik. De Speurneuzen zitten er ook. Dus. En op het Intranet stond toch Polakweg 8?  

Giechelend zocht mijn collega het voor me op. Proestend klinkt er dan door mijn mobiel 
dat ik inderdaad in Rijswijk had moeten zijn en niet in Den Haag. We vonden het met z’n 
drie'n al dagen lang eigenlijk zo raar dat ik dat hele eind Den Haag in moest?.. 
Zuchtend bel ik daarna de Arbo Unie om een humorloze, onverschillige receptioniste aan 
mijn oor te krijgen. Verveeld hoort ze mijn verhaal aan, reactieloos meldt ze dat ik 
maar een nieuwe afspraak moet maken. Voor de volgende dag al. ‘Het is in Rijswijk!’ is 
het enige dat ik haar kan ontlokken; het klinkt enorm verwijtend en ik bespeur een hele 
lading ongeloof over hoe-stom-kan- iemand-zijn-zeg.  

Mijn collega’s zitten breed te grijnzen als ik weer binnenkom. Ik moet er zelf ook wel 
erg om lachen. ‘Het was heerlijk in het park!’ zeg ik opgewekt en op het intranet zoek ik 
het exact adres van de Arbo Unie op. Met mijn neus bijna op het scherm zie ik het dan 
staan. De Polakweg in Rijswijk.  

Volgens mij heb ik een beeldschermbil nodig.  
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19 November 2008  

DISCO  

‘Het is wel erg gezellig, kan het niet wat later?’  

Het is tegen half twee in de nacht en wij stappen net in de auto als dit sms’je op mijn 
mobiel verschijnt. Afkomstig van mijn oudste. 
Olaf is naar de disco vanavond, met vrienden en vriendinnen. Het is voor het eerst, dus 
ik zit op het vinkentouw.  
‘De afspraken zijn gemaakt,’meldde hij een paar dagen geleden. ‘We gaan om half tien 
op de fiets. Naar Zoetermeer.’ 
‘En terug?’informeer ik belangstellen d, maar gealarmeerd. 
‘Nou, ook op de fiets natuurlijk,’ is het voor de handliggende antwoord. Aan de tijd van 
dat terugfietsen durf ik niet te denken, nog. Hij komt daar ongevraagd mee. ‘Zo 
ongeveer twee uur, half drie...’  

Ik laat dit een paar uur bezinken. Hoeveel vrijheid geef je een zestienjarige? Tien 
kilometer heen en tien kilometer terug fietsen, midden in de nacht? Echt niet. Groepje 
of niet, ik wil dit (nog) niet hebben, dat gaat me nog wat te ver (of te snel). Eigenlijk 
verwacht ik van zijn kant wat meer overleg en dat zeg ik hem die avond. Ook doe ik hem 
een voorstel, na beraadslaging met mijn lief. ‘Wat zou je ervan denken om gebracht en 
gehaald te worden?’  

De headset gaat even uit voor dit gewichtige onderwerp. Hij wil hier wel even voor 
gestoord worden bij het X-boxen.  
‘Maar ze fietsen allemaal!’ komt er licht verontwaardigd. Ik hou vol. Ik merk dat het 
gemak, dat de mens en zeker mijn zoon dient, gaat lonken. Mmmm, zie ik door zijn 
hoofd flitsen. Niet zo gek misschien, met de auto... Uiteindelijk vertelt hij nadenkend 
dat Tamara óók niet op de fiets mocht, de eerste keer. Nu wel, maar de eerste keer 
niet.  
‘Nee, natuurlijk niet,’ flap ik eruit, enige triomf kan ik niet tegenhouden. 
‘Maar....’ Er komt nog een hoopvol bezwaar. ‘Dan weten ze niet dat ik niet meefiets. Ik 
zie ze niet meer!’ 
Dit kan ik tegenspreken. ‘Ja hoor. Je ziet Tamara elke dag!’ O ja. Dat is zo. Tamara, 
waarmee hij al acht jaar dagelijks mee naar school fietst, die ook als vakkenvuller werkt 
in de C1000, maar, zo luidden zijn gedenkwaardige woorden een paar weken geleden, 
die hij verder niet kent.  
‘We halen je dan om één uur weer op.’  
‘Zo vroeg!!’zijn stem schiet uit van de paniek. Ja, zo vroeg. Een vrij aardige tijd voor 
een eerste discobezoek als je 16 bent, vinden wij.  
Knarsetandend accepteert hij uiteindelijk de ophaaltijd. Eén uur, kwart over één, zoiets.  

Dus stappen we tegen half twee ‘s nachts in de auto als mijn telefoon piept en een 
berichtje aankondigt. ’Het is wel erg gezellig, kan het niet wat later?’. 
Ik schiet in de lach en sms terug: ‘Ja hoor, we zijn er pas over een kwartier??.’ 
Nog maar een paar minuten staan we bij de discotheek te wachten als hij al verschijnt. 
Ik kijk goed. Wat lodderig ziet hij eruit. Maar hij slingert niet en herkent de auto meteen  
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‘Het was errug leuk,’ zegt hij vrolijk, ‘Ik heb nu ook mn eerste biertje gehad. Nou ja, 
drie dus’ Drie. ‘En ik vind het lekker!’ besluit hij bijna uitdagend. 
Tja. Dat gaan we nu krijgen. Een kind dat uitgaat. Een kind aan de alcohol. Een kind dat 
bier lust. Het is wennen!  

Paul gluurt grijnzend mijn kant op. ‘Jaja. Hij probeert het uit! Hij heeft groot gelijk 
hoor. Maar misschien hangt hij straks wel kotsend boven de wc, ‘ zegt hij. 
'Mamma, ik heb straks afgesproken bij Jeroen,’ klinkt het opgewekt de volgende 
ochtend. Flink uitgeslapen en gedoucht vliegt Olaf de trap af . Tamelijk fris en vrolijk.  

Kotsgeluiden heb ik niet gehoord en hij heeft geen hoofdpijn. ‘Nee , natuurlijk niet,’ 
zegt hij verbaasd. ‘Ik was niet dronken hoor. Drie biertjes maar....’ 
‘Ik ga dit vaker doen,’ kondigt hij dan aan met een schuine blik naar mij. Blijkbaar 
verwacht hij opmerkingen van mij die hem niet goed uitkomen. Maar die komen niet, 
want die heb ik niet.  
Ik heb er niks op tegen dat hij zich vermaakt. Een biertje vind ik ook niet erg, twee ook 
niet en zelfs drie op een hele avond moet kunnen; maar ik zou niet willen dat hij drugs 
ging uitproberen. Echt bang ben ik niet, ik heb wel vertrouwen in het gezonde verstand 
van mijn oudste. Toch zal ik zo goed mogelijk in de gaten blijven houden wat hij doet, 
hoe hij thuiskomt na een avondje disco en hoe het met hem gaat. 
Het is wennen!  

Paul brengt het dan loepzuiver onder woorden. ‘Hoe verantwoordelijker je ermee 
omgaat, hoe meer vrijheid je hebt, ‘ zegt hij tegen mijn zoon, ‘En volgens mij doe je 
dat ook.’ Hij grijnst. ‘Je moeder moet er nog aan wennen hoor, maar laat dat maar aan 
mij over, dat komt wel goed.’  
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3 November 2008  

ZORGWEKKEND  

Ik dacht dat het veel verder weg was. Dan zou ik veilig zijn. Want van de Mariniersweg 
helemaal naar de Lijnbaan, daar snuffelen en weer terug? Dat zou wel te ver zijn voor 
het uurtje pauze dat ik had en waarin ik het liefst ook nog wat moest eten. 
Gelukkig maar.  

Maar gisteren moest ik wel. Mijn studieboek lag voor me klaar en wanneer kom ik nou in 
Rotterdam? De komende tien dagen? Niet, dus. Dus ik moest wel. 
Ik besloot het erop te wagen, toen Marja ons na een zeer intensieve middag een 
kwartiertje eerder naar buiten stuurde. De pauze was dus nu vijf kwartier.  

Resoluut zette ik koers richting Meent om zo helemaal rechtdoor in hartje Rotterdam te 
geraken. In die tijd moest het toch lukken, want het boek lag voor me klaar en ik kon 
dus heel gericht naar de kelder x96 het hart van de zaak. Dus naar binnen, ophalen, 
gelijk weer weg en hup weer terug naar het leslokaal.  

Maar wat een schrik. Na tien minuten lopen - okee, stevig doorwandelen, maar dat is 
mijn standaardtempo te voet - liep ik al langs de oude poort van het 
weggebombardeerde ziekenhuis. Tien minuten! 
Het is zorgwekkend dat Donner zó dichtbij is en ik hoor dan ook de alarmbellen al 
rinkelen. Nu sta ik op elke lesdag bloot aan het gevaar. Want niet voor niets is dit de 
zaak waarvan mijn geliefde en ik elkaar elke keer als we ook maar een beetje in de 
buurt zijn, plechtig beloven: ‘Vandaag... kopen...wij...NIETS...bij...Donner....’ 
Direct volgen er dan uitzonderlijke bepalingen en verzachtende omstandigheden om het 
misschien tóch te kunnen doen, maar in principe houden we elkaar aan die belofte.  

Nu loop ik hier in mijn eentje in het wild rond, in de buurt van dit luilekkerland. Het is 
maar tien minuten lopen! Ruim tijd om te snuffelen, terug te gaan en ook nog wat te 
eten.... 
Gelukkig maar?  
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28 October 2008  

WENNEN  

Ik zal eraan moeten wennen.  

Olaf praat over disco’s. Dat niet alleen, hij praat over bezoek aan disco’s. Zijn bezoek 
aan disco’s. ‘In Leidschenveen is een vette,’ meldt hij verlangend. Ze hebben het er op 
school over, natuurlijk. ‘Daar hebben ze verschillende zalen, met allemaal een eigen 
thema en dus ook allemaal een eigen soort muziek. Gaaf hè?’  

Ja, heel gaaf. Moet mijn zoon daar dan al naartoe? 
Paul kijkt mij schuins aan, van opzij, want we zitten aan tafel. 
‘Ja, daar gaat het echt van komen hoor,’zegt hij opgewekt. ‘Wen er maar aan!’ 
Ik zal eraan moeten wennen.  
Olaf grijnst ook, zich sterker voelend met de steun van Paul. ‘Hij gaat over een maandje 
of zo open, en dan gaan we er heen met een groepje.....’ 
O. Gaaf. 
Welwillend legt mijn zoon uit waar die tent zich bevindt. Aan de andere kant van de 
A12; dus een fietstunnel door. Ik zie een donkere fietstunnel voor me, midden in de 
nacht, maar vol met duistere, gevaarlijke types. En daar moet dat kind dan doorheen??? 
‘Met een groep!’ zegt hij geruststellend, ‘ik ga niet alleen hoor.’ Nee, een groep zal 
indruk maken op een duister, gevaarlijk type. 
Ik denk er maar niet meer over na. Ik zal eraan moeten wennen.  

Tja, ik deed dat niet toen ik zestien was, later ook niet, trouwens. Waarschijnlijk was ik 
tijdens mijn vwo-jaren een oersaai wicht, alleen maar bezig met muziek. Klassiek, wel 
te verstaan. Iets anders kwam het huis niet in, er lag een reusachtige waakhond voor de 
deur. Je keek wel uit om daar een confrontatie mee aan te gaan. Ik heb het inmiddels 
ruimschoots ingehaald hoor.  

Een tijdje later verandert het plan. ‘We gaan met alle medewerkers van de C1000!’ O 
jee. Ik ken die mensen en jongelui helemaal niet. En wie gaat er dan rijden? 
Ongeduldig veegt hij mijn bezwaren van tafel. Hij kent me. ‘We gaan met de trein,’ zegt 
hij nadrukkelijk. ‘Naar Rotterdam. Naar een heel vette disco.’  

Rotterdam? Waarom in godsnaam? Maar dat is nog niet alles. 
‘We gaan met een groepje op de fiets naar het station.’ En als aanbeveling: ‘Tamara 
gaat ook mee!’ Tamara. Die ken ik dan in ieder geval wel. Maar op de fiets? Ook terug? 
‘Ja,en we vertrekken pas om een uur of tien,’ gaat Olaf door. 
Tien? Hoe laat komen ze dan terug? Uit Rotterdam? Ik zie het niet zitten. Maar het wordt 
nog erger.  
‘We fietsen naar station Delft!’ Het klinkt triomfantelijk. ‘Met een hele groep hoor! En 
terug ook!’ Delft! Ja zeg. Nou, daar hebben we het nog wel over. Okee, ik zal eraan 
moeten wennen, maar er komen wel wat afspraken hier en daar.  
‘O, maar die Tamara,’ gaat Paul nu een beetje plagen, ‘je moet wel even duidelijk 
weten of dat JOUW vriendin is, of gewoon EEN vriendin......’ 
Nu zucht mijn zoon, maar zijn blik wordt schaapachtig en een beetje rose. ‘Krijgen we 
dat weer,’ borrelt het ondergronds.  
‘Ja, als het JOUW vriendin is, moet jij alles voor haar betalen!’  

�56



‘O, nee hoor,’ veert Olaf snel op, ‘het is EEN vriendin. Of nee, alleen een klasgenoot. En 
een collega. Ik ken haar eigenlijk niet zo goed....’ 
Niet zo goed? Nu schiet ik in de lach. Nee hoor, Tamara zit pas tien jaar bij hem in de 
klas, ze fietsen pas tien jaar samen naar school, zij werkt dan ook wel als vakkenvuller 
in dezelfde winkel en ze wonen dan wel schuin tegenover elkaar in dezelfde straat, 
maar verder? Verder kennen ze elkaar nauwelijks hoor.......  
Twee dagen later komt hij thuis van zijn werk.  

‘Ik heb goed nieuws voor jou, slecht voor mij,’ kondigt hij aan. O? 
‘De disco gaat niet door zaterdag. Je moet zeventien zijn om erin te kunnen. Zeventien! 
Stom hè......’  
Ach jee. 
Deze keer gaat niet door. Maar ik zal er toch aan moeten wennen.  
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17 October 2008  

TOETS  

Morgen heeft hij een toets. Of twee toetsen eigenlijk: wis- en scheikunde. Vandaag 
hoeft hij niet naar school, door het afwijkende rooster in de projectweek.  
‘Dan heb je dus lekker de hele dag de tijd om die toetsen voor te bereiden!’ jubel ik. Hij 
grijnst bedenkelijk. Waarschijnlijk heeft mijn oudste hele andere plannen voor deze 
heerlijk schoolloze schooldag. Ik moet die ochtend gewoon werken en als ik vertrek, ligt 
hij nog opgekruld in bed. Toch wel jaloers doe ik zijn kamerdeur dicht.  

Rond de middag zet ik mijn fiets (is die net geplakte achterband verdorie wéér zacht!!! 
@#$#%!) in de schuur en ik hoor het al. Muziek uit het venster, gelach, gepraat. Is er een 
feest aan de gang op de eerste verdieping? Voorzichtig steek ik mijn hoofd om de hoek 
van Olafs’ kamerdeur en daar zit hij, te praten. Alleen, nog in zijn pyjama, een leeg 
ontbijtbord en halfvol theeglas rond zijn zitzak, maar met de headset op zijn knar en de 
controller in de knuisten. Snel werpt hij me een zwaai toe. Ik hoor hem allerlei kreten 
en aanwijzingen zeggen door het microfoontje waar ik geen touw aan vast kan knopen. 
Hij is online.  
Online met zijn kameraden van school. Gezamenlijk doen ze spellen op de Xbox 360, of 
nou ja, niet gezamenlijk, maar tegen elkaar natuurlijk. Via internet hebben ze contact. 
Die box vindt hij absoluut het einde. ‘Je hebt steeds contact met elkaar,’ prees hij het 
apparaat aan als volleerd pr-medewerker, voordat hij hem had, ‘heel sociaal. Je zit niet 
in je eentje te spelen!’ En dat was de reden dat hij zich wezenloos spaarde om het 
bedrag voor dit apparaat bij elkaar te krijgen  
Die middag hoor ik van alles uit Olafs’ kamer komen. Gelach, gejoel, uithalen, 
uitroepen. Af en toe rent hij naar het toilet of naar beneden met dorst of trek.  
‘Ik ga niet naar voetbaltraining hoor,’ meldt hij later als ik uit de schone was een paar 
voetbalsokken wil trekken. 
Niet? Vóór de X-box was voetbal zijn lust en leven? ‘Nee, ik heb morgen een wiskunde- 
én een scheikundetoets,’ verklaart hij onheilspellend. ‘ Ik moet leren!’  
O? Na een hele dag vrij van school? Okee dan. 
Die avond loop ik drie keer bij hem naar binnen, want er komen wederom steeds vrolijke 
geluiden naar buiten. ‘Dit klinkt niet echt als scheikunde!’ zeg ik. Mijn oudste bevindt 
zich in zijn zitzak, met headset op de knar, controller in de knuisten en reuzeveel 
plezier in de ogen. Het gezicht betrekt. ‘Jaha!’ knort hij nadat het microfoontje snel 
uitgedrukt is, ‘Ga ik zo doen!’ 
‘Dit klinkt nog steeds niet als scheikunde,’ zeg ik hem een kwartier later, iets 
dringender. De lach verdwijnt als hij me ziet verschijnen. ‘Jahjahhh!!! Doe ik zo!’ 
‘Nu wil ik scheikundegeluiden horen,’ is mijn volgende melding en ik blijf wachten. 
‘Jaha!’ Zuchtend.  

