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(...) Meestal heb ik een vage gedachte waar ik over 
wil schrijven. Een observatie die ik in mijn geheugen 
heb opgeslagen. Ik begin gewoon te schrijven en al 
doende komen er steeds meer letters op papier. Er ont-
staat een soort structuur van losse zinnen en witruimtes 
met kernwoorden. Passages, gedachtes om verder uit 
te werken. Door er even afstand van te nemen, kan 
ik die uiteindelijk uitwerken. Waarna het herschrijven 
van zinnen begint en ik ook steeds meer wegstreep. 
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ZEKERS

“Zeker gaat mijn scoot mee.” Je zegt dat heel resoluut 
met glimmende oogjes. “Dan kan ik tenminste zelf-
standig bij Moppie of J.P. langs gaan.” Zie je het voor 
je, met je 91 jaar net verhuisd van het grote dorp Spij-
kenisse naar Rotterdam.
Helemaal van Crooswijk, dwars door de drukke bin-
nenstad naar Spangen. In je eentje met je scootmobiel 
waar achterop die grote S-H stikker is geplakt. Erop 
vertrouwend dat die stikker mensen waarschuwt dat 
toeteren geen zin heeft. Want dat hoor je toch niet. 
En dat ze je daardoor misschien wel wat voorzichtiger 
bejegenen. Ik moet toegeven dat, ondanks je gehoor 
en andere leeftijdsbeperkingen, ik wel het gevoel heb 
dat je je veilig en ook voorzichtig door het verkeer be-
geeft. Maar de binnenstad van Rotterdam is toch wel 
even iets anders.

We zijn op zondagmiddag met drie van de vier kinde-
ren in het ouderlijk huis bij elkaar. Om een aantal za-
ken rond jouw verhuizing te bespreken. Sinds een paar 
weken heb jij een VV-4 indicatie. Wij moesten op in-
ternet opzoeken wat die indicatie nu precies betekent 
voor de zorg waar jij behoefte aan hebt. Ondanks dat 
het al meer dan zes jaar geleden is dat er een nieuwe 
indicatiesysteem in gebruik is genomen, gebruiken de 
instellingen nog steeds de oude ZZP indicaties op hun 
websites.
“Oh, het is gelijkwaardig aan die oude ZZP-4, dan mag 
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jij gewoon naar dat appartement waar jij je oog op had 
laten vallen in Rotterdam.” Een zelfstandig tweekamer 
appartement in een verzorgingstehuis, met zorgvraag 
naar behoefte. Vroeger noemden wij dat een bejaar-
dentehuis. Onder het mom van zelfredzaamheid en 
familieparticipatie zijn deze wegbezuinigd. Gelukkig 
voor jou nu weer deels op z’n retour. Bij dit apparte-
ment worden de warme maaltijden in het restaurant 
samen met de andere bewoners gegeten. Dus geen 
pannetjes op een rekje in de gang, maar in de eetzaal 
beneden geserveerd. 

Door je beperkte gehoor zal de onderlinge communi-
catie wel voor de nodige vertraging, hilariteit en wel-
licht ook ongemak zorgen. Maar wat zal jij ervan ge-
nieten om onder leeftijdsgenoten te zijn. Want dat is 
je de laatste tijd wel zwaar gevallen. Het grootste deel 
van de dag in je eentje doorbrengen. Ook al heb je elke 
dag minimaal één contactmoment, met de huishoude-
lijk hulp, de douchehulp of met een van je kinderen, 
de dagen voelen lang en toch ook wel eenzaam. Hoe 
vaak geef je niet aan dat je mam mist. Soms ben je zo 
chagrijnig dat je boos roept: “Ik trek de stekker er uit, 
…kon ik mijn oogjes maar definitief sluiten.”

Gelukkig deed je dat niet. Je trekt er wel een andere 
stekker eruit. Die van de scootmobiel, om deze mee te 
kunnen nemen naar Rotterdam.

16 november 2021
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PASJES

Zondagmorgen ontbijt, senior appt een noodoproep. 
We hebben gisteren een positief duimpje geappt op 
een vraag van hem. “Laat die duim maar weg, bij mij 
zit alles tegen. Ik ben nu mijn mapje met pasjes kwijt. 
Ga nu naar de politie, kijken of daar wat is aangege-
ven. Oh, er komt net een zware regenbui aan dus ik 
wacht nog maar even.”
“Pa geen paniek, wij komen vanmiddag wel wat vroeger 
om samen te zoeken en eventueel dan samen aangifte te 
gaan doen.” Van een rustig ontbijt is dus geen sprake meer.

Bij senior aangekomen stellen we de gebruikelijke vra-
gen. “Ik weet het niet meer, het zit allemaal tegen, gis-
teren heb ik nog boodschappen gedaan. Ik heb al ge-
keken op mijn computer of er vreemde bedragen zijn 
afgeschreven.” Omdat er nog geen rare afschrijvingen 
zijn, gaan we er vanuit dat hij de map met pasjes waar-
schijnlijk verloren heeft. Hopelijk in huis en niet bij 
het boodschappen doen.
Vrij gestructureerd zoeken we het huis af. Onder de 
sta-op stoel, achter de wc-pot, onder de keukentafel, 
in de kattenbak, enzovoort. 

