
Alleenstaande moeder

We bleven achter als een gezin van 3 met een kat.

Ik leerde koken en deed steeds vaker de boodschappen. Mijn moeder had vreselijk last van artrose 
in de knieën Maar wellicht was de werkelijke reden dat Liefje een beetje mensenschuw was sinds 
de scheiding. We woonden in een dorp, een christelijk dorp. Toen zag ik dat niet maar nu snap ik dat
mijn moeder eigenlijk doorlopend depressief was. Als ik haar ’s morgens wakker maakte waren 
haar eerste woorden: “ o vreselijk”

Een tweede kerstdag
Soms put ik moed uit een interview met Boudewijn Büch 
Ik lijd aan permanente melancholie, dat is een zware zielsafwijking, die alleen niet wordt erkend.
Maar toch sta ik ieder ochtend op natuurlijk. Wat moet ik anders?  Denken: ik doe maar niets 
vandaag? Nee hoor, we gaan gewoon weer aan t werk. Ik kan toch beter tobben op papier dan 
zonder papier? Het verschil, Büch ziet er zijn geld in te verdienen. Ik zou mijn bestaan dan nog 
eerder met een tekenpen kunnen rechtvaardigen.

Ik wist niet beter. Ik had een lieve moeder en ik hielp haar graag. We hadden het gezellig thuis. 
Mijn moeder zei later dat ik mijn broertje heb opgevoed. Nou geloof ik dat niet helemaal maar een 
beetje gelijk had ze toch wel snap ik achteraf.
Maar goed dat ik je broertje niet ben dan. Ik was onopvoedbaar lachte Dictus. 

De lust tot schilderen en andere kunstbeoefening werd onderdrukt een andere belangstelling.
Mijn moeder begon zich in een andere taal dan de beeldtaal te verdiepen.
Mijn beroep (ik was ooit “beeldend kunstenaar”)” en als zodanig aangesloten bij de BBK ) mede 
ter wille van man en kinderen verwaarloosd om mij te verdiepen in de achtergronden van de 
“creatieve evolutie”. Toen ik daar genoeg van had ben ik van de zogenaamde “vormentaal” en de 
‘kleurentaal’ overgestapt op de eigenlijke taal, echter niet op de taalkunde. Ik ben ook geen 
amateur taalkundige, maar het is ook MIJN Taal en soms zie ik er iets in wat niemand anders ziet

Op de boekenplanken verschenen steeds meer vreemde woordenboeken, boeken over taal, 
taalontwikkeling, taalgeschidenis, spreekwoordenboeken, boeken over dialect en boeken over 
geschiedenis. Een boek dat gelzen was door mijn moeder kon en kun je nog, simpel herkennen aan 
de onderstrepingen en bladwijzertjes, notitieblaadjes die je er in vond. Alle boeken waren 
studieboeken en intensief gebruikt als zodanig.

Als wij thuiskwamen uit school zat mamma achter de typemachine, vaak was een pen gaan lekken 
en was de inkt onopgemerkt van de schrijfhand in de haren terecht gekomen. We trokken haar 
dagelijks uit de flow. Naarmate ik ouder werd werd ik vaker deelgenoot van de bijzonderheden die 
mijn moeder op het spoor kwam en de afleidingen en verklaringen die zij zelf vond

Toen teleac in 1967 begon met een cursus Russisch op tv, ik meen op zaterdagen, deed ik een 
poosje enthousiast mee. Maar op school moest ik ook al Frans ,Engels en Duits leren eplus alle 
andere vakken natuurlijk, mijn inzet verflauwde maar de kiem voor talenhonger was gelegd.

Carmiggelt
Gedurende mijn schooljaren ben ik altijd gestimuleerd door mijn moeder. Een keer hielp ze me echt
uit de brand. We kregen de opdracht om voor het vak Nederlands een verhaal te schrijven in de stijl 
van Simon Carmiggelt. Een volstrekt onmogelijke opgave vind ik nog steeds. Maar niet voor mijn 
moeder: Ze schreef dit prachtige verhaal en ik schreef het over, leverde het in en kreeg een 10. We 



hebben het daarna opgestuurd naar de beroemde schrijver zelf en kregen als antwoord een groot 
compliment “Ik had het zelf niet beter kunnen doen” en een boek van zijn hand. Vanaf die dag stond
ik nog meer in aanzien bij de leraar Nederlands.  

Toen ik jong was las ik de kinderboeken over Michiel de Ruijter en paddeltje enzo en ik stelde me 
voor dat ik ook een soort zeerover in de familie had. Feitelijk waar natuurlijk want die 
marinemensen uit de 17de eeuw kaapten eigenlijk ook maar dan in opdracht van de regering

Friesland

Mijn broer trouwde en samen met zijn vrouw brachten we een onvergetelijke vakantie door in het 
Friese dorpje Tijnje. We zagen onze moeder nu eens niet schrijven maar tekenen.

Het was de tijd van de anti-autoritaire opvoeding op school mochten we de leraren alleen maar met 
hun voornaam aanspreken, het was de tijd van hippies, flowerpower en opkomed drugsgebruik. 
Mijn moeder sprak zonder taboe over alle onderwerpen, ik kan me niet herinneren dat er veel regels
waren in huis die mij het gevoel gaven dat ze mijn vrijheid beperkten.
Het was de tijd van Ard en Keessie, steien kaiser en Atje KeulenDeelstra en europacup Ajax 
panatinaikos. Internationale sportwedstrijden genoten we met het hele gezin. 
Schaatsen was mijn passie en ik werd lid van een hardrijdersvereniging. Dat was een hele uitgaaf en
mijn krantenlezende moeder vond daar een perfecte oplossing voor.
Op zekere dag kwam ik thuis en trof mijn moeder met een vreemde man aan de tafel. Ik weet zijn 
naam nog, en ook dat hij dacht dat we oranje zo’n mooie kleur vonden. De oranje vitrage was 
gewoon de goedkoopste geweest. 
Wat bleek? Toen de de krant, NRC-Handelsblad voor de zoveelste keer niet bezorgd was had mijn 
moeder een kaartje geschreven met een klacht waarbij de kanttekening: mijn eigen dochter zou dat 
beter doen.
En zo werd ik krantenbezorger. Fijne bijkomstigheid was dat we een gratis abonnement kregen. Het
verdiende goed en haast mijn gehele studietijd ben ik, later samen met mijn broertje kranten blijven 
bezorgen hoewel later ochtend kranten waarvoor ik nog beter betaald werd. 
Toen oud en nieuw in aantocht werd er verwacht dat ik langs de deuren nieuwjaarsgeld zou 
ophalen. Ik kon me er niet toe zetten. Met lege handen? Gedurende de kerstdagen waarop wij 
gewend waren met het hele gezin gezellig nieuwjaarskaarten te knutselen zorgde mijn moeder voor 
een paar leuke linoliumsneden. Mijn broertje gutste de spiegelbeelden uit geloof ik. Met prachtige 
kaarten in de hand durfden we wel aan te bellen en we werden enorm beloond. Het was nog niet 
gewoon om een kaartje af te geven.
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