Maar het apparaat gaat uit en ik hoor niets meer de volgende twee uur. Maar dat is 
precies het scheikundegeluid dat ik voor ogen (oren) had.  
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14 October 2008  

GEEN MEISJE  

‘Neej,’ bromt hij met een meesmuilende blik, ‘Natuurlijk niet. Ik ben geen meisje!’ Hij 
schakelt het microfoontje van zijn headset, behorend bij de nieuwste aanwinst: de 
Xbox360, uit.  
De clansite is aangekondigd bij de familie, dus ook bij de jongens. Ze hebben allebei een 
briefje met hun inlogcodes gekregen. Ik vind die site echt geweldig, ik zit er al van alles 
op te zetten, want hij gaat op den duur mijn eerder eigen blog vervangen.  

‘Heb je er al op gekeken?’ vraag ik Olaf achteloos, als ik een boterham zijn kamer 
inschuif (nog net niet onder de deur door, al zou hij dat het liefste wel hebben). Ik zie 
namelijk het inlogbriefje bij zijn computer liggen. 
‘Ja!’ is het enigszins verrassende antwoord. Met een lachje, alsof ik hem om iets 
onzedelijks betrap. ‘O? Maar je hebt er nog niks opgezet?’ ga ik door.  

‘Neej,’ komt er dan, ‘Moet dat dan meteen? Ik ben geen meisje!’ 
Klopt. Jongens zetten niet gelijk iets op sites of blogs. Natuurlijk niet. 
‘Sander is al bezig met iets!’ deel ik hem mee. 
Want dat is ook zo. Daarnet wilde ik Sander, zoals gewoonlijk achter zijn computer te 
vinden en druk aan het tikken, naar z’n bed sturen. 
‘Ja maar ik wil even dit afmaken!’ sputterde hij,’ Ik ben een BLOG aan het schrijven!’  
Een blog! Weet hij hoe hij mij om krijgt? Waarschijnlijk. Direct ben ik helemaal 
enthousiast en kijk met hem mee. Er verschijnt een heel Sanderachtig stukje over het 
RJT, waar hij al acht jaar wekelijks met alle overgave en groot enthousiasme 
meerepeteert. Een beetje hulp bij het publiceren van zijn stukje kan hij wel gebruiken.  

Dus ‘Sander is al bezig met iets!’ zeg ik tegen mijn oudste. Hij kijkt meewarig. ‘Nu 
al.....’ is zijn veelzeggende en enige commentaar. 
Tja.  
Hij pakt het brood met graagte aan, activeert zij microfoontje en kijkt mij ongeveer zijn 
kamer uit.  
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9 oktober 2008  

PUBERSCHOOL  

Als ik thuiskom, zie ik ze weer zitten. 
Aan tafel, mijn jongste met opengeslagen boeken en schriften voor zijn neus en mijn 
geliefde tegenover hem.  
Ellende druipt van Sanders schouders en hij zucht diep. Hij bladert wat heen en weer, 
kijkt Paul vragend aan, zoekt nog eens en schrijft uiteindelijk toch maar wat op. 
Een ietwat wanhopige blik in Paul’s ogen. ‘Weet je het zeker?’ vraagt hij, ‘Of gok je 
maar wat?’ Direct zet Sander een dikke streep door wat hij zojuist had genoteerd. Zijn 
schouders ophalend meldt hij tegenstrijdig ‘Nee, ik weet het echt zeker hoor!’ 
Een dun lachje kringelt om Paul’s lippen, ondanks alles. 
Met veel geduld x96 bewonderenswaardig! x96 begint hij nogmaals aan een uitleg. 
Stapje voor stapje; vanaf het begin. Weer.  

Het moet.  
Als we willen dat Sander zijn VMBO in vier jaar haalt en niet in acht, moeten we hem 
helpen. Vorig jaar had ik een voortdurend lijntje met zijn mentor, voornamelijk per 
mail. Wij hielden elkaar op de hoogte van achterstanden, te-laat-of-nog-helemaal-niet-
ingeleverd werk, van tegenvallende resultaten.  
Maar ook van succesjes! Want die waren er. Hij is gewoon overgegaan, en nog met 
redelijke cijfers ook. Hij is zelf mateloos trots op alle cijfers boven de zes. Het is niet 
dat Sander zijn best niet doet, integendeel, hij werkt echt hard. 
Maar hij doet maar wat. Want wát hij precies moet doen, tja, dat weet hij eigenlijk 
nooit. En vooral niet hoe.  
Met eindeloos geduld gaat Paul weer zitten, aan tafel, om met mijn jongste het schema 
weer door te nemen.  
Wat moet er af, en wanneer? En hoe ga je dat doen? 
Zuchtend knikt Sander. Hij heeft totaal geen interesse in schoolwerk. En in huiswerk al 
helemaal niet. En dat is het grootste probleem: het kan hem niets schelen, hij heeft er 
geen zin in. Op zijn agenda staat deze slogan: ‘Moet het nou allemaal écht?’ 
Toepasselijker kan het bijna niet.  
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1 oktober 2008  

OEROUD  

‘Het gaat erom dat je weet hoe voeding werkt. Wat het precies doet. Het gaat er niet 
om dat je alles analyseert, maar weet hoe het werkt! Ik kan niet genoeg benadrukken 
hoe belangrijk dat  
is...’ Met haar hand slaat ze op de tafel om haar woorden te benadrukken.  
Het is de eerste lesdag in het OostWestCentrum. Ik voel me er helemaal thuis, het gaat 
over zaken waar ik graag alles van wil weten.  

Voeding. Natuurvoeding, wel te verstaan.  

‘Maakt niet uit als je nog niet weet wat je ermee wilt gaan doen,’ gaat ze verder, ‘als je 
je de principes maar eigen maakt. Blijf mijmeren, blijf denken over wat je zou willen. 
En je zult zien: er is werk zat! De wereld ligt voor je open.....’  

Het valt me op dat ik de enige bent die in het voorstelrondje benoemt bijzonder 
geïnteresseerd te zijn in de oeroude wijsheden die ten grondslag liggen aan de 
macrobiotiek. Er is zoveel te doen. Het westerse eten is zo verpest, ver-raffineerd en 
kunstmatig. Geen wonder dat zoveel mensen ziek zijn.  

Weet wat je in je lijf stopt, je hebt er maar eentje! Daar ben je toch zuinig op? 
Maarre....... die heerlijke overjarige kaas dan? En die chocola..... ? Heus hoor, ik kan 
bepaalde verleidingen echt niet weerstaan, dus voor 100% macrobiotiek persoonlijk in de 
praktijk gaan brengen zal me niet gaan lukken. Ik ben wel benieuwd in hoeverre de 
kennis die ik ga opdoen mij gaat beïnvloeden in mijn keuzes. Hoe zal ik er over een jaar 
over denken? Geen idee. Ik zal het dan merken. 
Gelukkig worden er geen pogingen ondernomen om ons te bekeren of zo. Daar gaat het 
hier niet om......  

We moeten zorgen dat we weten hoe alles groeit, opzoeken in plantenboeken. 
‘Creëer bewustzijn over de kwaliteit van de voeding. Kies wie je wordt. Ontwikkel je 
intuïtie. Maar bovenal: WEET hoe voeding werkt!’  
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1 Oktober 2008  

FOLDERS  

Plof, plof, plof. 
Voetstappen en nog meer plof, plof, plof.  
Plof. 
Plof, plof. 
Op een gegeven moment kleppert de brievenbus en er verschijnt een Afleverbon. De 
folders voor Sander zijn weer gearriveerd. Ze zijn zojuist op het tuinpad geploft.  

In navolging van zijn broer wil mijn jongste dolgraag geld gaan verdienen. Jaloers had 
hij al anderhalf jaar toegezien hoe Olaf elke week salaris kreeg voor zijn krantenwijk. 
‘Ik ga dat ook doen!’ roept hij vastberaden, ‘Zodra ik veertien ben!’ 
Natuurlijk, jongen, groot gelijk.  

De dag nadat hij deze begeerlijke leeftijdsgrens gepasseerd is, schrijft hij zich in bij een 
distributiekantoor als folderbezorger. De fiets staat bij wijze van spreken al klaar om zo 
weg te kunnen rijden, bepakt en bezakt.  

‘Hebben ze al gereageerd, mamma?’ vraagt hij elke dag. Want mijn mailadres moest 
erbij, hij is tenslotte nog minderjarig. 
Popelend om te beginnen, met dansende eurotekens in zijn ogen. Maar nee, er is nog 
geen wijkje voor hem beschikbaar. Hij staat op een wachtlijst, die echter heel kort is, zo 
wordt me verzekerd.  

En dan, vrij snel toch al, is het zover. Hij krijgt een wijk direct in de buurt, met onze 
eigen straat er zelfs in. 
‘Yes!!’  
De eerste stapels die plof-plof-plof op het tuinpad gedeponeerd worden, grist hij gretig 
weg. Huphup in een krat, huphup op het karretje en daar gaat hij. Mijn tweede kind met 
een echt baantje!  

Met veel enthousiasme scheurt hij het eerstvolgende bankafschrift open. ‘Ik heb salaris!’ 
joelt hij. ‘Kijk mamma!’ 
In onze ogen is het echt beschamend wat ze die kinderen uitbetalen, maar zij denken 
daar heel anders over. Dolblij met elke euro. Hij rekent zich rijk.  

De eerste weken loopt het gesmeerd. Bereidwillig plaatst hij eerst de stapel pakketjes 
binnen in de trapkast, om van daaruit zijn wijkje te lopen. Voldaan schuift hij het 
karretje na twee dagen weer in de schuur. ‘Klaar!’ 
Maar dan. Dan wordt het winter. Met kou, en regen.  

‘Moet ik nu ook gaan?’ vraagt hij zich hardop af. ‘Door de regen?’ 
Ja natuurlijk. ‘Dit hoort erbij!’ zeg ik, ‘Weer en wind?.’ 
Ik snap best dat hij hier geen zin in heeft. Maar ja, het zal toch moeten. Hij is dit 
aangegaan en zal het moeten afmaken. 
‘Anders krijg je klachten en dan kun je dit baantje wel vergeten!’ waarschuw ik. 
De tegenzin druipt ervan af. Zuchtend pakt hij de krat, sleept de pakketjes erin en ploft 
dit op het karretje.  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‘Ik word nat! Maar het moet dan maar?..’  
Druipend komt hij een uur later weer thuis. ‘Zo is er niks aan!’ zegt hij verongelijkt. 
Nee, natuurlijk niet. ‘Je kunt het ook weer opzeggen’, stel ik voor, ‘maar ja, dan 
verdien je ook niks meer!’ 
Dat ziet hij helemaal niet zitten. Dus kiest hij voor de minste van de twee kwaden.  

Plof, plof, plof. 
Voetstappen en nog meer plof, plof, plof.  
Plof. 
Plof, plof. 
Op een gegeven moment kleppert de brievenbus en er verschijnt weer een Afleverbon. 
De nieuwe folders voor Sander zijn gearriveerd. Zojuist op het tuinpad geploft. 
‘Nee hè,’ zucht hij, als hij ze ziet. ‘Mag ik niet gaan vakkenvullen?’ 
Nee, nog niet, jammer genoeg voor hem. Hij moet dan vijftien zijn. Zijn broer doet dat 
inmiddels en met veel plezier.  
‘Ga ik ook doen!’ roept hij. ‘Zodra ik vijftien ben!’  
Okee, prima. Maar als hij vakkenvuller wil worden, moet hij daar wel actie voor gaan 
ondernemen. ‘Ga langs bij de winkel en vraag of ze iemand kunnen gebruiken,’ raad ik 
hem aan. 
Maar dat is nog een drempel te hoog. ‘Ga je dan mee?’ probeert hij voorzichtig, ‘om dat 
te vragen?’ Eigenlijk moet hij dat zelf doen, vind ik.  

We zien nog wel even. Voorlopig verwerkt hij de stapels folders met frisse tegenzin. We 
gaan ons nog wel oriënteren op de arbeidsmarkt.  
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1 oktober 2008  

BROMMERT  

Daar gaat hij weer, op z’n brommer. 
Het blijft nog steeds even wennen hoor, voor mij. ‘s Ochtends gaat hij tien minuten 
later weg naar school, slentert achteloos naar de schuur, waar hij nonchalant zijn helm 
pakt en die op zijn hoofd plaatst.  
‘Doei mam’, bromt hij dan. De brommer sleept hij uit de schuur, door de poort naar het 
achterpad. Daarna is het altijd eventjes spannend of het ding wil starten. Soms doet hij 
dat meteen, maar meestal moet hij rochelend op gang getrapt worden, waarbij hij nog 
wel een paar keer afslaat. Onverstoorbaar draait hij dan de choke weer open en 
probeert het opnieuw. Als de motor overtuigend brult, vertrekt hij, toch opgelucht dat 
het lukt.  
Wij dachten eigenlijk dat hij zijn fiets nu voorgoed aan de kant zou zetten. Want als je 
je gemotoriseerd kunt verplaatsen, ga je je toch niet lens trappen in weer en wind? 
‘Ik gebruik hem alleen om naar voetbal te gaan en zo,’ heeft hij een paar maanden 
geleden verklaard. Logisch, want dat is een eind weg en dan is het vervoersprobleem 
gelijk opgelost. Maar zou hij de verleiding kunnen weerstaan? 
‘Jaja,’ zei Paul gelijk, ‘nou, ik denk dat jij nu op de brommer naar school gaat hoor...’ 
Heftig schudt hij zijn hoofd. ‘Nee hoor, en ook niet naar mijn werk.’ 
Met dat laatste ben ik wel blij, want ik zie de brommer al urenlang onbewaakt ergens 
bij de supermarkt geparkeerd staan en dat vind ik niks. 
Maar wie schetst onze verbazing als hij na een paar dagen op zijn oude tijd zijn jas 
aantrekt. ‘Doei mam’. 
‘Ga je op de fiets?’ vraag ik hem verbaasd. 
‘Ja!’ zegt hij, ‘ik ga Tamara ophalen...’ 
Ahhhh. Tamara, en Jenny. En nog een paar jongens. Al vanaf groep 5 op de basisschool 
zaten ze bij elkaar in de klas. Al die jaren, en op de middelbare school verder, fietsten 
ze gezamenlijk naar school. Dus nu al ruim acht jaar. 
‘Ja, die kun je niet in de steek laten, natuurlijk,’ zeg ik. Hij werpt me een 
schaapachtige blik toe.  

Ik vind het leuk dat hij ervoor kiest om met het oude groepje naar school te fietsen en 
zijn brommer laat staan. 
‘Pfff, wel vermoeiend hoor,’ blaast hij als hij ‘s avonds weer thuiskomt, ‘ben ik niet 
meer gewend, dat trappen!’  
Maar hij blijft het doen, regelmatig. Niet elke dag, maar vaak pakt hij de fiets naar 
school, samen met zijn cluppie. 
‘Had ik toch gezegd, dat ik op de fiets naar school zou gaan?’ triomfeert hij.  

Natuurlijk rijdt een brommer niet op lucht en spierkracht en dat speelt waarschijnlijk 
ook wel mee in zijn afwegingen, want de brandstof betaalt hij zelf. Soms vraag ik het 
hem voorzichtig, als hij op pad gaat naar voetbal, of een vriend in Nootdorp. ‘Zit er nog 
genoeg benzine in?’ 
Hij knikt geruststellend. ‘Ja hoor. En ik heb altijd de reservetank nog!’  

Een beetje schiet ik in de lach. ‘Die is niet onuitputtelijk hoor, die reserve!’ Hij zegt dat 
namelijk elke keer. ‘Op een gegeven moment is die ook op!’ 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‘Jaha...’ komt er dan, met een blik die me duidelijk maakt dat ik niet moet denken dat 
hij dom is of zo. ‘Weet ik!’  

‘Die moet nog een keer gaan lopen, let maar op’ voorspelt Paul grijnzend. 
En daar gaat hij weer, nu bijna zestien-en-een-half. Een boom van een vent inmiddels, 
maar wat  

lijkt hij nog klein en dun als ik hem op zijn brommert zie wegrijden.....  
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24 september 2008  

VIJFTIG-PLUS  

‘Ja schat,’ grijnst mijn lief, ‘dat ga je merken hè? Vijftig-plus.....’. 
Want ik probeer net kreunend en steunend overeind te komen. Ik zit al een paar uur op 
mijn knieën op de grond, we leggen laminaat in de woonkamer. Het is voortdurend 
nederzeigen en weer overeind klauteren.  
‘Ik snap de kniekussentjes van de stratenmaker heel goed,’ verzucht ik, ‘Poe zeg, dat ga 
je wel voelen in je knieën, zeg!’  
‘Jaha!,’ reageert hij veelbetekenend.  

Maar we zijn goed bezig. Vooral toen eenmaal de eerste irritaties over het materiaal 
overgewaaid waren. Natuurlijk deugde er niets van van dit laminaat. ‘Wat een slechte 
kwaliteit!’ (mijn vertaling van wat er werkelijk gezegd is), ‘Nou dit wordt helemaal 
niks!’ ‘Ik krijg het echt niet in elkaar hoor!’ en ‘Wat is dit nou toch voor spul!’  

Inmiddels weet ik dat ik in deze moeilijke beginkwartiertjes gewoon mijn klep moet 
houden, al moet ik wel op mijn tong bijten af en toe. Ik ken mijn lief wel en weet hoe 
het gaat.  
Na de eerste twee rijen zijn we gewend aan het nieuwe materiaal, dan weten we 
precies hoe het verwacht aan elkaar geklikt te worden en dan blijkt dat het heel 
makkelijk gaat en er geweldig uitziet. Onze nieuwe vloer werkt enorm ruimtelijk, vooral 
ook omdat de hokjes in huis zijn opgeheven. Waar eerst in elk vertrek iets anders op de 
vloer lag, is er nu overal hetzelfde laminaat. Prachtig!  