Bij de slaapkamer aangekomen zie ik het mapje on-
der het bed liggen. Verloren bij het omkleden. Want 
het ligt onder het bed van mama, dat nog steeds in de 
slaapkamer staat en gebruikt wordt om op te zitten bij 
het aan- en uitkleden. En, niet onbelangrijk, ook door 
poes Sientje als slaapplek.
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Triomfantelijk geef ik het mapje terug en beding dat 
hij met één van de pasjes op taart gaat trakteren om te 
vieren dat ze weer terecht zijn.

Normaal maak ik meestal een snel rondje door het 
huis. Om te kijken of er iets kapot is, er lekkage is of 
ander ergs. Ik kijk dan niet onder de bedden. Maar van 
wat ik nu zie schrik ik toch wel. De bodem van senior 
zijn bed ligt voor de helft op de grond, doormidden 
gebroken. Zijn nuchtere reactie is: “Ik slaap al weer een 
tijdje slecht, dacht dat het aan de stress van de laatste 
tijd lag.”  Ja duh…
Gelukkig staat al bijna tien jaar het bed van mama on-
gebruikt naast dat van hem. Dus verwisselen we de 
twee spiralen in een soort van huub huub barba truc 
van bedden. En nu maar hopen dat de begrijpelijke 
stress wat dragelijker wordt, door een betere nachtrust. 

Later die middag kom ik bij het opruimen van papieren 
uit de map ‘Huis’, een factuur tegen. Ik kan een glim-
lach niet onderdrukken. Een factuur van firma ‘t Hart 
interieurverzorging bv voor twee Goldnest Super Kom-
fort lattenbodems. Voldaan in guldens op 24 februari 
1993. 

30 november 2021
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DÉJÀ VU

“Vader had een bus gehuurd en brulde karre maar …” 
Een deuntje dat ik goedgemutst zit te neuriën op weg naar 
het nieuwe appartement van senior. Alles wat moet wor-
den mee verhuist past makkelijk in de huurbus met laad-
klep. Als eerste laden we de scootmobiel en sta-op stoel 
in. De stoel trekken wij letterlijk onder senior vandaan. 
We moeten hem aansporen om in een andere stoel te 
gaan zitten toekijken. Daarna geven we  alles wat al was 
klaargezet om mee te nemen, in een rij door naar de bus. 
Op het laatst zijn er nog wel de nodige over het hoofd 
geziene zaken die alsnog moeten worden uitgezocht en 
worden ingepakt. Maar mooi op tijd rijden we weg en la-
ten een ontzield ouderlijk huis achter. Een rijtjeshuis waar 
in 52 jaar het nodige is gebeurd en verzameld.

In Rotterdam parkeer ik de bus op de ‘kiss en ride’ plek 
bij de hoofdingang van het verzorgingshuis. Het wordt 
een erg lange ‘kiss’ voordat we weer weg kunnen rijden. 
Door coronamaatregelen mogen er maar twee personen 
tegelijk in de lift. Komt er een lift, dan is die in de meeste 
gevallen al ‘vol’ en kan je wachten op een volgende, of 
nog een volgende, of nog weer een volgende. Als je niet 
met spullen in de lift hoeft, kan je maar beter de trap ne-
men naar de zesde etage. Dan ben je er vaak sneller. 
Senior laat het zich allemaal welgevallen. Op een gege-
ven moment, de sta-op stoel is nog niet eens uitgeladen, 
zit hij lekker te knikkebollen in een eetkamerstoel. Ook 
voor hem is het een inspannende gebeurtenis.
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‘s Avonds bij het weggaan vraag ik hoe het nu voelt 
voor hem. Hij antwoordt: “Aan de ene kant voelt het 
wel vertrouwd, zo tussen mijn eigen spulletjes. Maar 
aan de andere kant voelt het ook als een vakantiehuisje, 
dit appartement.” 
Mooi als hij dat vakantiegevoel zou kunnen vast hou-
den. We nemen vrolijk afscheid en senior zwaait ons 
hartelijk uit door de ramen van de afdelingsdeuren.

Toch is van mijn goedgemutst zijn op weg naar huis 
niet veel meer over. Ik ben chagrijnig en voel mij be-
drukt. Ik dacht dat het door de inspanning van de ver-
huizing kwam, maar pas nu begrijp ik waarom. Ik krijg 
een soort déjà vu en ik realiseer mij nu hoe senior en 
mamma zich ooit moeten hebben gevoeld. 
Als militaire dienstweigeraar heb ik een gevangenis-
straf van 12 maanden uitgezeten. Als zij dan op be-
zoek kwamen en wij afscheid namen, was ik altijd 
vrolijk en blij. Maar zij lieten mij achter in een situatie 
die voor hen unheimisch was: je loopt zelf voor je ge-
voel je vrijheid tegemoet, terwijl de ander achterblijft. 
Ongeacht hoe vrolijk die ander ook is, je laat hem 
achter in een afhankelijke situatie.
 
8 december 2021
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MANTRA’S

Afhankelijkheid is en blijft een item. Ik merk dat senior 
zich de afhankelijkheid van ons laat welgevallen. Wat op 
zichzelf natuurlijk heel begrijpelijk is. Maar hij probeert 
ook de touwtjes in eigen handen te houden. 
Hij heeft de buurt via een brief op de hoogte gebracht van 
de aanstaande verhuizing. In een aantal dagen tijd heeft 
hij deze brieven persoonlijk in de bus gedaan. 

Senior heeft besloten om van zaken die zeker niet moch-
ten worden weggegooid, zoals oude agenda’s, notulen 
van kerkvergaderingen en aantekenboekjes van mamma, 
nu zonder problemen afstand te doen. Dit grotendeels 
aan ons kinderen overlatend om uit te zoeken.  
Deze verjaarde administratie was als oud papier in een 
enorme grote doos beland. Senior vroeg ons vervolgens 
om die doos op zijn scootmobiel te zetten. Met de doos 
tussen zijn benen, wat de nodige gymnastische oefenin-
gen vergde bij het instappen, heeft hij die naar de oud 
papier inzameling van de kerk gereden. Waar ze deze 
zware doos dankbaar van hem overnamen.

Voor Sientje de poes heeft hij een nieuwe krabpaal ge-
kocht en ervoor gezorgd dat die ook mee verhuisd werd. 
Sientje zelf is alleen nog niet mee verhuisd naar zijn nieu-
we appartement. Ze blijft voorlopig bij Monique. Senior 
is bezorgd dat zij ontsnapt en in de gangen verdwaalt. 
Door de zorg die hij krijgt gaat vaak de voordeur te onver-

11

wachts open. Zolang hij zich nog als een ‘kat in een 
vreemd pakhuis voelt’, is dat geen goede situatie voor 
hen beiden.

Dat hij zich de afhankelijkheid van ons laat welgeval-
len, doet mij wel eens verzuchten: “Pa, kom op. Kijk 
eerst eens een keer verder dan je neus lang is.” Want ik 
krijg met enige regelmaat deze weken mailtjes met: “ik 
kan mijn oplader niet vinden, of weet iemand waar..?” 
Oké, veel dingen hebben door ons een nieuwe plek 
gekregen in het appartement, maar… We proberen 
dan met enige mildheid senior te helpen. 
Zoals ik soms over senior kan zuchten, zo zucht se-
nior soms ook over ons. Laatst hoorde ik hem op de 
wc een vervloeking naar Monique uiten: “Altijd die 
halfbakken kringlooptroep, die zij inbrengt.” Ook over 
mij heeft hij zo zijn verwensingen. Als er weer eens 
iets kapot is, heb ik dat gedaan. “Komt door jouw on-
beheerste brute gedrag.” Met J.P. heeft hij altijd ruzie 
over de computer, terwijl J.P. hier zijn steun en toever-
laat in is. En Letitia maakt altijd alles kwijt of op. Zo 
had zij een keer het printerpapier opgemaakt, terwijl 
zij toch echt al een paar maanden in het buitenland 
was.

Deze mantra’s roepen dan ook vaak een glimlach op. 
Vooral bij de koude kant: “Daar heb je de Kleijtjes 
weer.  Maar ze gaan wel voor elkaar door het vuur.”

15 december 2021
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FRISSE NEUS

Afgelopen weekend hebben we voor het eerst de 
scootmobiel van stal gehaald. Deze staat zes hoog 
in het hok van de schoonmaakdienst geparkeerd. Dit 
in afwachting van een definitieve plek beneden in de 
kelder van het verzorgingshuis. De kelderstalling voor 
scootmobielen moet nog worden goedgekeurd door 
de brandweer, wat wel enige tijd kan gaan duren. 
In zijn eentje kan senior zijn scoot nu niet gebruiken. 
Het schoonmaakhok uitrijden en tegelijk de deur open 
houden is godsonmogelijk. Ik heb daarvoor een vuil-
nisbak gebruikt, nadat ik eerst de scoot met veel heen 
en weer gerij en getrek tussen de vuilcontainers heb 
uitgereden. De scoot daarna zo voor de lift geparkeerd 
dat senior hem daar zelf in kan rijden.

De missie van rit met de scoot is tweeledig. Senior gaat 
na twee weken van alleen maar binnen rond te scharre-
len, eindelijk een frisse neus halen. Alle voorzieningen 
voor de dagelijkse boodschappen zijn in het verzor-
gingshuis aanwezig. Maar een agenda voor 2022 is 
geen dagelijkse boodschap, dus op naar de Primera.  
Een boodschapje doen en daarmee de buurt verken-
nen. 