‘Eigenlijk gaat het heel simpel,’ komt er dan stralend, alsof dat eerste kwartiertje er 
nooit geweest is, ‘Het schuift er zo in! Mooi spul hè?’  

Met de spierpijn nog in de schouders van het muren verven gisteren, kruip ik nu over de 
grond met potlood, meetlat en LICHT.  
‘Ja, vijftig-plus hè?’ geef ik Paul terug als hij om licht, meer licht en nog meer licht 
vraagt. Ik plaats de lamp bijna op zijn handen met de zaag boven de plank. Een kietel in 
mijn zij kan ik krijgen.  

‘Okee-okee, ik heb er ook last van hoor,’ geeft hij dan toe. Hij is vanuit de grondpositie 
vlugger in de benen dan ik , maar zo soepel als een aantal jaren geleden gaat het bij 
hem ook niet meer. Gelukkig.  
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24 September 2008  

HOLLEN  

Vanavond gaan we het weer doen. Dat is ons vaste voornemen, nadat het er in het 
gehele afgelopen weekend bij ingeschoten is. En dat terwijl we er allebei zoveel zin in 
hadden om het weer op te pakken.  

Hardlopen dus. Vorig jaar hadden we ons heel aardig opgewerkt. Na een aantal maanden 
trainen en opbouwen kwam ook ik een heel eind – een kilometer of zes wel -, onderwijl 
gezellig keuvelend en zonder echt totaal uitgeteld thuis op de bank te ploffen... 
Tja, mijn lief heeft in het verleden halve marathons gelopen, dus die is er helemaal op 
ingesteld en heeft een enorm uithoudingsvermogen. Ik had dat nog niet direct. 
Maar we zijn rustig begonnen – ook hij moest toch wel weer wat conditie opbouwen - en 
hebben er steeds een tandje aan toegevoegd. Na een klein jaartje was ik best trots om 
die zes of zeven kilometer onafgebroken uit te houden. Met af en toe een moeilijk 
moment tijdens de rit,  
natuurlijk. Mijn trainer-geliefde was echter zeer streng en veeleisend, dus kans om het 
op te geven had ik totaal niet en voor neigingen om toe te geven af en toe stiekem een 
stukje ‘gewoon’ te lopen, kreeg ik zeker geen gelegenheid.  

Op een gegeven moment werd het zomer en de klad kwam erin. Waarom? Dat is nooit 
echt goed te verklaren.  
‘Na de vakantie gaan we weer hollen!’ zei Paul. Daar was ik het mee eens. Maar dat is 
gevaarlijk, want het is uitstel. En iedereen weet dat dan afstel om de hoek dreigt. En ja 
hoor, in het gedoe van de voorbereiding voor onze reis naar Spanje met de jongens 
verdween het hollen uit ons hoofd. Een enkele keer schoot het bij een van ons weer 
naar binnen en dan zeiden we het ook. ‘We moeten weer gaan hollen!’ Roerend waren 
we het met elkaar eens. ‘Ja! Daar heb ik weer zin in!’  

Binnenkort, beloofden we elkaar. Want nu regende het. Daarna was het erg koud. 
‘Brrr,’ zei mijn geliefde rillend, ‘Ik heb zo’n hekel aan dit weer!’ 
En het is zo lang donker in de winter! Je komt niet snel je hol uit dan. Wij niet, in elk 
geval.  
‘Toch wil ik weer gaan hollen,’ verzuchtte Paul op 1 januari. ‘Ik mis het. Ik wil meer 
bewegen!’ We spraken af om het in het voorjaar weer op te pakken. Daar heb je hem 
weer: uitstel, met afstel in zijn nek.  
In het voorjaar kwam onze huwelijksdag ineens snel in het zicht. Ik had een hele lijst 
met dingen die we daarvoor moesten regelen, want zelfs een feest op kleine schaal 
vergt een hoop georganiseer. Ik stortte me daar helemaal op, want ik vond dat leuk. Het 
hollen verdween uit ons systeem.  

Net voor de zomer kreeg Paul vage klachten en moest hij een paar hartonderzoeken 
laten doen. Het bleek dat er een lichte vernauwing zit in zijn rechterkransslagader. Niet 
ernstig, gelukkig, maar wel heel vervelend, vooral omdat hij nu medicijnen moet blijven 
slikken. 
‘En meer bewegen!’ stelt hij zelf vast, ‘Ik beweeg te weinig! Ik heb echt veel zin om 
weer te gaan hollen!’  
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De zorg om het hart van mijn lief is vanzelfsprekend voldoende stok achter de deur. We 
moeten het direct weer gaan doen, regelmatig, op vaste dagen van de week. 
‘Twee keer per week,’ vindt Paul, ‘een keer is te weinig om echt binnen redelijke tijd 
weer conditie op te bouwen...’  

Dus vorige week haalden we onze holspullen van achter uit de kast. ‘Rustig beginnen!’ 
waarschuwde mijn geliefde. In een heel kalm tempo startten we ons rondje. 
En wat viel het me mee! Heerlijk was het, ik had het gevoel dit uren te kunnen 
volhouden en voordat ik het wist hadden we toch wel een kilometer of drie/vier gerend. 
‘Dit is genoeg,’ zei Paul, ‘dit is precies goed zo, na al die tijd.’ Ook hij voelde zich 
helemaal fit en lekker.  
‘Ik wil in het voorjaar een prestatierondje lopen!’ kondigde hij vervolgens aan. ‘ Een 
kilometer of tien. Moet kunnen!’  
Overmoedig? We zullen het zien. Voorlopig moesten we het voornemen nog waarmaken 
om volgend weekend weer te gaan hollen en het ritme er echt weer in te krijgen.  

Helaas kwam het er niet van, afgelopen weekend.  
‘We waren erg bezig met allerlei andere dingen!’ roept mijn lief verontschuldigend. Of 
schuldig? Hoe dan ook, vanavond gaan we het weer doen.  
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18 september 2008  

BOOM  

‘Ik stel me beschikbaar als boom!’ roep ik enthousiast. Eigenlijk half bedoeld als grapje, 
maar mijn geliefde pakt het direct heel serieus op. ‘ Goed idee!’ 
Sander is met zijn collega-theatermakers nog bezig om hun moenen-pakken er 
afschrikwekkend uit te laten zien. Ze gebruiken hiervoor rode linten en gekleurde 
pijpenragers, die ook uit hun hoofd groeien.  

‘ Jongens, wij zijn boom!,’ meldt Paul, ‘in een bos horen bomen, nietwaar?’ 
Onze jeugdtheatermakers vinden het allemaal best. Ze zien er wat zorgelijk uit, in 
tegenstelling tot andere groepjes, die met andere scènes aan het voorbereiden zijn. 
Maar dat kan komen doordat daar de meeste oudere – en dus meer ervaren – kinderen in 
terechtgekomen zijn. Van ons groepje is Sander de oudste. 
Er verschijnt toch wel een grijns op hun gezicht als ze ons met bladeren en takken van 
crèpepapier zien. ‘Duidelijk een boom!’ roept de regisseuse ook, als ze langs stormt.  

Het is zaterdagochtend, iets na tien uur en wij zijn al present bij de informatieochtend 
van het Rijswijks Jeugdtheater, waar Sander nu voor het achtste jaar vol overgave aan 
meedoet. Het nieuwe stuk van dit seizoen wordt gepresenteerd in een interactieve 
improvisatie met de ouders, blijkt.  

Hmmmmm. Nietsvermoedend zijn we meegegaan. ‘Voor je het weet sta je als boom in 
de zaal van het RJT,’ fluister ik Paul toe. Hij grinnikt. 
Het artistiek team heeft net uitgelegd dat er groepjes moeten komen van ouders en 
kinderen (Sander draait al met zijn ogen), ‘waarbij het niet zomaar vanzelfsprekend is 
dat je bij je eigen ouders terechtkomt!’ Een golf van opluchting en hier en daar ook pret 
gaat er door de rijen. Iedere groep krijgt een tas met spullen en een korte beschrijving 
van een scène. En nu komt het:  

deze scène moet uitgebeeld gaan worden..... Alle scènes samen vormen het nieuwe stuk 
in vogelvlucht. Wel erg leuk bedacht zo, vind ik!  

Wij komen wel bij Sander in de groep. Zo komt het dat wij ons als boom aan het 
omkleden zijn en de kinderen transformeren in vervaarlijk uitziende Moenen. Wat zijn 
moenen? We hebben geen idee, maar ze zijn niet vriendelijk. Je moet uitkijken voor ze, 
dat is wel duidelijk.  
‘Nog vijf minuten!’ horen we de zangdocent zeggen,’ Hebben jullie het stukje ook al 
gerepeteerd?’ O nee, dat hebben we niet. ‘Jongens, kom op, we moeten de scène nog 
doornemen!’ Protestgeluiden. ‘Jaja! Maar we zijn nog niet klaar!’  
‘Je moet het minstens één keer samen hebben doorgenomen hoor!’ De zangdocent staat 
met een lach op zijn gezicht te kijken. ‘Je hebt nog maar heel even!’  

Paul en ik maken de tafel in orde met papier, zodat daaronder het moenenhol ontstaat. 
Ronja de Roversdochter, de hoofdrol in het stuk, staat er bovenop en moet door een 
spleet vallen. 
Snel bespreken de kinderen wat ze gaan doen en zeggen, en ik heb bewondering voor dit 
theater. Bewondering voor wat de kinderen kunnen. Ze draaien hun hand er helemaal 
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niet voor om, ze zijn wel wat gewend. Improviseren hebben ze daar ook geleerd. En het 
enthousiasme waarmee ze het doen, werkt aanstekelijk.  

In korte tijd (drie kwartier) hebben alle groepjes een korte scène in elkaar weten te 
flansen. En het gaat nog goed ook! 
Wij zijn aan de beurt en ik bind Paul’s hoofddeksel vast om daarna mijn eigen 
bladerhoed op te zetten. Maar onze Ronja kan niet wachten. Ze is al begonnen (tja, een 
eerstejaars, de ervaring komt nog wel met de jaren...) en snel rennen we als boom naar 
onze plek onder gegrinnik uit de zaal. Waarschijnlijk hebben nog nooit ergens hijgende 
bomen bestaan.  
‘Jullie hebben wel het mooiste decor!’ is het oordeel van de regisseuse, na afloop. ‘Met 
die twee bomen!’  

‘Heeft u zich al opgegeven als vrijwilliger?’ vraagt later een van de spelers. ‘Voor 
kleding of zo??’ Nee, dat had ik niet, want ik heb niet veel tijd. In de eerste jaren dat 
Sander meedeed, heb ik dat wel gedaan. Maar deze dame laat zich niet afschepen en 
het lukt haar. Ik geef toe.  

Het ene moment lig je nog heerlij met het weekend voor de boeg in je bedje, en het 
andere ben je ingelijfd als vrijwilliger door een wel heel actieve vrijwilligerwerver van 
de theatergroep.....  
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18 September 2008  

RAAR HAAR  

Hij werpt me een blik toe waarin ongeloof zich mengt met afgrijzen. 
‘Het is wit!’ brengt hij met moeite uit. Mijn jongste zoon staart naar mijn hoofd. ‘Ik vind 
het eng!’ vervolgt hij, ‘Dit past niet bij jou! Blijft dit nou altijd zo?’ 
‘Valt wel mee,’ zeg ik opgewekt, ‘Het spul zit er nog in!’ 
Maar ook van Olaf, waar ik twee tellen later naar binnenstap, krijg ik alarmerend 
commentaar. ‘Ben je blond of zo?’  
Zal toch wel meevallen? Ik moet mijn haar nog uitwassen, de verf heb ik er net een 
halfuurtje geleden ingesmeerd.  
Snel doe ik de kraan open als ik een blik in de spiegel werp. Oei. Dat ziet er inderdaad 
misschien wel een klein beetje heel erg licht uit..... 
Maar eerst moet het spul eruit, daarna weet ik meer.  

Met een nat hoofd loop ik naar beneden om mijn geliefde te begroeten, die net 
thuiskomt. Net iets te lang blijven zijn ogen op mijn hoofd gericht en zijn ogen beginnen 
te twinkelen. 
‘Zo dan!’ zegt hij grijnzend, ‘Nou, dat is weer eens wat anders.’ Nu begin ik toch wat 
ongerust te worden.  

‘Ja, een beetje licht hè?’ zeg ik aarzelend. ‘ Zit niet zo te lachen!’ Want Paul krijgt de 
grijns niet meer van zijn gezicht. ‘Volgens mij wordt het oranje!’ 
Eigenlijk moet ik ook wel lachen. Ze hebben wel gelijk. Ik heb mijn haar weer eens 
geverfd – hoog hoog tijd, vanwege het groeiend percentage grijs dat er weer 
tevoorschijn kwam. Alleen het resultaat stond niet op het doosje. Dat wil zeggen: er 
stond er wel resultaat op natuurlijk, maar het wijkt geheel af van wat er in 
werkelijkheid gebeurd is. Maar oranje?  

Laten we zeggen dat ik roodblond ben geworden. Zo licht heb ik het nog niet eerder 
gehad. Ja, heel vroeger, toen ik als peuter en kleuter van mij zelf (Grrrrrr! Toen wel!!) 
prachtige witblonde krulletjes had.  
‘Maar het is nog niet droog,’ probeert mijn geliefde mij gerust te stellen, ‘Je kunt er 
misschien nog niets van zeggen?’  
Mmmmm. Ik vrees het ergste. Voorlopig loop ik rond met een wit-oranje kop, ben ik 
bang.  

‘Doe jij het licht even uit?’ vraagt Paul die avond onschuldig, als wij in bed liggen. ‘Dan 
kunnen we zien of het dan donker is. Anders moet ok mijn hoofd maar onder de dekens 
douwen....’  
Ik kan het niet helpen. Ik krijg de slappe lach. 
‘Ach nou ja,’ komt er dan heel lief, ‘Ik hou toch wel van je hoor, ook al heb je soms raar 
haar......’  
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11 September 2008  

RECHTERKRANSSLAGADER  

‘Klaar!’ klinkt het stoïcijns in mijn oor via m’n mobieltje. ‘Ik mag alweer weg!’ 
Het is meegevallen, het onderzoek. Ditmaal in Rotterdam, waar een hele heisa in één 
keer uit de kast gehaald wordt. 
Voor de vakantie had de cardioloog mijn geliefde verteld dat zijn onderzoeken niets 
uitwezen. Maar waar kwam die toch wel aantoonbare afwijking vandaan die hij na de 
fietstest had geconstateerd? Dat vroeg hij zichzelf ook af, en daarom kreeg Paul een 
verder onderzoek in Rotterdam. Het moest over. 
Niet echt over allemaal, want er is vandaag geen sprake van radioactieve vloeistof, maar 
wel nog een keer een cholesterolmeting en een hartfilmpje. 
Dat betekent dus ook weer bloedprikken. ‘Wel zeven buizen,’ vertelt Paul, ‘ik ben 
leeggezogen!’ Maar niet voor niks. ‘Perfect!’ juicht de dokter,’ Je cholesterol is nu op 
een perfect niveau. Houden zo!’ Want een groot voordeel van deze onderzoekmethode is 
dat je dezelfde dag, terwijl je er nog bent, de uitslagen hoort. Dit is dus een goed 
begin.  
Er volgt nog een CTI-scan met jodium. Die jodium voel je helemaal door je aderen 
stromen. ‘Een heel gek gevoel,’ zegt mijn lief, ‘ je aderen worden van binnen helemaal 
warm!’  
Na afloop mag hij weg. Zonder uitslag, want dat gaat nog twee uur duren, zei de arts. 
‘Ga maar naar huis, ik bel je aan het begin van de middag.’ 
Dan kan het nooit ernstig zijn, zo redeneren wij, want dan doen ze het niet af met een 
telefoontje. ‘Dat wordt wel later vanmiddag hoor, voordat de man belt,’ voorspelt Paul, 
‘ik weet precies hoe dat gaat; er komt van alles tussen en zo.’  

En inderdaad. Om een uur of vijf meldt de dokter zich, precies op het moment dat wij 
bij de kassa staan en Paul zijn pinpas in het apparaat wil steken. Geeft niet, hart gaat 
voor. Hij loopt weg met de telefoon en ik neem de kassahandelingen van hem over.  

Er zit toch een kleine vernauwing in de rechterkransslagader. Niet ernstig, maar Paul zal 
de medicijnen moeten blijven slikken. Grote kans dat het daarmee niet erger wordt. 
Maar het valt toch tegen, natuurlijk. Er is dus toch iets mis. 
Nu zijn hij en dus alle zussen en broers, behoorlijk erfelijk belast op dit gebied. Dat is 
ook de reden dat hij zo snel met de vage klachten naar de huisarts is gegaan. Maar toch. 
We hadden gehoopt dat hij van de pillen af zou zijn, maar helaas, het zal toch moeten 
om erger te voorkomen. Vanzelfsprekend moet hij meer bewegen en goed eten. ‘Maar 
daar heb ik al heel lang zin in,’ zegt hij, ‘hoog tijd om weer te gaan hollen!’  