Om de hoek zijn er winkels in de drukke en chaotische 
Goudse Rijweg, waar onbekende voorbijgangers senior 
begroeten. Welkom in Rotterdam. Alleen krijgt senior 
dit jammer genoeg niet mee. Hij hoort het niet, te gecon-
centreerd bezig met het besturen van de scootmobiel. 
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Op de Sophiakade, achter het verzorgingshuis, is daar-
entegen rust en ruimte. Aan het einde van de brede 
laan met bomen en water blijkt de Kralingse Plas al te 
zijn, met een ingang naar het Kralingse Bos. Op nog 
geen kwartiertje wandelen van seniors appartement. 
Dat wordt mooi wandelen als het weer het toelaat.

Na zich twee weken totale verzorging te hebben laten 
welgevallen, krijgt senior ook de rekening hiervoor. 
De factuur van het verzorgingstehuis is bezorgd. Daar 
schrikt hij van. Wij vinden de factuur heel erg mee 
vallen. Maar senior pruttelt wel het nodige: “Wat een 
hoge bedragen. Moet dat allemaal zoveel kosten.” Als 
negentigjarige gepensioneerde met een hypotheekvrij 
huis is hij ons inziens erg bevoorrecht.  
Wie niet bevoorrecht is, is het pensioenfonds van senior. 
Die heeft al meer dan dertig jaar uitbetaald, zodat senior 
kon sparen met zijn oude dag en daar nu de vruchten 
van kan plukken.
 
Dit kan hij gelukkig ook, want over dat gepruttel mailt hij 
mij de volgende dag het volgende: … op een stralende 
dag zoals vandaag zal dat waarschijnlijk niet gebeu-
ren, ik zit nu te genieten van het mooie uitzicht dat ik 
hier heb op de 6e verdieping.  Liefs en groetjes, pa

22 december 2021
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BROOD-DAG

Eerste kerstdag hebben we als familie bij senior afge-
sproken. Afspreken was nog wel een heel gedoe door 
de verschillende coronamaatregelen van zowel het 
verzorgingshuis als het advies van de overheid. Per 
app en per mail is er vooraf dus veel communicatie 
over en weer. Het volgende plan is gemaakt: ‘s middag 
gaan we een wandeling in de buurt van het tehuis ma-
ken, in kleine groepjes van wisselende samenstelling. 
Halverwege zullen we dan glühwein drinken en kerst-
krans eten. In een grote kring rondom de scootmobiel, 
waarin alle tassen met het eten en drinken zitten. Zo 
corona veilig mogelijk en toch gezellig.
Na afloop van deze wandeling splitsen we op. De jon-
gere generatie gaat in Utrecht kerst vieren en de oudjes 
in Rotterdam. Hierdoor kunnen we kerst omikronproof 
doorbrengen en mag er wat ons betreft zelfs achter de 
voordeur gecontroleerd worden. Afgesproken is ook dat 
iedereen ‘s ochtends nog een zelftest doet.

Margo en ik gaan naar boven om senior met zijn scoot 
op te halen en de glühwein bij hem op te warmen. De 
rest blijft beneden buiten in de kou wachten. Senior zit 
rustig zijn krantje te lezen, vraagt wat wij komen doen 
en begint gelijk te mopperen dat hij geen geluid heeft 
op zijn computer. Dat hij dus daardoor de kerkdienst 
op kerstavond niet had kunnen volgen. Hij kijkt ons 
niet begrijpend aan als wij vertellen dat we een wan-
deling gaan maken met de familie en dat we daarna 
in kleine kring de kerst bij J.P. gaan vieren. “Eh, ik heb 
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een brood-dag vandaag”, is zijn reactie. Die christe-
lijke traditie met brood wordt toch echt niet met kerst 
gevierd…
Later blijkt dat hij de app conversatie over tijdstip-
pen en menu’s voor gezien heeft gehouden en vanaf 
woensdag zijn telefoon niet meer gebruikt. Hij heeft 
zijn eigen plan getrokken. 

Als we het hem nog eens uitleggen en er op wijzen 
dat de rest van de familie in de kou op hem aan het 
wachten is, gaat hij zich klaar maken en warm win-
terondergoed aantrekken. Wat ons ruim de tijd geeft 
om de wijn op te warmen en de scoot uit te parkeren. 
Het opwarmen lukt in eerste instantie niet omdat het 
elektrische kookplaatje niet werkt. Blijkt het instel-
lingskookplaatje een tijdschakelaar te hebben, die er 
uit ziet als een schakelaar voor het ventilatiesysteem. 
Deze nieuwe levensfase is voor ons ook nog steeds on-
wennig. 

De wandeling is genoeglijk en net lang genoeg om het 
niet te koud te krijgen. Het is wel raar om daarna op 
te splitsen, de jongeren gedag te zeggen en elkaar een 
fijn kerstdiner te wensen. 
Bij het kerstmaal drinkt senior een groot glas wijn. Dit 
bezorgt hem altijd van die rode koontjes, die hem vro-
lijk en ook zo schattig maken. Later, als wij hem weer 
thuis brengen, bedankt hij ons uitgebreid voor het lek-
kere eten en de gezelligheid. 
Blij dat het brood niet aan bod is gekomen vandaag, 
maar wel de wijn. 

28 december 2021  
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OUD EN NIEUW

Vanaf ons vakantieadres rijden we op weg naar senior 
langs het ouderlijk huis. Senior heeft een lijstje ge-
maild van een aantal dingen die achtergebleven zijn. 
Hij mist onder andere zijn reservebril, setje instrumen-
tenschroevendraaiers, puntenslijper voor zijn vulpot-
lood en een wollen deken. 
Het is de derde keer dat ik hier sinds de verhuizing 
ben. Opnieuw bekruipt mij een ontzield gevoel. We 
hebben de afgelopen week een paar kasten aan een 
buurjongen geschonken die een huisje toegewezen 
heeft gekregen. Die kasten moesten, toen die werden 
opgehaald, nog wel ter plekke ontruimd worden. De 
inhoud ervan is in een hoek opgestapeld tussen de 
andere spullen die er al lagen. Ook bij de verhuizing 
zijn veel voorwerpen bij gebrek aan dozen en tijd op 
de grond uitgestald.
 
Het huis heeft de sfeer van een uitdragerij van voorna-
melijk afgedankte meubels en spullen. Hierin kunnen 
we van de door senior gevraagde spullen, al snel de 
wollen deken vinden. We kwamen er meer dan vier 
tegen. Welke deken zou senior nu willen hebben? Op 
goed geluk zoeken we er maar twee uit. In de chaos 
vinden we de nodige brillen van hem en ook nog van 
mamma. Welke zou nu de juiste reservebril zijn? Onze 
selectie beperkt zich tot de brillen die in ieder geval 
twee poten hebben en waarvan de neusbrug nog intact 
is. Al met al verzamelen we er een stuk of vijf. 
Van al het andere gevraagde op het lijstje is geen spoor 
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meer. Vaag herinneren wij ons wel dat bijvoorbeeld 
het schroevendraaiersetje door onze handen is ge-
gaan, waarschijnlijk ook ingepakt is en dus mee ver-
huisd moest zijn. Ook die puntenslijpertjes zien wij zo 
voor ons, maar ja... waar?  

We laten het huis het huis, en gaan op weg naar senior. 
Senior is in een beste stemming. Hij heeft een rustig 
oud en nieuw gehad. Mijn stemming is daarentegen wat 
minder na het bezoek aan het oude ontzielde huis, waar 
wij alleen maar de dekens en brillen hebben gevonden. 
Hij is blij dat wij een goede deken hebben meegeno-
men, maar is wel verbaasd dat wij de andere dingen 
niet konden vinden. In onze selectie oude brillen zit 
helaas ook niet zijn reservebril.
Het nieuwe onderkomen van senior is gelukkig overzich-
telijk, dus zoeken wij zijn kasten af naar de ontbrekende 
spullen. Want waarschijnlijk zijn die toch mee verhuisd. 
En ja hoor, in een van de bovenste kastjes van het oude 
naaimeubel van mamma, zijn nieuwe bureaumeubel, 
liggen het setje met schroevendraaiers en zijn reserve-
bril. Jammer genoeg levert deze zoektocht nog niet de 
puntenslijpertjes op.
 
Die ga ik wel een keer nieuw voor hem kopen. Zo-
dat hij met een scherpe punt nieuwe bestellijstjes kan 
schrijven.

6 januari 2022
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TIJDSCHRIJFSTER

Senior en wij als gezinsleden hebben in de afgelopen 
52 jaren -op de Lisstraat 52- het nodige bij elkaar ge-
sprokkeld. Spullen die wij nu voor hem aan het uit-
zoeken zijn. Hij heeft aan ons, in het volste vertrouwen, 
daarover zijn zegen gegeven. Wel met de vraag of wij 
voor zijn privacy de papierversnipperaar willen ge-
bruiken.
Wat er na de verhuizing is overgebleven, deed mij ver-
zuchten: “Waar moeten we in hemelsnaam beginnen, 
hoe gaan we dit aanpakken?”

We hebben besloten om het huis leeg in de verkoop 
te doen. Dus moeten we de boel uitzoeken, veel uitzoeken 
en daarna opruimen. Voor het definitief opruimen huren 
we een instantie in, die het huis bezemschoon gaat 
opleveren en de bruikbare goederen een tweede kans 
probeert te geven. Wat niet meer bruikbaar is wordt 
door hen naar de stort gebracht. Een hoeveelheid die 
ingeschat is op minimaal zes, maar waarschijnlijk acht 
kuub.

Na een eerste zaterdag hebben we al een flinke slag 
gemaakt. De meeste spullen die wijzelf van senior 
overnemen zijn al uitgezocht en verdeeld. We zijn be-
gonnen met het verzamelen van met name papieren 
en andere persoonlijke bezittingen. De doos ‘voor pa’ 
is al aardig gevuld met zaken die niet horen achter 
te blijven. Voorwerpen waarvan wij inschatten dat die 
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een emotionele lading kunnen hebben, die senior in 
de stress van de verhuizing misschien over het hoofd 
heeft gezien. We willen hem daarvoor de tijd en rust 
laten nemen, nu de grootste hectiek van de verhuizing 
achter rug is. 
 