Een jaar geleden hadden we dat behoorlijk opgebouwd, hardlopen, maar er is de klad in 
gekomen. We maken het plan om dat gelijk weer op te pakken. 
En het eten? Daar werken we al aan. En zeker nu ik volgende week met mijn opleiding 
ga beginnen, zal dat helemaal goed komen.  
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17 September 2008  

RING  

Dat gebeurt mij niet, natuurlijk. Ik ben 14 jaar gehuwd geweest, een huwelijk waarin 
zoveel jaren voorbij zijn gegaan vol argwaan, eenzaamheid, onveiligheid en 
onzekerheid. Zelfs toen is het nooit gebeurd. Het huwelijk is beëindigd en de trouwring 
verwijderd.  
Nu heb ik een unieke trouwring, zelf gemaakt, er is geen tweede van. De gedachte dat 
men zoiets zou kunnen verliezen, komt niet eens in me op. Totdat ik tijdens een etentje 
in Nancy, op weg naar huis vanuit Zuid-Frankrijk, mijn twee kale handen zie. Met lege 
vingers. Tien lege vingers, waar het er negen zouden moeten zijn.  

Mijn geliefde ziet me staren en vraagt nietsvermoedend wat er aan de hand is. Hoe 
toepasselijk in dit geval. Er is niets aan de hand, maar dat is het hem nou juist...... 
Zwijgend toon ik hem mijn naakte handen en hij ziet het direct. 
‘Je ring!’ constateert hij verbijsterd. Dat beaam ik. ‘Hij is weg!’ Ik knik.  

Ik heb de meest fantastische man die er op deze aardbol rondloopt. Nu, terwijl ik me 
van alles zit te verwijten en mijn hersens pijnig hoe ik mijn ring kan verliezen zonder 
het te merken en wanneer ik hem voor het laatst gezien heb, nu zegt hij ook doodkalm 
dat het ding nooit weg kan zijn. Hij wordt niet eens boos! 
‘Nee hoor.’ Hij klinkt heel stellig.’Die ligt in de hotelkamer of zo. Heb je met zeep 
gewerkt?’  
Ja, ik heb zeer uitgebreid mijn handen gewassen na de toch wel vermoeiende autorit 
van vandaag. ‘En ik heb hem vanmiddag onderweg nog zitten bekijken!’ weet ik dan 
ineens weer. ‘Hij ligt niet op de camping of zo....’ 
En als hij hier, in het restaurant zou vallen, zou ik het horen. Er ligt hier een stenen 
vloer. 
‘Hij valt niet zomaar,’ sust Paul, ‘Echt niet!’  
Stiekem gluur in onder tafeltjes en stoelen in onze buurt. Geen ring. Ik bekijk mijn 
handen, alsof ik verwacht dat het sieraad op mysterieuze wijze terug zal keren. Dat kan 
ik wel laten. Mijn ringvinger is en blijft leeg. Bloot. Bijna voelt het alsof hij het koud 
heeft zonder ring, maar die gedachte hou ik maar voor me. 
‘Hij kan in de handdoek zitten’ bedenkt mijn geliefde. Dat kan. Ik ben echt flink tekeer 
gegaan bij de wastafel, want ik voelde me vies en plakkerig. 
‘Maar dan moet je denk ik wel even terug gaan naar Ron,’ merkt mijn lief op, ‘want zou 
hij dan toch een beetje te groot zijn?’ Ja, inderdaad. Ik zou er een stukje tussenuit 
kunnen laten halen. Aan de andere kant: hij is zorgvuldig op maat gemaakt. Ik snap het 
niet en voel me bezorgd en bezwaard. Hoe kan ik nou zo ontzettend stom zijn.  

Dan zet ik mijn tas op schoot en grabbel door de inhoud, terwijl ik probeer te loeren wat 
er allemaal inzit. Ik denk mijn ring te zien, maar het is een sleutelhanger. Zuchtend zet 
ik de tas weer weg om hem onmiddellijk weer te pakken en opnieuw te rommelen. 
‘Waarom kijk je in je tas?’ vraagt Paul vriendelijk. Nog is hij niet boos! Hoe kan dat nou? 
Grommend leg ik uit dat ik ook wel een paar keer met mijn handen in mijn tas ben 
geweest vanavond. Hij schudt zijn hoofd.  
‘Hij kan niet weg zijn,’ Paul herhaalt het steeds om me gerust te stellen. Hij lijkt er ook 
stellig van overtuigd te zijn. ‘En als-tie écht weg is,’ zegt hij met overtuiging, ‘dan maak 
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ik gewoon een nieuwe voor je hoor!’ Ik moet ondanks mijn zorg toch glimlachen. 
‘Het is natuurlijk niet hetzelfde,’ geeft hij toe, ‘maar ja.’ 
Nee, hetzelfde zou dat niet zijn. Nu zijn onze ringen uit één stuk en ze passen nog 
precies aan en in elkaar. Dat zou niet zo zijn bij een vervangend exemplaar. 
Ik zit nog steeds een beetje rond te gluren onder tafeltjes en stoelen. Nog steeds niks. 
‘Eerst maar een kijken in de hotelkamer,’ besluit ik dan.  
Paul knikt me toe. ‘Hij zal daar liggen,’ zegt hij zeer zeker. ‘Koffie?’ 
Ja, eigenlijk wel. Hoewel heen en weer geslingerd tussen tegenstrijdige neigingen, heb 
ik erge trek in een kop koffie. Ik besluit dat die tien minuten niet uitmaakt. 
Als mijn ring in het hotel ligt tenminste.....  

Ik ren bijna het restaurant uit, mijn geliefde meeslepend naar ons hotel, dat op 
loopafstand ligt. De deur werp ik open en ik ben al binnen. En ja hoor. 
Daar zie ik hem, meteen. Op bed.  
Stralend kijk ik Paul aan, die glimlacht met een uitdrukking van ‘Zie je nou. Ik zei het 
toch. Hij kan niet weg zijn...’  
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17 september 2008  

NIET AAN HET TOUWTJE TREKKEN!  

Een slordige 1200 jaar geleden vielen de Saracenen het dorp van de Kelto-Ligurische 
Suetrii-stam aan. Deze nederzetting lag in de buurt van de zoute bronnen en daarom 
noemden de Romeinen het Civitas Salinae, Stad van de zouthandelaren. Tegenwoordig 
kennen we deze stad beter onder de naam Castellane.  

De bewoners probeerden aan de plunderingen te ontkomen door de hoge, steile rots op 
te vluchten. Daar stichtten ze Pétra-Castellana x96 Stad op de Rots x96 een compleet 
fort. Uiteindelijk kwam er ook een kapel , gewijd aan Maria. Hoewel deze steeds weer 
verwoest werd door deze en gene, bouwden de inwoners hem ook elke keer weer op.  

Aan het eind van de Middeleeuwen kwam koning Lodewijk XI ineens met het besluit om 
het hele fort te verwoesten, behalve de kapel. De Castellanen vestigden zich weer in de 
benedenstad. Het grote standbeeld van Maria op het altaar in de kapel op de rots kon 
volgens de overlevering wonderen verrichten. Tijdens alle plagen die het dorp hebben 
geteisterd, droegen de inwoners Maria de berg af om met haar door de straten de gaan. 
Er schijnen echt wonderbaarlijke genezingen tot stand te zijn gekomen.  

Bovenop de kapel heeft eerst een ander, groter standbeeld van De Maagd Maria gestaan. 
Dit is in de 19e eeuw eraf gehaald en een eindje verder op het plateau gezet. De 
bovenste helft is nu verdwenen. De toren van de kapel is verhoogd om er een nieuw, 
fraaier beeld op te kunnen zetten met de inscriptie: ‘ Ik ben hier neergezet om de stad 
te beschermen’.  

Jaarlijks trekken pelgrims naar Notre Dame du Roc. Er zijn een paar vaste evenementen 
per jaar, zoals eerste paasdag en de avond van 14 augustus. Dan klimmen de mensen 
met fakkels naar boven.  
Vanzelfsprekend is het nu ook een toeristische trekpleister. Maar het vraagt wel een 
beetje inspanning en dus vindt er onder de toeristen bij voorbaat al een natuurlijke 
selectie plaats.  

De enige manier om bij Notre Dame te komen is te voet. Ja, per helikopter kan 
misschien ook wel. Maar er loopt géén weg, alleen een voetpad. En steil! Maar léuk! 
We vinden dat we in ieder geval een keer naar Notre Dame moeten klimmen. Je ben 
tenslotte in Castellane of niet. W zitten op het dorpsplein een heerlijk ijsje te eten 
terwijl vanachter de kerk de rots naar ons gluurt, als het besluit valt.  

Castellane verlaten we via een wandelpad dat direct ophoog gaat. Binnen een paar 
minuten kijken we uit over de daken van de stad. Langs de vijfhoekige toren - het 
restant van de versterkingswal - gaat de route, waar we ook nog een stuk of tien 
monumenten passeren die de lijdensweg van Christus uitbeelden.  

‘Ik vindt het zo leuk om dit met jou te doen!’ verzucht mijn lief, ‘Jij doet dit gewoon!’ 
Ja, dat klopt wel . Ik doe dat, maar ik doe het ook graag, klimmen en klauteren over 
rotsen en door beekjes. De weg kronkelt naar de achterkant van de Roc, om zo met 
haarspeldbochten (afgronden! Steil! Je moet hier niet vallen!) na een minuut of twintig 
op de top uit te komen.  
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Maar de beloning is er hoor. Ik waag me helemaal aan de rand van de rots ($%$##^&*!%
$#%!!) en sta doodsangsten uit. Ik durf niet over de rand heen te kijken en niks mag 
uitsteken. Mijn handen hou ik angstvallig binnenboord. 
Loodrecht gaat het naar beneden. Dat hadden we van onderaf al wel gezien. Het 
uitzicht vanaf deze rotspunt is natuurlijk geweldig. Recht onder ons ligt Castellane, met 
de Verdon die een stukje verderop de gorge instroomt. Wat een uitzichtpost, prachtig.  

Op heuphoogte is een muurtje geplaatst, (Op heuphoogte! Wat houdt dat nou tegen?) 
waar mijn geliefde enthousiast tegenaan (!) gaat staan. Nerveus probeer ik hem terug te 
trekken. Het muurtje is zeker zo oud als de kapel, zo te zien, maar vooral ook erg láág. 
‘Niet zo dichtbij!’ kan ik uitbrengen. Hij grijnst en zijn commentaar is ook deze keer: 
‘Het staat er al wel honderd jaar! Dat houdt het echt nog wel een poosje uit hoor!’  

Ik voel me werkelijk fysiek niet goed en angsttranen prikken achter mijn ogen. Voordat 
ik aan de drang om weg te vluchten moet toegeven, kan ik nog een paar foto’s maken. 
Met mijn rug naar de afgrond ga ik op een steen zitten, vlakbij de kapeldeur, me 
voorbereidend op het moment dat het muurtje het begeeft (natuurlijk gaat dat kapot, 
wie garandeert me dat dit door mensen gemaakte bouwerwerkje nog steeds stabiel is?) 
en Paul naar beneden stort.  

De opluchting als ik zijn hand even later door mijn haar voel gaan, is zowat niet te 
beschrijven. Wat is het toch dat mij die enorme angsten voor hoogtes bezorgt?  

De deur van de kapel is niet op slot, je mag er zo in. Nieuwsgierig doen we dus de grote 
deur open. Als ik dan binnen rondloop, voel ik de zorg die de Castellanen besteden aan 
het onderhouden van deze plek. Het straalt er gewoon af. Het klopt helemaal. Met een 
zucht – van voldoening, want het is al met de klim zeker waard! x96 vraag ik me af hoe 
de mensen dit allemaal boeven hebben gekregen. De banken, de beelden, het altaar, de 
gebrandschilderde ramen, noem maar op. 
‘ Lopend,’ zegt Paul, ‘via datzelfde pad. Dat kan niet anders!’ 
Nee inderdaad, dat kan niet anders. Zou je in deze huidige eeuw eens mensen voor bij 
elkaar moeten proberen te krijgen! 
Er hangen schilderijen van pelgrimstochten: een lange stoet mensen met brandende 
toortsen op het pad dat wij zojuist ook gelopen hebben.  

Dan valt mijn oog op een sjofelig blauw touwtje uit het plafond, dat net naast de deur 
hangt. Het bordje ernaast zorgt ervoor dat ik in de lach schiet. ‘ Moet je kijken,’ zeg ik.  

Pour le Confort de Tous SVP ne Pas TIRER la CORDE DE LA CLOCHE ABUSIVEMENT. MERCI.  

Niet per ongeluk de klok luiden! Met dat touw er vlak naast voor het grijpen! Ik blijf 
maar grijnzen. Groot, héél groot is de verleiding om toch aan het touw te gaan hangen. 
‘Tja. Ze vragen er zo wel een beetje om,’ zegt Paul, ‘Waarom bergen de dat touwtje 
niet ergens een beetje op, douwen ze het ergens achter of zo?’  

Nu kun je erop wachten. Hoe vaak zullen toeristen het nu niet stiekem tóch doen?  
En ja hoor, nu we erop letten, tijdens de afdaling naar het dorp terug krijgen we het 
antwoord op deze vraag. Zeker vier keer in dat kwartiertje horen we een lief bim-bam-
bim-bam....  
Hoewel: toeristen?  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Op internet heb ik nu net gelezen dat het ook een beetje spookt in de kapel op de rots. 
Er zijn wat geesten vrij actief?..  

Maar wat is het toch dat mij die enorme angsten voor hoogtes bezorgt?  
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18 september 2008  

IJZING  

Wat is ijzing eigenlijk? We hebben heb het wel eens over ‘ijzingwekkend’ , maar wat 
wordt er nou eigenlijk gewekt? Duizeling ken ik wel, van duizelingwekkend. Dat wekt 
duizelingen en iedereen kent dat begrip. Maar ijzing? 
Op internet vind ik de synoniemen ‘huivering’ en ‘schrik’ . Het woord ijzing blijkt dus 
wel degelijk zelfstandig te bestaan, in het Oudnederlands.  

Het is wel gek met onze taal, soms. We hebben woorden waarvan de tegenstelling of het 
omgekeerde niet gebezigd wordt. Of als het ontkennende eerste lettergreepje weg is, 
blijft er ineens een heel raar woord over, dat in zijn eentje gewoon geen bestaansrecht 
meer heeft.  
Neem nou ont-beren. Kun je ook beren? Wat ben je als je daan bent? Dus ‘niet-
ontdaan’ ? En heb je ook wel goochelingen, naast ont-goochelingen? Zo kan ik nog wel 
even doorgaan, natuurlijk. On-verschrokken. Verschrokken?  

Gebreideld, stuimig? Tja: vermurwbaar, verschrokken en benullig. Vreemd eigenlijk, dat 
er met deze en nog veel meer woorden een dubbele ontkenning gebezigd moet worden. 
Wat er allemaal toch door je hoofd gaat als je langs ijzingwekkende ravijnen rijdt. Want 
dat zaten we.te doen. Ik had het niet verwacht in Zuid-Frankrijk, maar ik had wel meer 
niet verwacht.  

.De Provence is een gebied vol verrassingen. Wij kamperen vlakbij de rivier de Verdon, 
die Castellane aandoet op zijn reis naar de zee. De riviertjes zijn smal, ondiep, maar 
razendsnel. Vol keien, rotsen en andere obstakels. Er wordt hevig op gekajakt en 
wildwatergekano’ed, vergelijkbaar met de Ardennen. Alleen hier zijn de bergen veel 
hoger en woester. De Verdon heeft een enorme kloof uitgesleten, aan weerszijden van 
de rivier steken de rotshellingen loodrecht de lucht in. Het is adembenemend mooi, 
bijna on-Europees. Maar ijzingwekkend. Met hoogtevrees ga je niet aan de randjes staan 
van de afgronden.  
Ik sterf duizend doden, ik vind het doodeng, maar ik klim er toch steeds op en ga toch 
steeds kijken. Want ik vind het zo prachtig...... Snel neem ik een paar foto’s. 
Voorzichtig schuifel ik zo ver als ik durf naar de rand, niet bevattend hoe andere mensen 
(ook mijn  

lief!) die ter plekke gewoon rondrennen en over het hekje. leunen. Als er al een hekje 
staat dan. ‘Het staat er al wel honderd jaar!’ zegt Paul vrolijk. Hij laat me nog eens zien 
dat het stevig is door eraan te rammelen en te trekken. Geen beweging in te krijgen. 
Maar ik heb dat automatische vertrouwen in techniek niet. ‘Metaalmoeheid?’ opper ik, 
‘Het staat er al zo lang, het zal binnenkort echt wel afbreken.’ Hij moet lachen. Ze 
zorgen echt wel dat niemand naar beneden duikelt hoor,’ gaat hij optimistisch verder, 
‘want die toeristen komen dan dus niet nog eens terug.....’  

Ja zeg.  
Ik kan er niks aan doen. Ik gluur heel voorzichtig over de rand en huiver. Het wekt nu 
wel ijzing, denk ik. Het is toch wel vaak drie-vier-vijfhonderd meter dat je naar 
beneden kijkt. Het idee alleen al dat je zou kunnen vallen, bezorgt me rillingen. 
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Tegelijkertijd voel ik dat een onzichtbare afschuwelijke kracht me juist naar die rand wil 
lokken. Er is een neiging om te gaan proberen hoe het is om te vallen. ‘ Kijk maar, 
probeer maar.....’ Getver. Als de dood ben ik dat het zal gebeuren. 
En er moet niemand achter me gaan staan, dan ben ik gelijk weer weg. Ik vertrouw het 
niet achter mijn rug. Wat ken ik dit gevoel van onveiligheid goed. Té goed. 
‘Kijk!’ Mijn geliefde pakt mijn arm en wijst. Ik spring bijna op van schrik. Aanraking 
verdraag ik niet, zelfs als iemand tegen me praat, verstar ik. Ik hou mijn adem in, sta 
stokstijf stil en dwing mezelf te kijken waar hij naar wijst. 
Een roofvogel. Het gebied zit er tegenwoordig weer vol mee, allemaal soorten arenden, 
gieren en valken. En groot! Ze. hebben een spanwijdte van wel drie meter. Een enorme 
vogel; doodstil zweeft hij op de luchtstroom, zijn vleugels bewegen helemaal niet. 
Prachtig, zelfs ik kan ervan genieten, hoewel mijn aandacht voor mijn benen die stevig 
op de grond moeten blijven en mijn radar dat er niemand acter ma gaat staan, geen 
moment verslapt.  
‘ Wat leven wij dan toch eigenlijk in een saai land, hè?’ zegt Paul later, ‘Al die 
natuurpracht hier..... En het is zo heerlijk, die stilte op die hoogte. Als iedereen op zo’n 
plek nou even z’n klep houdt. Je hoort dan echt helemaal niets. Net als in een 
luchtballon.’ 
Op een bepaald moment is het genoeg, dan moet ik echt weg van de afgrond. Paul 
begrijp dat wel en respecteert het ook. Hij knikt me toe. ‘Je doet het toch maar mooi 
wel hè? Je gaat er toch maar mooi kijken, ondanks alles! Hartstikke goed......’  
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11 September 2008  

ZESTIEN STAPJES  

Het is behoorlijk warm als we de weg vervolgen naar Monaco. (Ja, we wilden toch lekker 
weer? Nou, dat hebben we dus.)  
Ik kijk mijn ogen uit. Zoveel natuurschoon had ik niet verwacht. Neem nou St. Jean Cap 
Ferrat, dat als een rots uit de zee opdoemt. Niet te geloven. En de vergezichten tijdens 
de rit.  
Monaco zien we ook al van verre liggen: de oude ommuurde stad met hoog op de klif het 
prinselijk paleis.  
Je kunt uitsluitend met een grote trap van de benedenstad bij het paleis en het oude 
dorp komen. Een hele klim, maar de beloning is er hoor. De baai ligt aan onze voeten, 
aan de andere kant daarvan kijken we uit op Monte Carlo. Recht naar beneden ontwaren 
we de rode daken, schots en scheef, van de oude huisjes rond het paleis.  
Op het plein voor de hoofdingang van deze prinselijke behuizing loopt een soldaat de 
wacht. Geen gewone soldaat: hij heeft een heel mooi wit pak aan met een hoge muts. 
Zijn geweer houdt hij strak voor zich. ‘Dat moet je niet de hele dag doen,’ verzucht 
Paul. 
Hij staat hem lang te bekijken, terwijl ik een paar ansichtkaarten koop om mijn sociale 
plichten te vervullen.  

‘Zestien stapjes,’ deelt mijn geliefde mij mee, terwijl hij richting de nog steeds heen-
en- weer kuierende paleiswacht knikt. ‘Zestien heen, en zestien weer terug...... Pffff. 
Wat een baan, hè?’ 
‘Als de Grimaldi’s nou uitsterven, wat zou er dan met dit land gebeuren?’ zit Paul te 
overpeinzen, een tijdje later. Wij zitten lekker te eten op een terrasje in een heel nauw 
straatje. Ik kijk recht uit op het paleis. Tja, geen idee. ’Dan nemen wij het over ‘ is 
mijn suggestie, ‘leuk huis erbij....’  

Dat ziet mijn lief wel zitten. ‘O, dan wil ik wel een werkkamer in die toren,’ wijst hij. Ik 
knik. Dat kan hoor. 
‘Maar hoe moeten ze je dan noemen?’ Ja, Vorst vindt hij een titel van niks. Vorst. Nee, 
dan maar prins of zo. Prince Paul de Monaco. En ik; Princesse Erique? Mmmm, klinkt best 
goed.  

Om het compleet te maken, toeren we nog langs Monte Carlo – het moderne gedeelte 
van het land. Nou ja, modern. Ook al weer zo’n honderd jaar oud, schat ik. Maar het 
casino moet je gezien hebben. We zien ergens een auto die naar mijn mening ook voor 
een ruimteschip door kan gaan. Echt. Ik zou er eigenlijk een foto van willen maken voor 
Olaf, maar ja, het ding is sneller dan mijn gedachten en allang weer uit mijn 
gezichtsveld verdwenen...  
Trouwens nooit geweten dat Monaco nog het meeste lijkt op een mierenhoop. Binnenin 
de berg is het net zo druk als daarbuiten en erbovenop. Een compleet gangenstelsel is er 
aangelegd. Wegenstelsel, eigenlijk. De wegen en straten krioelen over elkaar heen en 
onder elkaar door, dwars door de berg heen. Ik ben mijn oriëntatie helemaal kwijt. 
Zonder verkeersborden is het onmogelijk om je weg te vinden!  
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10 September 2008  

MONDAIN  

De eind-negentiende-eeuwse sfeer komt me tegemoet. De kaarsrechte weg gaat 
bergafwaarts naar de kust, zó de zee in,lijkt het. Maar dat gebeurt niet; ineens stuiten 
we op de oude kern van Cannes en daar verandert het. Eenwirwar van smalle straatjes 
waar de rondweg ons omheenleidt. Die negeren we, want ik wil nou juist die sfeer 
proeven van de oude mondaine badplaats. Ik heb mij erop gekleed! Rok, grote 
zonnehoed en dito zonnebril. Dus doorkruisen we het centrum dat ook middeleeuws 
aandoet, net als de rest van de Provence. Heeft de tijd hier stilgestaan? Soms heb ik die 
indruk. Het geeft me een veilig gevoel van rust.  

En daar is de boulevard, met de grote beroemde hotels uit Le Fin du Siècle. Onverwacht 
groen is het hier. Palmbomen, jachten in een haven en ook een strand. En ook hier: wat 
een kleuren.... We stappen niet uit, want we hebben nog meer te doen. Langs de oude 
kustweg rijden we oostwaarts, Door Antibes (ook al zo’n begrip!) en St. Laurant-du-Var 
naar Nice.  

Hier zetten we de auto neer om een stukje rond te wandelen. De haven van de 
veerdienst naar Corsica, waar wij in eerste instantie per ongeluk in terechtkomen, is 
uitgestorven. Bijna geen mens te zien! Wel een boot die net de laadklep sluit en op zijn 
gemak de haven verlaat.  
We keren op onze schreden terug, want we kunnen er nergens meer uit, overal staan 
hekken. Door een klein gat in een hek (met een deur) ontsnappen we en lopen we naar 
de jachthaven. Want ik wil dat wel eens zien, die reuzenplezierboten! Nice is veel 
kleinschaliger en sympathieker dan ik altijd aangenomen heb. Steil, want het gebergte 
begint direct bij de kust, oud en gezellig. Het haventje is ook niet zo groot. ‘Er is ook 
een grotere,’ zegt Paul, ‘de nieuwe haven.’ 
De haven mag klein zijn; de schuiten daarentegen zijn enorm. Wij lopen erlangs en 
proberen ons een beetje voor te stellen hoe het is om zo’n ding te bezitten. Bij die 
JetSet te horen.  
‘Zou je dat wel willen?’ vraagt Paul. Ja hoor. Ik stel me een leven voor zonder zorg om 
geld. Ohh ja, ik zou daar geen moeite mee hebben.  

En dan St. Tropez. Via de weg om de baai heen, vanaf Ste. Maxime aan de zuidkust, kun 
je er komen. En druk op die weg! En de hele tijd zie je de stad al liggen aan de 
overkant. Het lijkt wel een tegen de berghelling aangesmeten dorp. Tussen het oude 
dorp en de helling met de nieuwe(re) huizen (huizen? Villa’s, mansions, dat zijn betere 
omschrijvingen en we zien ons er al helemaal wonen. Zelfs zitten we al uit bekijken 
welke villa ons het meeste aanspreekt) van de nieuwe JetSet staat de eeuwenoude 
citadel. Een onverwacht fleurig kerkhof is direct aan zee aangelegd.  

Lang de haven – ook hier grote plezierjachten – staan schilders á la Montmarte. Ze 
verdringen elkaar voor het beste plekje met de meeste toeristen. Ezels vol handwerk 
staan klaar om verkocht te worden. In een Ierse pub (ja, Iers, logisch) nuttigen we een 
glaasje wijn, voordat ik met mijn voeten in de Middellandse Zee ga staan. Plassen doen 
ze hier nog in gaten in de grond: die ouderwetse hang-wc’s.  
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Toch lukt het me en daarna gaan de schoentjes gauw uit op het kiezelstrand. Niet fijn, 
die stenen onder m’n blote voeten, maar ik moet toch even in de zee staan.  
En dan kom ik weer met beide voeten terug op de aarde zoals ik die ken. File. Een uur 
doen we erover om langzaam rijdend om de baai heen te komen en de weg naar het 
noorden – de bergen in – te bereiken. Een uur over zestien kilometer, of laten het er 
twintig zijn. Het is zoals het is. Gelukkig boffen we met dePastorale van Beethoven, en 
het uitzicht op St. Tropez dat héél langzaam naar rechts schuift, blijft prachtig.  

De Cote d’Azur is helemaal niet verschrikkelijk, zoals ik thuis vroeger altijd gehoord 
heb. Nee hoor, het is een zeer mooi, afwisselend gebied. Prachtige natuur en 
schitterende oude stadjes. Ik ben blij dat ik nou eens met eigen ogen gezien heb.  
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9 september 2008  

STILTE  

‘s Avonds horen we alleen de krekels en het ruisen van de beek naast onze tent. Het is  
hier stil. Wat heerlijk dat zo’n plek nog bestaat op deze planeet die zonder lawaai niet 
meer lijkt te kunnen bestaan. Het is zo heerlijk. Niets dringt er door tot deze plek: geen 
verkeersherrie, geen decibellen van apparaten, helemaal niets horen we. 
Vlakbij onze tent huizen Ignace en Chiepie op een veldje met een soort stal. Ignace is 
een ezel, een heel vriendelijk dier.  
‘Ig-naaace,’ zegt hij regelmatig. ‘Ig-naaaace’. Wat een vondst, deze naam voor een 
ezel..... Uit la chèvre Chiepie moeten nu bijna zeven kleine chèvre’tjes komen, zo te 
zien. Met een vierkante buik scharrelt zij vrolijk over de stenen en door het weitje. Ik 
hoop erop dat dat gedurende ons verblijf gebeurt.  
Het gevoel van rust en stilte wordt nog versterkt door het feit dat we geen buren 
hebben hier; het gedeelte waar wij staan, is inmiddels verder compleet verlaten. Boven 
staan nog wel tenten en zelfs caravans. Ook die bewoners maken geen geluid. Kortom: 
La Colle is de ie ideale plek om tot rust te komen. Om mijn hoofd leeg te maken, om 
alles los te laten.  
‘Ik wil het niet meer,’ heb ik al meermalen tegen mezelf gezegd, ‘die rotzooi. Weg 
ermee.’ 
Alles moet weg, alle narigheid uit de jaren voor mijn echtscheiding – uit mijn complete 
eerste huwelijk dus eigenlijk – ik zou gek zijn als ik dat allemaal vast zou houden. ‘Laat 
los, laat het gaan, hou het niet bij je!’ 
Want ik hou het onbewust vast, zo verkrampt ben ik ermee. Het blijft in me zitten en 
zorgt voor een te dikke buik en krampachtige keel. Waar kun je beter dingen loslaten 
dan op een stille, vredige plek als deze kampeerplek?  
De grote schoonmaak is begonnen.  

Leegmoet m’n hoofd, dat is wat ik wil. Om dit te bekrachtigen, loopt het ook letterlijk 
leeg. Vanaf het vertrek uit Den Haag verzamelt zich allerlei troep in mijn neusholten. Op 
een gegeven moment is het niet meer te houden; de knop gaat om en het barst los. Wat 
een troep er allemaal uitkomt! En ik blijf maar snuiten.  

Enorm is de opluchting die het in mijn hoofd geeft. Leeg, schoon en opgeruimd. Nee, ik 
ben niet gewoon verkouden, dat is anders. Dan voel je je slap, belabberd en lusteloos. 
Daar heb ik geen last van, integendeel, zou ik bijna zeggen. Nee, een grote 
opruimingsactie van mijn lijf is het. 
Twee weken blijven we hier, krap. Dat is niet genoeg om me compleet leeg te maken, 
daar heb ik wel twee maanden voor nodig. Maar een lekker begin is het wel!  

Al vaker heb ik het ervaren: in dit gedeelte van de wereld leven de mensen anders. Het 
klimaat (ja, we wilden mooi weer, nou, dat hebben we ook!) zorgt ervoor dat je je 
gewoon niet haast. Rustig aan. Geen stress. Relax. 
Ik vertraag ook. Voor alles nemen we de tijd. Er zijn dagen dat ik geen idee heb hoe laat 
het nou is; het interesseert me niet en het maakt ook niks uit.  

‘Er is zon,’ zegt mijn lief ‘s ochtends. De zon verschijnt dan boven de bergtoppen en dat 
is het teken om op te staan, het wordt dan ook heel snel warm. Aan het eind van de dag 
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verdwijnt hij weer achter de tegenoverliggende toppen. Dan koelt het weer even vlug af 
en de krekeltjes beginnen zonder terughouding hun onderlinge conversatie. We genieten 
we van een prachtige, heldere hemel die werkelijk bezaaid is met sterren.  

Prachtig. Daarna gaan we meestal ook weer slapen, want het is donker en koud. Ja, als 
ik wil douchen, moet ik wel even de tijd checken, want na half elf mag er geen water 
meer stromen. Ben je te laat, pech, dan douch je morgen maar. En niemand die zich 
eraan ergert, aan deze regel.  

Maar ja, wij willen vanzelfsprekend ook wel eens naar het toilet. En dan zullen we een 
ware pelgrimstocht moeten afleggen. De tent staat zoals gezegd helemaal beneden, 
maar het toiletgebouw niet. Dat bevindt zich boven. 
Om daar te komen, moeten we eerst een paadje nemen dat zelf al stijgt. Vervolgens 
doemen er 53 treden op voor je neus, verdeeld over drie trappen, twee lange en dan 
nog een paar treetjes. Ertussen nog naar boven lopende paadjes. Paadjes met veel 
stenen en keitjes, en tot mijn verrassing zitten er ook allemaal helderblauwe kiezels bij! 
Keitjes van dit soort blauwe rots lagen vroeger, in mijn jeugd, op straat bij mijn oma in 
Schiedam. Kinderkopjes! Al met al klimmen we ongeveer de hoogte van zes verdiepingen 
als je het vergelijkt met de afmetingen van ons Nederlandse huis. Dat kost tijd, dat gaat 
echt niet ff snel. Je leert het heus wel af om haast te hebben! Nou, we merken het wel 
in de benen hoor, vooral de eerste dagen. Daarna went het. Over conditietraining 
gesproken.  

Eenmaal boven – hijgend, – hoe kalmpjes-aan je ook doet! – zien we de tent in de diepte 
liggen. Hagedisjes liggen er van de zon te genieten. Hoezo haast? 
‘Wie heeft die dingen trouwens hagedis genoemd?’ fronst mijn lief. ‘Ze zitten helemaal 
niet in een haag. Stenedissen zijn het!’  

Niemand zal het raar vinden dat ik ‘s nachts, als ik eruit moet om te plassen, ik deze 
hele reis niet onderneem. Dan laat ik het lekker allemaal lopen, ergens achter een 
boom, in het zilveren maanlicht. Stiekem glurend of ik kabouters zie. Want dit is toch 
het tijdstip dat je die buiten aan zou kunnen treffen......  
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CASTELLANE  

Dwars door het prachtige, woeste gebergte van de Provence vinden we de weg naar 
Castellane. Ik waan me helemaal van de wereld in deze overweldigende natuur. Wat een 
land. Castellane is uitsluitend bereikbaar via kronkelige bergwegen vol 
haarspeldbochten, die langs dusdanige afgronden leiden dat ik af en toe de auto maar 
stevig vasthoud. Niet dat hij dan stabieler op de weg blijft, maar voor mijn gevoel heb ik 
er zelf wat meer controle op.  

Maar wat een land. Dat zei ik al, maar ik ben nu nog steeds onder de indruk, nu we 
alweer een week thuis zijn.  

De Vogezen hebben we letterlijk links laten liggen. ‘Jammer van de kaart en het boek,’ 
roept Paul, ‘Later gaan we wel eens, heus. Maar nu niet!’ 
Want nog steeds schijnt de zon niet, nu, al een flink eindje in het Franse land. En die 
zon willen we echt. Zo komen we aan in Dijon voor de overnachting. En ja, ook hier 
blijkt het wolkendek de zon nog de baas te zijn, zien we de volgende ochtend. ‘Kom op, 
we rijden verder!’  

Ergens in de middag rijden we bij Aix-en-Provence het departement Alpes de Haute 
Provence in. Wat een landschap zo ineens! Zelfs vanaf de autoroute is het al fraai. 
Langzamerhand schijnt de zon hier overtuigend, dus we zetten de auto op een 
parkeerplaats bij een uitspanning en onder het genot van een kop koffie vouwen we de 
kaart uit en gaan we kijken wààr we nou heen gaan rijden.  

Want nu we toch zo zuidelijk zitten, is het ook leuk om eens te gaan kijken in Monaco of 
Nice, zegt mijn lief. Hij is er wel eens geweest, ik niet. 
Ik wil dat allemaal wel zien, maar er zit toch een naar Hollands kantje aan me dat zegt: 
hoe dichter we bij de snelweg blijven, hoe minder kilometers op bergweggetjes het is 
om ergens iets te bezoeken. Pfffff. Walgelijk, nietwaar? En dat terwijl ik eigenlijk het 
liefste midden in de bergen op een wei zit, ver van lawaai, elektronica en verkeer.  