Al uitzoekend kom je dan de nodige intieme zaken 
tegen. Zo vinden wij in de spullen een heel lief getypt 
briefje van mama aan senior. Geschreven midden 
jaren tachtig en door senior in zijn nachtkastje be-
waard. Een ‘kleijnood’ dat zeker niet in de papierver-
snipperaar mag verdwijnen. 
Uit de inhoud blijkt dat dit mama’s eerste getypte brief 
is. Zij eindigt een zin met: “(…)goed hè.” Boven de 
punt heeft zij met pen een streepje gezet, om zo van 
de punt een uitroepteken te maken. 

Dit ontroerende kleinood verdwijnt dus ook in de doos 
‘voor pa’, maar wordt wel eerst per foto-app gedeeld 
met Letitia in Afrika en ‘s avonds met senior per mail. 
Communicatiemiddelen die dat schuchtere typewerk 
van mamma uit de jaren tachtig mondiaal ruim over-
schaduwen. 

14 januari 2022
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STOELENDANS

Het eenpersoons appartement van senior is een stuk 
kleiner dan het ouderlijk huis. Voor de ronde groen 
geverfde gezinstafel met zes stoelen is dus geen ruimte 
meer. Via marktplaats heeft Monique een andere tafel 
aangeschaft. Een kleine tweekleurige zware houten 
tafel met een mooie koloniale uitstraling. Erg stevig, 
zodat senior er met zijn wankele evenwicht veilig op 
kan leunen. Zijn eigen houten eettafelstoel past goed 
bij de nieuwe tafel. Een robuust exemplaar, dat bij 
de oude ronde tafel de plek van twee groene stoelen 
innam. Deze twee verdreven stoelen zijn echter wel 
meeverhuisd en completeren nu de tafel tot een drie-
persoons eettafel. 
Tijdens onze bezigheden in het ouderlijk huis kun-
nen we dus nog steeds met vier personen aan de oude 
gezinstafel lunchen, pauzeren en overleggen. Mits de 
tafel niet bezaaid ligt met spullen die nog verder gesor-
teerd moeten worden.

De twee groene stoelen kleuren eigenlijk niet bij de 
nieuwe tafel. Ze zitten ook ze net iets te laag. En mocht 
de oude ronde tafel een nieuwe bestemming krijgen, 
dan horen daar wel zes dezelfde stoelen bij, vindt Mo-
nique. Dus ging zij, opnieuw via marktplaats, op zoek 
naar twee iets hogere houtkleurige stoelen. Of ik die 
op zaterdagmorgen onderweg even kan ophalen. Kan 
ik ze gelijk bij senior afleveren, als ik ’s middags nog 
wat spulletjes uit de Lisstraat naar hem ga brengen. 
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Zo gevraagd, zo gedaan. De stoelen zijn mooi van 
vorm, maar over de hoogte heb ik zo mijn bedenkin-
gen. De zittingen vind ik er sleets uitzien. Een consta-
tering die mijn humeur niet ten goede komt die och-
tend.

Het uitzoeken en sorteren verloopt bij mij moeizaam. 
Ik had al stapels oude brieven, ansichtkaarten en con-
doleancekaarten afgeschreven en opzij gelegd. Maar 
J.P. wil deze alsnog aan senior voorleggen, omdat hij 
denkt dat senior ze niet voor niets al die jaren heeft 
bewaard.
Overleggen wordt steeds meer ruzie maken, zoals 
broers dat kunnen doen. Twee kapiteins op een schip 
is nooit goed. Zoek het maar uit, denk ik. Als ik die pa-
pieren maar niet alsnog met senior hoef door te spitten. 
Ik ben het gereedschap en de schuur gaan uitmesten. 

Ik probeer mij afzijdig te houden van de stoelendans 
rondom de paperassen waarover wij van mening ver-
schillen. Proberen mild te zijn in plaats van wild te 
worden. Wat knap lastig is. Want in de schuur kom 
ik nog twee stoeltjes tegen. Twee, ook al eens door 
mij afgekeurde, stoeltjes die Monique weken voor de 
verhuizing op voorhand had ingebracht voor bij een 
nieuwe tafel. 
Het is uiteindelijk aan senior om stop te zeggen in deze 
stoelendans, zodat wij kibbelende kinderen weten wie 
wanneer op welke stoel moet gaan zitten.

19 januari 2022
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VERZAMELEN

Vrienden vroegen aan mij of ik bij het uitzoeken nog 
verrassende dingen ben tegen gekomen. Zaken die ons 
iets over een eventueel onbekende, misschien heime-
lijke kant van senior vertellen. 