Ik wijs voorzichtig iets aan in de buurt van Aix – er is daar een mooie, betaalbare 
camping, staat in mijn boek – maar Paul reageert direct. ‘Nee joh! Zonde! Zijn we zó ver 
gekomen! Dan kunnen we beter nog een beetje doorrijden. Dan kunnen we naar Nice en 
zo.’ Hij heeft gelijk, eigenlijk. 
‘ls het te ver is voor vandaag, rijden we morgen nóg een stukje,’ gaat hij verder. Dàt 
lijkt mij nou niet geweldig. De tent opzetten en dan de volgende dag weer afbreken en 
een paar uur later opnieuw neerzetten? ‘Laten we dàn doorrijden,’ stel ik voor. Ik wijs 
het gebied aan waar Castellane in ligt.  

‘Daar lijkt het me mooi!’  
Er zijn genoeg campings. Ik neus in het campingboek, sorteer op prijs (want wat een 
verschillen!) en kom met La Colle. 
‘Tegen een vrij steile helling ligt dit deels terrasvormige campingterrein. De 
standplaatsen hebben een natuurlijke afbakening van bomen en struiken. Minder 
geschikt voor caravans.’  
Helemaal mijn camping! 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Paul is het met me eens; dus voorlopig wordt La Colle ons doel. Eenmaal van de snelweg 
af en in de bergen weet ik direct dat ik geen spijt zal hebben van onze beslissing om 
door te rijden.  
En dan vinden we Castellane. Al van verre zien we een hoge rots met daarop een 
kapelletje, al weten we dan nog niet dat dat de huiskapel van het dorp is. Bovenop een 
loodrecht oprijzende rots bevindt zich het bedevaartsoord Notre Dame du Roc. Later 
zullen we er nog opklimmen, al weten we ook dat op dit moment nog niet. 
We schieten een onverwacht weggetje in dat steil omhoog lang de berg gaat. Nu 
snappen ook waarom La Colle ‘minder geschikt’ is voor caravans.....  

En dan.... dan zijn we er. Een onopvallende entree, een klein receptiegebouwtje met 
een bel, vlakbij een woonhuis. Zoals bijna alles in dit gebied is het oud. Het ademt de 
middeleeuwen. Zorgvuldig geschilderd in crèmewit, met luiken en deuren in de 
typerende Provencaalse blauwe kleur.  

‘Bonjour!‘ De eigenaresse komt op ons gebel af. En er is nog plaats voor ons ook. De 
dochter des huizes wordt erbij gehaald en zij loopt met ons mee. 
‘Je vous montre!’ Een hobbelig paadje langs het toilet-gebouw en dan blijken we 
bovenop de berg te staan. De camping gaat echter door aan de andere kant, op de 
aflopende helling. ‘Geweldig!’ fluister ik mij lief ademloos toe.  

Naar beneden gaat het over een trappetje en wat hellinkjes (dat zullen we later nog 
weten ook!), verder naar beneden en dan hoor ik het ruisen al. Een beekje!  
‘Gaan we hier staan?’ vraag ik Paul, ‘Dat wil ik wel! Heerlijk bij een beek.....!’ Ik zie 
mijzelf er al helemaal zitten, op een steen, met mijn voeten in de stroom. Onze 
gastvrouw wijst een plek aan helemaal achterin. De laatste van de camping. ‘Maar,’ zegt 
ze, ‘Si vous voulez, zou u morgen ergens anders kunnen gaan staan, want er vertrekken 
mensen.’  
Hoeft niet! Ik ben verkocht. ‘Hier wil ik blijven!’ zeg ik enthousiast. 
Paul glimlacht. Hij zal het me de komende dagen een paar keer vragen. ‘Wil je hier 
blijven, of gaan we nog een andere plek zoeken?’  
Een andere plek? Hier kan ik een slang verjagen uit de tent; hier lopen groene rupsen zo 
groot als een wijsvinger. Okee, die slang is van dezelfde grootte, maar dan zwart. Toch 
een slang!  
Het douchewater doet het steeds één minuut, dan moet je weer op een knop drukken. 
Mochten we willen douchen, dan moeten we zorgen dat vóór half elf ‘s avonds te doen. 
Who cares. Tijd zat en nergens zit druk achter. 
Dus: een andere plek?  
Ik wil blijven. Geen animatie hier, geen zwembad, disco of playbackshows. 
‘Het is een prima plek hier,’ knikt hij ook. ‘Ik hoef niet weg hoor!’ 
We zijn het eens.  
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DE ZON ACHTERNA  

‘En wat komt Olaf nou doen???’  
We zitten startklaar in de auto, mijn geliefde heeft het sleuteltje al in het contact 
gestoken als we ineens een schim achter ons het tuinhekje in zien schieten. 
Olaf? 
Inderdaad staat opa dubbelgeparkeerd op straat en heeft mijn zoon net de voordeur 
open. Hij staat al op de trap. Iets vergeten, natuurlijk. 
‘Ja, m’n portemonnee’ bast hij. Het hoge jongensstemmetje is allang veranderd in een 
diepere brom.  

Ik had het al gezien gisteravond, maar ze waren toen al weg. Op het bureau vamn mijn 
oudste lag nog zijn portemonnee, met giropas en ID-kaart. Gelukkig is hij er dus zelf nog 
achtergekomen.  
De jongens zijn, na de Disneylandreis met ons, bij hun vader – oftewel bij opa en oma – 
om met hem nog vakantie te vieren. Vandaag gaan zij ook met ze op pad.  

Afgelopen weekend zijn we eindelijk naar de winkel geweest om wat documentatie over 
de Vogezen te kopen. Een kaart van de regio, en een soort gids. Ik heb het al helemaal 
uit zitten te  

spitten en weet nu wat er te zien is een waar het waarschijnlijk mooi is en waar we dan 
een camping moeten zoeken. In het campingboek heb ik die ook gevonden.  

Maar nu nog het weer! 
Dat is niet te koop. Het is hier in Nederland nog steeds helemaal niks. Regen en regen. 
Wind en nattigheid. Heel Midden-Europa doet hieraan mee. Maar we willen zon! 
Ook in Frankrijk is het niet veel bijzonders. Het noorden van dat land is net als bij ons, 
over Belgi' hebben we het maar helemaal niet, en ook rond Parijs schijnt het knudde te 
zijn. Hebben we vorige week nog geboft bij Disneyland Parijs! Het was toen droog en 
zelfs een beetje warm. In elk geval liet de zon bijna de hele dag regelmatig zien.  

We moeten een plan-B opstellen. Maar wat? Budget voor een flinke reis is er niet. Een 
last minute naar de zon zal het dus niet worden. Trouwens, dat is ook niet echt leuk. 
We besluiten om het van het moment te laten afhangen. Bespreken doen we toch niets, 
want met de tent is dat niet echt nodig. Het echte hoogseizoen loopt al ten einde, een 
camping is vast altijd wel te vinden. We gaan wel richting zuiden, dat geeft toch de 
meeste kans op lekker weer. Waar we uitkomen? Ergens ver in Frankrijk?  

‘Desnoods rijden we Itali' nog in’, stelt Paul optimistisch voor. Prima, als het maar in de 
twee weken past die we hebben. Dat we ook nog een dag of tien niet-onderweg zijn, 
dus. Want ik heb een grote stapel boeken en wil die allemaal lezen.  

Zo zit de auto dus vol spullen zitten we startklaar als daar ineens Olaf verschijnt, die 
zijn portemonnee vergeten blijkt. Hij grist hem van zijn bureau. Met een grijns is hij 
alweer beneden. ‘Dag mam! Dag Paul! Nou, veel plezier hè. En goeie reis.....’  

Dan gaan we. Rijden tot de zon overtuigend blijft schijnen.....  
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TOWER OF TERROR?  

‘We gaan eerst naar The Pirates of the Carribbean,’ roept Olaf, ‘ Dat is echt gaaf!’ Hij 
beent al ver vooruit.  
De Pirates. Daar durf ik ook wel in, weet ik nog van tien jaar geleden. De tragiek van 
toen voor de jongens was eigenlijk dat ik me nergens in waagde en ze te jong waren om 
alleen te kunnen sturen. Ze mochten dus alleen in de attracties-voor-kleine-kinderen – 
wat ze ook waren, natuurlijk. Nu kunnen ze dat allemaal, op eigen houtje, in halen.  

En dat doen ze ook. Wij sturen ze af en toe samen op pad. ‘Ga maar doen wat je wilt! 
Wij zitten hier.’ 
Een beetje onwennig eerst, doen ze het ook. Vooral Olaf heeft er geen problemen mee 
om zonder ons het prak af te struinen en in de wildste attracties te gaan.  

‘Vet!’ meldt hij stralend na de Space Mountain  
‘Had jij ook gedurfd!’ Tegen mij, na iets met treintjes die ook ondergronds naar een 
eiland razen. ‘Wat wil jij nou?’ vraagt Paul aan Sander. Want mijn jongste laat zich 
vooral meevoeren door zijn broer. Hij moet er lang over nadenken, hij vindt eigenlijk 
alles leuk.  
‘Het Spookhuis nog een keertje!’ komt er dan. We hebben dit ontzettend Britse 
vervallen landhuis waar het spookt de vorige dag een keer bezocht. Ook dit is iets waar 
ik met een gerust hart instap. Dat gaat heel kalmpjes en het is bovendien heel leuk 
gemaakt.  
Iets anders is een nieuw ding in het filmpark – wat overigens een prachtig park is! – een 
reis onder water. Niet echt onder water, maar zogenaamd. Het staat al in de 
beschrijving: duizelingwekkende vaart, ronddraaien met onverwachte bochten. Wees 
vooral niet zwanger en met hartklachten kun je beter niet instappen.....  

‘Kunnen we dat dat?’ informeer ik zenuwachtig, want Paul heeft bedacht dat wij 
vandaag een dappere daad gaan stellen door toch een keer iets engs te doen. Maar die 
hartklachten?  
‘Ja hoor,’ meent hij geruststellend, ‘dat kan wel. Kom op, vandaag zijn wij dapper.’ 
We moeten anderhalf uur wachten, en als nog eens anderhalve minuut daarna de 
ijselijke rit voorbij is, weet ik weer waarom in 25 jaar geleden besloten heb om nooit 
meer in een dergelijke attractie te stappen, waar dan ook.  

‘Leef je nog, mamma?’ klinkt het bezorgd achter me. 
Ja, dat wel. Maar ik had het niet meer. Paul blijkt net als ik de hele rit zijn ogen stijf 
dichtgeknepen te hebben. Als ik hem vraag wat er nou te zien was, weet hij het ook 
niet.  
Ik ben van plan dit nooit meer te doen en zeg dit ook, zodra mijn maag voor mijn gevoel 
weer op zijn eigen plaats zit. Mijn lief is het met me eens. Wij gaan het de rest van de 
tijd rustig aan doen. ‘Er zijn plekken zat waar ouders zitten en op de kinderen kunnen 
wachten,’ meldt Olaf plagerig. Jaja.  

Gelukkig er er veel meer te doen, naast waaghalzerige attracties. En wie schetst mijn 
verbazing als mijn oudste ineens uitroept dat de shows eigenlijk minstens zo leuk zijn? 
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Want, zoals hij zelf zegt, er zijn grenzen aan het incasseringsvermogen, ook bij hem..... 
Die Tower of Terror zit er ook niet gelijk in, nog. Hij twijfelt hevig.  

Het is echt geweldig wat ons voorgeschoteld wordt. Tarzan, Lion King, twee live-shows 
die mijn verwachtingen overtreffen, hoewel ik in dat verre verleden die eerste ook 
gezien heb en destijds ook hoog waardeerde. De laatste avond, als we met versleten 
voetjes naar het theater schuifelen, blijken we vijf minuten te laat te zijn om nog in de 
zaal te kunnen.  

Vol! Onverbiddelijk gaat er een koordje over het pad. Wij staan daarachter in plaats van 
ervoor. Dus besluiten we dat het op geen enkel bezwaar stuit om naar de Franstalige 
versie te gaan, een uur later. Het verhaal kennen we heus wel. Hoewel wij eerder op die 
dag een jongen hadden met een zuur gezicht omdat hij bij (zijn eigen!) vergissing 
belandde in een Franssprekende Stitch, schuifelen we nu zonder commentaar gevieren 
het theater in naar Le Roi Lion.  

En geen van ons had het willen missen. Wat een artiesten daar zeg. Geweldig. Zo goed 
en zorgvuldig afgewerkt ook allemaal. Petten en hoed af.  
Toch kan mijn lief het niet laten.  
‘Die Tower of Terror? Daar?’ Hij wijst naar het grote ‘Hollywood Hotel’.  

‘Laatste kans!’ Nog steeds twijfel bij mijn zoon. 
‘Ik weet niet of het iets voor mij is,’ komt er dan voorzichtig, ‘ Dat vallen-naar-
beneden... ik weet het niet hoor.......’  
‘Je kunt het niet maken hoor,’ plaagt Paul, ‘straks op school vertellen dat je in 
Disneyland Parijs geweest bent, maar de Tower of Terror hebt gemeden?’ 
Olaf laat zich niet op de kast jagen. Hij schudt Nee. 
‘Ik denk niet dat ik het doe,’ zegt hij. 
‘Laatste kans!’ probeert mijn geliefde lachend. 
Maar nee. Olaf heeft zijn besluit genomen. ‘Ik doe het niet. Ik heb ook grenzen!’ 
Klinkt redelijk en natuurlijk wil niemand hem dwingen. 
‘Okee,’ zegt Paul, ‘je beslist zelf! Kom mee, gaan we zo een plekkie zoeken om naar het 
vuurwerk kijken.’ 
Als afsluiting van ons bezoek zeker spectaculair. Sander maakt de ene foto na de andere 
en Olaf neemt het als filmpje op. ‘Hier ben ik blij mee!’ straalt hij.  
Dat we de volgende dag nog even Parijs ingaan, voor we weer naar Nederland afzakken, 
is 
vooral voor ons leuk. Wat de jongens betreft, had dat niet gehoeven... 
Maar er blinkt toch ook wel weer enthousiasme in de oogjes als we in Montmartre 
rondlopen en  

later in La Défence. Mijn oudste is hier met school ook geweest en hij weet gewoon 
feilloos de weg. Ik blijf me verbazen over dat postduivenoriëntatievermogen....  
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PARIS!  

Na Antwerpen zie ik schuin achter me een grijns. Hij zegt niets, mijn jongste, maar kijkt 
me veelbetekenend aan.  
Olaf, helemaal verdiept in een spelletje op zijn DS, lijkt nog niks te merken. Denk ik, 
maar dat blijkt een misvatting. Op het moment dat mijn lief naar achteren roept ‘We 
rijden Frankrijk in!’ komt er gerommel naar voren.  

‘Dat zie ik ook wel,’ meldt mijn oudste zoon, ‘Frankrijk’. Ik krijg een lege blik 
toegeworpen. Hij heeft duidelijk besloten niets meer te vragen. 
Het kan niet missen, deze route leidt naar Parijs. Dat kan niemand meer ontgaan. 
‘Gaan we naar Parijs?’ probeert Sander toch nog een keer, op zijn eigen manier van ik-
vraag-het- toch-ik-trek-me er-niks-van-aan. Hij krijgt niet een echt duidelijk antwoord, 
want het moet tot het laatst moment een verrassing blijven.  

We hebben een hotel geboekt voor een paar nachten, oostelijk van de Franse hoofdstad, 
niet ver van Vallée sur Marne, waar zich Disneyland bevindt.  
‘Jongens, we gaan vanavond naar Parijs!’ Paul spreekt eindelijk het verlossende woord 
nadat alle bagage binnen is en wij ook allemaal geplast en gedronken hebben. ‘ We gaan 
er ook wat eten en dan vertellen we jullie onze plannen......’  

Het idee naar Parijs te gaan, stemt de jongens al vrolijk. En dan, in het Quartier Latin – 
waar Paul en ik elk jaar een keertje eten en dat eigenlijk ook jaarlijks willen blijven 
doen – genietend van een heerlijke Boeuf Bourguignon, komt het eruit. 
‘Straks gaan we de stad in,’ spreekt mijn geliefde, ‘De Eiffeltoren op.’  

Ze schieten al rechtop.  
‘Morgen gaan we naar Disneyland.’ Sanders adem stokt. ‘Disney!’ 
‘Overmorgen ook!’ ‘Yes!’ is het commentaar van Olaf. 
‘En de dag daarna,’ vertelt Paul verder, ‘gaan we ook nog naar Disneyland!’ 
De ogen stralen. ‘Echt? Drie dagen!’ roepen ze, ‘Gaaf!’ 
Onze verassing is geslaagd te noemen. 
‘Iedereen wist waar we heengingen, behalve wij,’ zegt Olaf later die avond quasi-
verontwaardigd. ‘En niemand wou het verklappen!’  
Ja, iedereen had het op mijn blog op onze bruiloftsite gelezen. Dit vertel ik dan ook. 
‘Jullie hadden het ook kunnen weten!’ Ik heb er al weken lol over. ‘Ik had het erop 
gezet!’  
Ze kunnen het nauwelijks geloven. ‘ Op die site??’ Ze hebben vrijwel nooit op de site 
gekeken, en dat wist ik. Daarom vind ik het zo leuk om daar te schrijven we deze week 
zouden gaan doen, als verrassing voor de jongens..... 
Het was een risico, maar die gok heb ik wel durven nemen.  
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2 September 2008  

IJSJE ETEN OP DE EIFFELTOREN  

‘Zullen we een ijsje gaan eten op de Eiffeltoren?’ stelt Paul voor. We zitten gevieren aan 
tafel, bezig met het eten. De jongens kennen Paul zo langzamerhand. Hij komt wel 
vaker met in hun ogen onzin-gedachten. 
Mijn oudste knikt minzaam, het lijkt hem wel wat, theoretisch, die Eiffeltoren, maar hij 
lacht meesmuilend. We gaan tóch niet naar Parijs, zie je hem denken. Mijn jongste 
meent wel dat dat erg hoog zal zijn, die toren. Geen van beiden heeft het door.  
 
‘Zou jij wel in de Tower of Terror durven?’ vraagt Paul een paar dagen later. We zitten 
weer aan tafel.  
Een wazige blik. ‘De Tower of wat?’  
‘Terror,’ herhaalt mijn lief onbewogen, ‘In Disneyland Parijs staat die. Nieuwe attractie’. 
Er gaat iets dagen. ‘Heb ik op TV gezien,’ roept mijn jongste. 
‘Dan val je zo ffffffftt ... naar beneden,’ verklaart Paul, ‘vanaf de dertiende etage van 
een vervallen hotel.’  
Mijn oudste grijnst. ‘O ja,’ zegt hij, ‘Wel gaaf, denk ik.’ 
‘Maar zou je erin gaan?’ herhaalt Paul zijn vraag. 
‘Ja hoor,’ klinkt het stoer, ‘Hoezo?’  
O, zo maar. Geen van beiden heeft iets door.  

‘Lijkt het je wel leuk, die Tower of Terror?’ informeert mijn geliefde nog een week later. 
Ze zijn er inmiddels aan gewend dat we tijdens het eten best vaak over attracties 
spreken. In Disneyland, waar ze veel jaren geleden geweest zijn, of Slagharen, of de 
Efteling, die ze ook allebei kennen.  
‘Of een ijsje eten op de Eiffeltoren?’  
‘Ja hoor,’ blijft mijn oudste beweren, ‘Gaaf.’  
Paul blijft grijnzen. Ze eten gewoon door maar hebben nog steeds niks door.  

‘Waar gaan we nou heen?’ vragen de jongens nu al een paar weken. ‘Na 8 augustus?’ 
Wij trouwen op die datum en ze weten al wel dat ze de week daarna vrij moeten 
houden. Allebei hebben ze dat aan hun werkgever ook doorgegeven (!!), zonder te 
weten waarom eigenlijk. ‘Gaan we weg?’ 
‘Hoe lang gaan we weg?’ 
Wij blijven er vaag over.  
‘Wat vinden jullie van Slagharen?’ vraagt Paul een keer en de volgende dag: ‘Of De 
Efteling, zijn daar leuke dingen te beleven?’ 
Ze hebben echt geen idee.  

Op 10 augustus staan we bijtijds op. Olaf kijkt me vol ongeloof aan. ‘ Waarom ben jij zo 
vroeg?’ vraagt hij achterdochtig. Ze zijn gewend dat wij ons in het weekend voor 11 uur 
niet vertonen, maar deze dag loop ik om 9 uur gedoucht en aangekleed vrolijk rond met 
ontbijtspullen. 
‘We gaan een stukje rijden,’ zeg ik opgewekt.  
‘Rijden,’ herhaalt hij neutraal, ‘Hoe lang? Waarheen?’ O, ergens.  
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De avond ervoor heb ik tassen gepakt met kleding voor ons alle vier. Die staan al in de 
auto. ‘Neem wat mee voor onderweg!’ raadt Paul ze aan, ‘ het is toch wel minstens 
anderhalf uur rijden.’  

‘Heeft Olaf zijn fototoestel?’ vraag ik als we de straat uitrijden. 
‘Nee’, komt het vanaf de achterbank. ‘En vindt hij dat niet jammer?’  
‘Een beetje wel,’ klinkt het licht aarzelend (of achterdochtig?) achter me. Dacht ik al. 
We halen zijn camera even op. Want ik weet zeker dat mijn oudste het niet zal kunnen 
verteren niet als hij geen foto’s kan maken in Disneyland Parijs.  
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3 september 2008  

NOG MEER HART  

Mijn geliefde is nog niet klaar. Ze willen nog meer onderzoek...  

‘Er is niks gebleken uit de scans en het radioactieve gedoe,’ zegt hij vrolijk. ‘Maar die 
eerste fietstest gaf gewoon teveel afwijkingen.....’ 
Nog niks bekend! Nog meer afwachten! De arts zou moeten hebben kunnen vaststellen óf 
er iets is en dan ook wát; maar ook als er niets is, of alleen een ongevaarlijke verdikte 
hartspier, had hij dat moeten kunnen zien. Blijkbaar is er niks te zien. Raar. We kunnen 
ons er nog steeds geen van beiden iets bij voorstellen. Paul is ongelofelijk beweeglijk en 
snel en heeft nooit ergens last van. Maar daar is desondanks die eerste fietstest. 
Ze gaan een MRI-scan maken, als ik het goed begrepen heb. ‘ Met al die plakjes!’ 
verklaart mijn lief. 
‘Maar weet je nog dat ik met een van die medicijnen moest stoppen voor een van die 
tests?’ vraagt hij dan, ‘Ik heb dat dus voor de verkeerde gedaan. Dat was de scan niet. 
Die andere bleek de scan te zijn.... ‘  
Ik zucht. Die artsen zijn daar ook verschrikkelijk onduidelijk in! Nergens was uit op te 
maken wanneer hij nou met welke medicijnen even moest stoppen. Wij dachten het 
goed begrepen te hebben. Maar helaas, niet dus. 
‘Dat heeft me genekt. Daarom moet ik nu nog meer testen doen.’ 
Het alternatief is levenslang elke dag vier pillen. ‘Nou, liever niet!’ zegt Paul resoluut. 
Daar ben ik het mee eens. Laten ze nou eerst maar een kijken of er wel wat aan de hand 
is en of medicijnen überhaupt wel nodig zijn! 
‘Weten ze wel dat we straks weg zijn?’ informeer ik voor de zekerheid. 
‘Ja!’ antwoord hij,’ maar zo snel gaat het ook niet hoor. Ik krijg een oproep. Als ik over 
zes weken nog niets gehoord heb, moet ik bellen...’ 
Eerst maar trouwen, dan. En met vakantie. 
En daarna waarschijnlijk bellen.  
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31 juli 2008  

AMERICA: HERE WE COME!  

We zijn plannen aan het ontwikkelen voor een fantastische uitgestelde huwelijksreis.  

‘Ik heb iets spectaculairs bedacht als alternatief!’ zegt Paul geheimzinnig. We zitten in 
de auto. ‘Hou je vast. Zit je goed?’ 
Jaja, ik zit goed. Zeg het nou. Wat dan??? Geduld is in een dergelijke situatie zeer ver te 
zoeken bij mij. Hij haalt diep adem en glimlacht plagerig. Dan komt het.  

‘Als ik nou eens een fiets koop en we gaan elke dag een stuk fietsen?’ Verwachtingsvol 
kijkt mijn geliefde me van opzij aan. Heel even ben ik stil. Fietsen? Ja, fietsen is leuk, 
maar waar hadden we nou een alternatief voor nodig? Toch voor het geval dat het hier 
pietenweer is en we geen zin hebben om in een tent te gaan zitten? Om dan te gaan 
fietsen in diezelfde regen?? ?  

Dat zeg ik dus voorzichtig. ‘Da’s waar,’ antwoordt mijn lief nadenkend, ‘daar heb je wel 
gelijk in. Nou ja,’ komt er dan opgewekt achteraan, ‘dan zit er niks anders op. Dan 
móeten we wel naar California'!’ Met een stralende blik.  
Uhhh? Is dat logica? Welnee. Maar Amerika! We hebben het er al regelmatig over gehad, 
maar het gebrek aan kapitaal houdt ons tegen. Maar als we nu eens vanaf nu elke maand 
wat opzijleggen?  

Wat een geweldig plan. In het voorjaar naar West-Amerika? Kijken en rekenen of dat 
haalbaar is.  
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31 July 2008  

TAS  

Vandaag precies een jaar geleden is mijn tas gejat. 
Hardop zeg ik dit en Olaf grijnst. ‘Dus vandaag precies een jaar geleden zat ik met een 
zere rug bij de caravan,’ zegt hij. Zere rug? 
‘Ja, omdat ik door het raampje moest klimmen om de deur open te maken!’ O ja. De 
sleutel van de caravan zat ook in mijn tas.  

Er hangen overal bordjes, in het Spaans, maar ook in het Engels: Pas op uw tas! 
Ja, natuurlijk, denk ik minachtend. Ik let ALIJD op mijn tas en mijn spullen. Een knappe 
die mij die ontfutselt. Zo stom ben ik niet. Dat overkomt mij niet. Enzovoort.  
En dus zet ik hem achter mij op het bankje in dat eettentje, klem tussen mijn billen en 
de muur. Links van mij een pilaar die tevens aan de muur vastzit, rechts op het bankje 
mijn lief, tegenover ons de jongens. Onmogelijk om die tas te benaderen. Dacht ik. 
Vanaf ons tafeltje hebben we een prachtig uitzicht op de Sacrada Familia. Inderdaad, 
wij bevinden ons in Barcelona.  
Aan het tafeltje naast ons komen twee ongeschoren, ongure (vind ik gelijk al) 
Spanjaarden zitten. Motorhelmen op tafel, mobieltje aan het oor. Zij nuttigen niks, 
helemaal niks, en dat bevreemdt mij. Een paar keer loer ik naar ze, maar ze letten 
geheel niet op ons.  

Intussen, gezellig kwebbelend, eten wij onze kipjes. Op een gegeven moment constateer 
ik dat onze twee buurmannen vertrokken zijn.  
‘Zullen we gaan? ‘ stelt Paul voor, als de laatste hap door onze keel is gegleden en de 
fles cola leeg is. Ik knik en grijp mijn tas.  

Dat wil zeggen, ik grijp achter me, maar daar ligt niks. Automatisch graai ik naar de 
grond, bij mijn stoelpoot. Ook niets. 
‘Waar is m’n tas?’ vraag ik verbaasd, maar nog niet ongerust. Ik ben mijn tas nog nooit 
kwijt geweest, hij is nog nooit gejat, want dat gebeurt mij niet. Ik tuur onder het 
bankje, onder de tafel. ‘Niet hier,’ zegt Paul dan met een vragende, ongeruste blik naar 
mij.  

Niet hier?  
‘Waar is mijn tas dan??’ Nu komt er een onrustig gevoel. Mijn tas lijkt weg te zijn! 
Wezenloos begin ik het eettentje te doorzoeken. ‘Die twee kerels!’ roep ik, ‘Waar zijn 
die?’  
Eerst moet ik uitleggen wie ik bedoel, want Paul heeft niemand gezien, terwijl we naar 
het bedienend personeel lopen.  
Mijn tas is echt weg. Ik voel me naakt. ‘Alles zit erin!’ schreeuw ik bijna. ‘Paspoort, 
bankpas, mobiel, autopapieren (wie neemt nou toch autopapieren mee als ze gaat 
vliegen!), rijbewijs, tramabonnement (wie neemt nou toch een tram-abonnement mee 
met vakantie!), sleutels. En oh!!!! Jouw telelens.......’ Bijna is dat nog het ergste. 
Het personeel is begaan. ‘Het gebeurt vaak hier’, zeggen ze hoofdschuddend in 
steenkolen-engels en stoppen een briefje in Paul’s hand met daarop het adres van het 
dichtstbijzijnde estación de policia.  
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‘Niks tegen te beginnen. Ze zijn zó gehaaid! Vandaar onze waarschuwingsbordjes, you 
know....’ Beschaamd kijkt ik naar zo’n exemplaar. Pas op uw tas! 
Het is razend druk op het politiebureau. Stampvol toeristen, die allemaal aangifte doen 
van beroving of diefstal. De agenten helpen ze onbewogen, rustig, stuk voor stuk weg. 
Zo ook mij.  

Ik kan het nog nauwelijks geloven. Mijn tas is gejat. Mijn tas! Hoe is het in ‘s 
hemelsnaam gebeurd? Ik heb géén idee; nu, na precies een jaar, nog steeds niet.  
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29 July 2008  

FLUIT  

Wie had dat nou ooit gedacht? 
Het is alweer dertig jaar geleden dat ik mijn fluit verkocht. Ik had toen namelijk een 
strijkstok nodig, want ik ging van hoofdvak veranderen. Het moest en zou cello worden, 
dat was een al heel oude, langdurige, sluimerende wens.  

Begonnen op het conservatorium met fluit en tegelijkertijd van de gelegenheid 
gebruikmakend om de eerste stappen te zetten op de viool-op-een-pootje (zoals ik dit 
instrument als meisje van vijf turven hoog noemde), had ik al snel maar één doel: cellist 
worden in plaats van fluitist. Hoewel, eerste stappen waren het al niet meer. Ik was al 
onhoudbaar, op eigen houtje (haha), aan het experimenteren geslagen op een Chinese 
cello van triplex.  

Okee, aangenomen na het toelatingsexamen lukte het me wonderwel allemaal, ik had 
het reuze naar m’n zin en nam er nog een hoofdvak bij: viola da gamba. Oude muziek 
was en is mijn specialiteit. Daar ligt mijn grootste talent en ik hou er het meeste van. 
Die fluit. Ingeruild voor een strijkstok verdween hij achtentwintig jaar uit mijn blikveld 
en tevens rigoureus uit mijn interesse. Mijn bekwaamheden kwamen veel meer als 
strijker naar boven dan als blazer. Juiste keuze, dus.  

Maar nu: nu blijkt mijn lief een dwarsfluit te hebben! Nou, strikt gezien niet hij, maar 
zijn dochter, maar die heeft hem nu al jaren in de kast laten liggen. En Paul zou 
dolgraag willen leren fluitspelen....  
Natuurlijk leid ik hem dan door de beginselen van het fluiten. Hij krijgt dus les van me, 
terwijl ik zelf helemaal geen fluit heb. Dat is toch lastig. Verbazingwekkend is hoeveel 
er toch is blijven hangen, na die achtentwintig jaar, ik weet het nog precies. Het is net 
als met fietsen of zwemmen natuurlijk, je verleert het nooit echt, maar als je het een 
tijd niet gedaan hebt, is het wel weer even wennen. Daarna komt het allemaal weer 
boven. Ik probeer wel eens wat op zijn fluit, maar samenspelen is er natuurlijk niet bij.  

Langzaam ontstaat de wens om toch ook ergens weer een fluit op de kop te tikken. Tja, 
zo een als ik toen had, een professionele zilveren, dat zit er niet in, financieel. Maar dat 
hindert niet. Ik wil wel een beetje redelijk instrument en ga stiekem halfslachtig op 
zoek.  

Het duurt nog twee jaar bij elkaar voordat ik plotseling een knoop doorhak. Ik zie een 
zeer betaalbare fluit – met zilveren kopstuk! – waar een paar kleine deukjes in en 
krasjes op zitten. Kan me niet schelen. Deze moet het worden. Mijn oog glijdt naar 
beneden langs de rij advertenties en wat ziet het daar? 
Een houten fluit, met een stuk of tien kleppen. een negentiende-eeuwse houten fluit. Ik 
voel weer dezelfde drang als die ik vijfendertig jaar geleden had. Een houten fluit! Dat 
is het helemaal! Niet zo raar, met mijn voorkeur voor oude muziek, natuurlijk. Maar die 
dingen zijn normaal gesproken onbetaalbaar.  

Ik adem even diep door en neem de beslissing. Ik koop ze allebei.  
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Ze liggen nu hier voor mij neus op mijn bureau. Ik probeer en speel dagelijks eventjes. 
Ze zijn allebei prachtig. Blij dat ik ermee ben! 
Wie had dat nou ooit gedacht......  
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29 July 2008  

MICROSPOREN  

Heel voorzichtig, met zeven omwegen, komt het eruit. ‘Misschien vind je het helemaal 
niet leuk dat ik het zeg. Maar ik ga het toch maar zeggen. Eigenlijk vind ik dat dat 
kleedje je niet zo goed staat.’  
Pff..... daar was toch niet zo’n omhaal voor nodig? Mijn geliefde mag alle zeggen, dus 
ook dat, en ik ben allang opgelucht dat het niks ernstig is wat hij wil melden.  

Want inleidingen tot een ramp heb ik in overvloed mogen genieten gedurende de zestien 
jaar van mijn vorige huwelijk. Ik kan rustig zeggen dat dat bepaald niet mals is geweest 
en ik heb er dan ook een tik aan overgehouden. Bij een poging van mijn lief iets 
voorzichtig te gaan mededelen, met de mededeling dat er een mededeling komt, krijg ik 
het Spaans benauwd en ik vergeet terstond adem te halen, voorbereid op het ergste.  

‘Zeg het nou! Zeg het nou gewoon!’ roep ik dan gelijk, met de doodschrik in mijn lijf. 
Dat ergste komt nooit, nu bij Paul! Natuurlijk niet.  

Maar het ging over mijn blauwe rok. ‘Je lijkt er plomp in,’zegt hij bezorgd, ‘dat kan ik 
maar beter zeggen, toch? Want je wilt vast niet plomp lijken....’ 
Nee, natuurlijk wil ik dat liever niet. Maar het maakt me niet uit, ik ben allang blij dat 
er geen catastrofe is uitgebroken die bedwongen moet worden.  

Ik lach dus opgelucht. ‘Oooohw! Is dat het? Is dat alles?’ Hij knikt peinzend. ‘Je hebt 
veel mooiere kleren!’ 
Ik kan weer vrij ademen en zucht heerlijk diep.  