Nee, maar de grote hoeveelheid van dezelfde dingen 
die ik tegen kom verrast mij wel. Stapels plastic map-
jes, al of niet gevuld met verlopen pasjes, papieren met 
informatie die al jaren verouderd is, of gewoon leeg. 
De verzameling condoleance- en kerstkaarten, goed 
geordend in zakjes op jaartal. Zoals hij ook zijn admi-
nistratie als een verzameling geordend heeft. Een grote 
hoeveelheid flesjes parfum van mama, waar senior 
nog geen afstand van heeft gedaan. Bijbels in allerlei 
soorten en maten. Die mogen tot mijn verbazing van 
senior wel gewoon bij het oud papier. Met de anek-
dote erbij, dat de padvinderij ooit heel blij was met de 
inzameling van een grote partij bijbels als oud papier. 
Jammer dat senior nu hij in Rotterdam woont, zijn oud 
papier niet meer zelf bij de kerk in Spijkenisse kan bren-
gen. Een natuurlijke kringloop in optima forma.

Naast al deze verzamelingen van senior komen we 
ook mijn schelpenverzameling tegen. Drie grote 
dozen, in een hoek van de zolder. Wat ben ik blij 
met deze vondst. Ik had de collectie als verloren be-
schouwd. Een bijzondere verzameling, want ik ben 
ooit gevraagd door de amanuensis biologie om een 
deel ervan op school tentoon te stellen. 
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Op een gegeven moment was ik als puber uit ver-
zameld. Mama heeft toen mijn schelpen onder haar 
hoede genomen, als onderpand voor een lening. Een 
lening waarvan ik niet eens meer weet hoeveel en 
waarvoor. Toen ik haar later nog eens vroeg waar mijn 
verzameling was gebleven, antwoordde zij dat het niet 
meer mijn verzameling was en dat zij er een bestem-
ming voor had gevonden, waarna er een kleine glim-
lach op haar gezicht verscheen. Ik begreep dat ik er 
niet verder naar hoefde te vragen. 
Dus toch nog iets heimelijks, maar dan van mamma.
 
Erg groot is mijn teleurstelling, als blijkt dat die drie 
bananendozen maar een klein deel van mijn collectie 
bevat. Ik weet heel zeker dat ik een groot hoeveelheid 
cypraea -mijn lievelingen-, murex en strombus schel-
pen bijeen had gesprokkeld. Ik zie ze zo weer liggen 
op die expositie in de gangen van mijn middelbare 
school. In deze dozen is daar niks van terug te vinden. 
Het blijft dus nog steeds een raadsel waar de rest van 
de schelpenverzameling is gebleven.
Uit de restanten heb ik een mooie nautilus en een gro-
te glanzende parelmoeren schelp bewaard. Hiermee 
ben ik een kleine verzameling op het toilet begonnen, 
samen met enkele zelf gevonden schelpen uit Kenia, 
onder andere een cypraea tigris. 

Mijn afkomst uit een verzamelaars familie kan ik moei-
lijk verloochenen. 
 
26 januari 2022  
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BEESTENSPUL

Besloten is dat poes Sientje definitief bij Monique blijft. 
Senior zal haar daar zo nu en dan uitgebreid gaan op-
zoeken. Zaterdagmiddag gaan wij hem daarvoor 
ophalen. Bij binnenkomst staat hij al in de gang, met 
pet op, zijn jas aan te trekken. Hij heeft er duidelijk zin 
in. “Ik zag Binthi als witte schim al in de auto, dus wist 
ik dat jullie er aan kwamen.” Vanaf zes hoog heeft hij 
op de uitkijk gestaan. 

Toch moet Senior in het begin altijd even mopperen 
op van alles en nog wat. Binthi doorbreekt met haar 
gekwispel en vraag om aandacht dit lastige ritueel. 
Een natte neus tegen je hand kan je niet negeren, daar 
wordt je vrolijk van. Als ik bij het helpen instappen 
in de auto, met een stap achteruit, senior bijna omver 
kegel moppert hij niet. Wel verliest hij zijn evenwicht 
maar Margo kan net op tijd support geven om omval-
len te voorkomen. Zij wordt door hem vrolijk en om-
standig bedankt.

Sientje is nog steeds bang is voor Binthi. Om te voor-
komen dat zij zich zal verstoppen gaan wij met Binthi 
niet mee naar binnen. Pas rond etenstijd zullen wij te-
rug komen. Monique zal voor ons vijven nasi maken. 
In de tussentijd gaan wij het Kralingse Bos ontdekken. 
Kijken waar Binthi los mag lopen en hoe scootmobiel 
toegankelijk het bos is. Om uit te vinden welke horeca 
er lekker ijs serveert. 
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Op weg terug naar Monique, vervangen wij nog een 
lamp in het appartement van senior. En niet onbelang-
rijk, we halen ook twee stoelen op. Senior heeft een 
keuze gemaakt welke stoelen er mogen blijven. 
De nasimaaltijd is een feest van herkenning. Niet al-
leen qua smaak maar ook visueel. Monique heeft de 
tafel aangekleed met servies, bestek en Indonesische 
voorwerpen uit de Lisstraat.