Vandaag is mijn eerste werkdag bij mijn nieuwe baan. Zomaar wilden ze mij aannemen 
als management assistent bij de afdeling microsporen van het NFI. Klinkt heftig! Het is 
ook heftig, vergeleken bij waar ik vandaan kom. Het gaat hier ten slotte om forensisch 
onderzoek naar ernstige delicten. Ze lopen zomaar rond met pistolen en bivakmutsen, 
bloedmonsters en weet ik veel wat voor zaken die met een misdrijf te maken hebben.  

Maar ik heb dus geen optimale indruk gemaakt met een rok die me niet zo goed staat. 
‘Het kan ook aan mij liggen hoor,’ zegt Paul, ‘dat het mijn persoonlijke smaak is.’ 
Ach nou ja. Wakker zal ik er niet van liggen. Mijn collega’s en mijn direct leidinggevende 
zijn superaardig. Ik voel me er thuis.  

Die betere indruk via mijn outfit komt nog wel.  
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15 July 2008  

NATUURVOEDINGSTHERAPEUT  

'Je doet voor jezelf kennis op die heel waardevol is,' zegt ze,'al zou je uiteindelijk niet 
beroepsmatig als therapeut aan de slag gaan, dan heb je kennis die altijd inzetbaar is, 
die goed is voor mensen, voor de aarde, voor jezelf.'  

Ik had deze opleiding vorig jaar ook al gezien. Wat leek me dat geweldig: 
natuurvoedingskok of natuurvoedingstherapeut. Het zette echter nog niet door. 
Af en toe gaan we naar de Groene Passage. Een ze liggen er weer, die brochures. ‘Die 
heb je vorig jaar ook al gezien,’ merkt Paul op, als hij ziet dat ik ze pak. ‘ Ja, weet ik,’ 
antwoord ik afwezig, maar ik móet ze pakken. Ze springen zowat naar me toe. 
‘Dat is nou wat ik graag zou willen,’ verzucht ik die avond, ‘ Kijk.’ 
Kennis over voedingsleer, energetische verbanden, yin-yang, oude kennis en filosofie'n, 
van soms wel duizend jaar oud, de oorsprong van de mens en zijn plaats in de kosmos, 
medicinaal koken....... Jaja, wicca ligt er slechts een duimbreed vanaf! Ik lik (hoe 
toepasselijk) mijn vingers erbij af.  
En op de één op andere manier grijpt het ook allemaal mooi in elkaar. Alsof het zo moest 
zijn: ik begin volgende week aan mijn nieuwe baan, parttime! waardoor ik studietijd zal 
hebben en gelegenheid om de lesdagen te bezoeken. Laat ik nou precies de juiste 
dagdelen niet hoeven te werken......  
Er is gelijk een aangename klik met de docent van de opleiding, als ik haar aan de 
telefoon heb omdat ik wat informatie wil. Ze toont veel belangstelling voor mij, voor 
mijn achtergrond en neemt alle tijd om mijn vragen te beantwoorden. ‘Of je nou er nou 
je beroep van maakt of niet, het doet altijd iets met je,’ zegt ze. En dat is precies het 
gevoel dat ik er zelf bij heb.  
‘Dit is wat ik wil’.  
Paul leest het aandachtig door. ‘Doen!’ zegt hij. ‘Ik zou het geweldig vinden als je het 
doet. Het past helemaal bij jou!’  

We zien allerlei mogelijkheden, ook om samen te kunnen gaan werken, als ik de 
opleiding gedaan heb. Vijf jaar duurt het, maar elk jaar lijkt me fantastisch. Nu lijkt het 
de tijd ervoor te zijn.  
Nu nog? Op mijn leeftijd? 
Ja, nu nog. Op mijn leeftijd.  

Ik stuur vandaag nog het inschrijfformulier op.  

�100



7 July 2008  

OVER  

‘Jeetje ik schrik me dood!’ zegt mijn jongste. ‘De mentor belde .......’ 
Ja, de mentor zou bellen als hij zou blijven zitten. ‘Maar ik ben OVERRRRRRR!!!!" klinkt 
het blij. Ik hoor de steen van Sanders maag rollen.  

Ik feliciteer hem uitbundig. 
Het heeft erom gehangen hoor. Drie maanden geleden stond hij er bepaald niet 
florissant voor. Maar hij heeft gewerkt. En gewerkt. Met enorme duwen in de rug van 
Paul, die hem gigantisch geholpen heeft. Of in de nek gezeten, zeg maar. Streng 
overhoord en geen blad voor de mond genomen als Sander er niks van bakte. Geholpen 
met leren. Het maakwerk kritisch nagekeken. Fantastisch vind ik het dat mijn geliefde 
er zoveel tijd en moeite in gestopt heeft.  

‘Je haalt het gewoon hoor,’ heeft Paul volgehouden, ‘Daar gaan we voor zorgen!’ En hij 
heeft het gehaald. Het werkte. Uiteindelijk heeft Sander het zélf gedaan.  

Trots zijn we.  
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3 July 2008  

NUCLEAIR  

‘Ha lieverd! ‘t Is raar spul hoor, wat ze me nou ingespoten hebben....’ Paul klinkt 
normaal na het nucleaire hartonderzoek. Het eerste van de twee. Ik ben blij eindelijk 
zijn stem te horen. Zijn mobiel had hij tot nu toe helemaal uitstaan in dat ziekenhuis. 
‘Er gaan om mij heen nu allerlei metalen smelten en desintegreren. Ik moet de eerste 
drie uur echt uitkijken voor metalen constructies en vannacht geef ik licht….'  

Hm? Wat? Mijn hoofd zit gelijk vol vraagtekens. Uiteindelijk vraag ik maar of hij in 
spreektaal wil uitleggen wat er aan de hand is. 
‘Nou, ik stak de sleutel in Schiedam in het slot en die brak gelijk af!’ 
Maakt hij nou een geintje, of niet? Heel even weet ik het niet.  

‘Ik ben nu dus thuis. Ik kan er niet in daar!’  
Hij moet lachten als ik voorzichtig informeer welk deel van zijn relaas nou serieus is.‘ 
Komt dat echt door die straling, die sleutel?’ Ten slotte is het wel radioactief wat ze 
heel gemeen in de aderen van mijn lief gespoten hebben. Weet ik veel wat dat voor 
bijwerkingen heeft.  
‘ Welnee joh!’ zegt hij en ik hoor zijn grijns door de telefoon heen. 
Die sleutel is wel afgebroken, maar dat heeft natuurlijk niks te maken met het 
onderzoek. 
Zijn ervaringen deze ochtend in het ziekenhuis interesseren me meer dan die sleutel, 
eerlijk gezegd. Dus daar wil ik even wat meer van horen. 
Via een infuus heeft mijn geliefde radioactieve vloeistof in zijn aderen gekregen, met 
daarna een of ander middel waardoor zijn hart tekeer gaat alsof hij de marathon aan 
het rennen is. Zo willen ze gaan bekijken wat zijn hart doet bij inspanning. De fietstest 
van twee weken geleden is te grof om precies te bepalen of en zo ja, waar een 
eventuele vernauwing zit.  
Overmorgen moet hij weer terugkomen om een soortgelijke behandeling, maar dan 
zonder het actiemiddel. Het gaat dan om zijn prachtige hart in rusttoestand. 
Ik had hem al een paar keer geprobeerd te bellen, want het duurde al drie uur. ‘Je 
mobiel stond nog steeds uit,’ zeg ik. Zo leek het. Maar nee. ‘Nee, niet uit,’ reageert 
Paul luchtig, ‘Hij was leeg. Ik kon je ook al geen sms’je sturen..... Nu bel ik thuis via 
zo’n ouderwets ding met twee bellen en een slinger, je weet wel....’ 
Ik ben gerustgesteld. Dit soort gein betekent dat hij zich okee voelt. Gelukkig. 
‘Nou ik ga maar eens een slotenmaker bellen,’ meldt hij dan vrolijk en al bijna heeft hij 
opgehangen. Dat ken ik van mijn geliefde. Hij is erg goed in het plotseling, direct, 
onmiddellijk beëindigen van telefoongesprekken. Voor je het weet, zit je tegen een lege 
hoorn te praten. Nog net kan ik sputteren dat ik nog wat wil weten. ‘Ho lief! Wacht ff! 
Hoe zit het nou met de uitslag?’  

De uitslag krijgen we pas na de scan eind deze maand. We vragen ons af of er nou echt 
iets zal zijn dat op angina pectoris wijst, of niet. Paul is niet kortademig, de arts hoort 
geen ruis, hij voelt niks bij inspanning, en ga zo maar door. De typische verschijnselen 
ontbreken. Alleen dat gevoel op zijn borst af en toe en het resultaat van de fietstest zou 
erop kunnen duiden. Als dat tenminste niet door zijn maagklachten komt. Want dat is 
evenzeer een mogelijkheid........  
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Ik ga nu maar even m’n cliënt van vanmiddag verzetten,’ besluit hij praktisch, ‘Tja, als 
ik er niet in kan....!’  

.  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2 July 2008  

16  

‘Ik ben geslaagd!’ Hij klinkt brommerig, is tiener en wil gematigd enthousiast 
overkomen. Niet te gretig. 
Maar de blijdschap is niet te verbloemen. Hij jubelt. ‘Ik had vijf fout!’ 
Mijn oudste zoon is al zestien en heeft zijn brommerbewijs gehaald – de theorie. En wel 
in één keer! Ik ben supertrots, natuurlijk.  

De brommer staat nu al een maand in de schuur te wachten, vanaf zijn verjaardag. Hij is 
gepoetst, geshowd, in de tuin gezet, nog een keer gepoetst, stiekem bereden op het 
binnenplaatsje achter, bestudeerd en vanuit alle hoeken gefotografeerd.  

Nu mag hij officieel ingewijd worden. Eindelijk.  
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20 June 2008  

HART  

‘Ik heb typische, maar ook a-typische verschijnselen.’ Mijn lief doet verslag van het 
onderzoek bij een cardioloog. ‘Er is nog veel onduidelijk.....’ 
Hij heeft nu een tijdje klachten: een drukkend gevoel op de borst, maar zo willekeurig, 
dat eigenlijk helemaal niet zeker is of het met het hart te maken heeft. Het kan ook een 
gevolg zijn van maagzuurproblemen. Bovendien is hij niet kortademig of zo. 
Integendeel. Heb je Paul wel eens de trap zien oprennen? Drie stappen en hij is boven. 
Zonder problemen of klachten.  

Bij de fietstest concludeert het medisch personeel dat het hart te weinig zuurstof krijgt. 
Maar zelfs dat is voor mererlei uitleg vatbaar. Het kan we slechts een vernauwd klein 
haarvaatje zijn. Of zelfs dat niet, maar de consistentie van zijn hart zelf. Dus een iets 
dikkere hartspier, wat totaal geen kwaad kan en waar hij dus al zijn hele leven mee 
loopt.  

Of helemaal niks en het zijn maagproblemen.... 
In ieder geval gaat hij helemaal door de molen. Er volgen twee uitgebreide 
onderzoeken. Okee: je kunt maar beer dingen uitsluiten, toch?  

Maar ik weet in elk geval als geen ander dat zijn hart prachtig is.  
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13 juni 2008  

VRIJDAG DE DERTIENDE  

Pas op vandaag voor zwarte katten op je weg en loop met een boog om de ladder van de 
glazenwasser heen. Gooi deze dag geen zout om en wees voorzichtig met de 
spiegel, zodat hij niet breekt??.  

Deze ‘ongeluksdatum’ is eigenlijk een combinatie van een angstsyndroom voor het 
ongeluksgetal 13 en de ongeluksdag vrijdag. Beiden komen verrassend genoeg uit de 
traditie van het Christendom: er waren 13 aanwezigen bij het Laatste Avondmaal en 
Jezus is op vrijdag gekruisigd. Een onheilspellender combinatie is dan niet mogelijk...... 
Een andere overtuiging is dat dit bijgeloof is afgeleid van een Noorse sage over de 
kwaadaardige god Loki die als niet-uitgenodigde, 13e gast op het feest komt en de aarde 
in rouw dompelt.  

Dat wij in het Westen het getal 13 met ongeluk vereenzelvigen kan ook nog komen door 
de Dood uit het Tarot-spel: deze heeft nummer 13. Overigens, neem de benaming ‘Dood’ 
niet te letterlijk: deze kaart is juist het zinnebeeld van sociale veranderingen. 
En de oude Scandinaviërs schreven heel wat onheil toe aan de 13 heksen die elke 
vrijdagnacht in gezelschap van zwarte katten de heksensabbat vierden, onder leiding 
van de godin Freya nog wel, de vrouw van oppergod Odin. Freya gaf haar naam aan de 
vrijdag.   

Maar andere landen hebben heel andere ongeluksdagen en x96getallen. Sterker nog: 
voor de Maya’s was 13 zelfs een heilig getal. Ze kenden 13 kosmische punten: het 
centrum van de wereld, vier windrichtingen op aarde, vier in de hemel en vier in de 
onderwereld. Hun dagen werden genummerd van 1 tot 13 en hun ingewikkelde 
kalenderberekeningen zijn gebaseerd op combinaties van dat getal. 
In India symboliseert een tempel met 13 Boeddha’s een universum van wijsheid en  
mystiek. En handig om te weten: in dit land kun je rustig trouwen op vrijdag de 
13e. Dat zien ze daar als de allerbeste dag voor een bruiloft beschouwd en bij 
voorkeur schuift men dan met zijn 13en aan tafel! 
Dus hoezo relatief?  

Maar ja, zoveel miljoenen mensen hebben last van dit fobie. Vooral in Amerika, waar 
alles groter en erger is, kan het het dagelijks leven echt lamleggen op zo’n dag. 
Opvallend veel mensen gaan niet naar hun werk en zakelijke transacties worden 
uitgesteld. Verder hebben veel gebouwen geen 13e verdieping waardoor liften moeten 
worden aangepast. Bijna geen enkel groot ziekenhuis heeft een operatiekamer nummer 
13 en bijna geen enkel vliegtuig heeft stoelrij 13.  

Prettig vooruitzicht:  
Op vrijdag 13 april 2029 zal de planetoïde Apophis zal de aarde waarschijnlijk niet 
raken. Experts hebben in 2004 berekend dat de kans dat dat wél zou gebeuren 1 op 37 
is?? Dat scheelt!  

Mocht er vandaag onverhoeds niets gebeuren, kun je het ter opluchting afkloppen op 
iets van hout.....  
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12 juni 2008  

DETOX  

Ik voel me gammel. Lamlendig. Ik heb hoofdpijn, mijn benen willen niet en hangen als 
lood onder me. Verder zit er een akelig misselijk gevoel in mijn maag. Detox, noemen ze 
dat. ‘ Je voelt je fantastisch!’  
Pffff. Fantastisch? Op dit moment voel ik me verre van dat. Ik kokhals van de dingen die 
ik mag eten en heb daarentegen trek is alles wat verboden is.  

Zoals koffie, chocola, drop en ei.  
Maar ja, je weet het van te voren. Het was vorig jaar precies zo. Op de tweede dag al 
(van de 30 die het traject duurt!!) had ik deze onaangename verschijnselen. Nieren die 
pijn doen, spierpijn overal. ‘De afvalstoffen – GIF – verlaten je lichaam...’ En dat voel 
je! 
Ik weet ook dat dit ongemak over een paar dagen weer weg is. En dan voel je  
je inderdaad fantastisch. 
Maar we hoeven niet op een houtje te bijten. Heerlijke dingen mogen we eten: veel vis, 
noten en groeten. En fruit. Niet te vergeten de pittige geitenkaas! Mmmm. En we 
drinken ons lazarus aan water en kruidenthee. Nou deden we dat normaal ook al veel, 
dus het is bepaald geen straf.  

Maar mijn geliefde heeft nog nergens last van en moet een beetje lachen om mijn 
klaagzang. ‘ Wacht maar,’ zeg ik wraakzuchtig, ‘over een paar dagen weet jij waar ik 
het ook alweer over had......’  
Afzien? Nee hoor. Die koffie mis ik niet eens heel erg. Hoe snel je aan iets gewend raakt!  
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12 June 2008  

BAAN  

‘Ik zie het wel zitten met jou!’ zegt ze lachend. 
Ik ben toch wat overdonderd. Zo maar ineens heb ik een nieuwe baan. Ik ben 
aangenomen!  

Jammer dat mijn huidige werkgever mij nog zes weken wil vasthouden, ik was graag 
eerder begonnen. Maar ach, het is te overzien.  

28 May 2008  

MEER?  

‘Wil je er wat mee doen?’ vraagt mijn geliefde tijdens het rijden. Waarschijnlijk straal ik 
onbegrip uit. ‘Met je blog,’ verduidelijkt hij. ‘Deze bruiloft-site is tijdelijk natuurlijk, 
die stopt na 8-8-8.’  
Ah. Ik begin het te snappen. 
‘Vind je het leuk om te doen? Een blog bijhouden?’ Ik knik enthousiast. Ja! Ik doe het 
graag, schrijven.  

‘Want ik vind het heel leuk wat je schrijft. Hoe je het opschrijft,’ zegt Paul 
bemoedigend. ‘O!’ zeg ik verrast. Ik denk aan mijn verhaal. Daarover was hij ook al zo 
enthousiast.  
‘Je kunt ook een permanent blog aanleggen,’ gaat hij door. 
Inderdaad. En dat lijkt me ineens heel erg leuk.  

‘Ga ik doen,’ besluit ik vrolijk. Ik zie het wel zitten.
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