Sientje laat zich ’s middags uitvoerig zien en aanhalen. 
Zelfs ‘s avonds als Binthi door de kamer loopt, komt 
ze even kijken.  Ik heb er met senior over dat het be-
ter is zo, Sientje bij Monique. Voor zowel Sientje als 
voor hem. Jammer genoeg kan ik er niet zo uitgebreid 
met hem over praten, want de batterijen van zijn ge-
hoorapparaat zijn weer eens leeg. Via kattebelletjes 
zo’n conversatie voeren is knap lastig. Zeker met dat 
hanenpoten schrift van mij, wat ook de nodige mis-
communicatie geeft.

Nadat wij ‘s avonds senior weer thuis hebben gebracht 
en weg willen rijden, kijken we eerst nog omhoog. Ja, 
nu zien wij ook zijn silhouet voor het raam staan. Zes 
hoog is vijf ramen tellen. Hij kan ons en Binthi goed 
zien, want hij reageert op het zwaaien met de zak-
lampen van onze mobiels. Als wij tegen Binthi zeggen: 
zoek opa, weet zij niet waar zij moet zoeken. Zes hoog 
ruiken is hondsmoeilijk.

2 februari 2022 
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WAARHEID 

Ik speel graag met taal, een manier om observaties te vangen 
in woorden. Met een glimlach mijn gedachten proberen 
te ordenen. Zo kwam ik bijvoorbeeld tijdens het kanoën 
met harde wind tot de volgende terzijde:
  
het voordeel     windje tegen
van een rondje plas    windje mee

Het schrijven geeft mij plezier en helpt mij om mijn ge-
voelens te begrijpen. Een prettige bijkomstigheid van de 
senior-columns is dat Letitia, voor werk in Afrika, hier-
door ook op de hoogte blijft van de familieperikelen.
   
Voor de vorm en soms voor de inhoud schurk ik bij het 
schrijven zo nu en dan tegen de waarheid aan. Zo schreef 
ik, (… ) om uit te vinden welke horeca er lekker ijs ser-
veert. Dit wil niet zeggen dat we bij elke horeca een ijsje 
zijn wezen eten, daarvoor was het nog veel te koud. Wel 
dat het mij leuk lijkt om met senior bij een wandeling 
door het Kralingse Bos een ijsje te gaan eten. Iets waar 
senior oprecht van kan genieten en ik ook.

Schrijf ik wel de waarheid op, dan wordt deze soms niet 
goed gelezen. Naar aanleiding van de vorige column 
mailt senior mij: Reuze leuk dat gespeel met zaklamp en 
Binthi, maar gebruik daar dan niet mijn groene lampje 
voor. Hij is zijn zaklamp kwijt en beschuldigt mij ervan 
dat ik die heb meegenomen. Als oplettende lezer heeft 
hij kunnen weten dat wij met de zaklamp van onze 
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mobiel naar hem hebben geseind. Ook al is dat mis-
schien voor hem een nieuw fenomeen, een zaklamp 
op een mobiel. Een beetje pissig mail ik hem terug: 
Mopper, mopper, mopper… Ik snap dat je je onthand 
voelt zonder die zaklamp. Maar die zal wel ergens in 
jouw appartement liggen. Rustig rondkijken dan vind 
je hem vast. Kort daarna mailt hij:  Groene zaklamp 
gevonden, lag op een vreemde plek.  ...Zoekt en gij 
zult vinden. 

Senior is onthand zonder zaklamp, omdat de plafond-
lamp in zijn slaapkamer kapot is. In de nacht gebruikt 
hij nu zijn zaklamp. Ik vervang de kapotte lamp en pak 
een nieuw peertje uit het krat met elektra, die in de lin-
nenkast op zijn slaapkamer staat. 
Verbaasd vraagt hij mij waar ik die lamp zo snel van-
daan heb gehaald. Tegelijkertijd verbaast het mij dat 
hij nog nauwelijks op ontdekkingstocht is geweest in 
zijn appartement. Vaak kan hij spullen niet vinden en 
vraagt hij aan ons waar deze dan kunnen liggen. 
Ik moet aan een gedichtje denken dat ik ooit tijdens 
een stage van mijn opleiding aan de sociale academie 
heb geschreven: hospitalisatie / verziekt voor thuis / 
verziekenhuisd 

De waarheid voor senior is wel dat zijn thuis nu het 
verzorgingsappartement is. Hij zich dit op bijna 92 
jarige leeftijd eigen moet maken. Hij voor deze ont-
dekkingstocht de tijd mag krijgen, ondersteund door 
ons. Met de hulp van een eigen zaklamp, zoals een 
rasechte padvinder betaamt

9 februari 2022
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UITZICHT

Toen senior had besloten dat hij naar het verzorgings-
huis wilde verhuizen, kon hij kiezen uit meerdere 
appartementen. Het verbaasde mij dat er zoveel keus 
was in dit verzorgingshuis. Wat bleek, in de afgelopen 
tijd waren er verschillende woongelegenheden vrij 
gekomen door de gevolgen van de coronapandemie. 
Nadat hij twee ervan had bezichtigd, was een appar-
tement op de zesde verdieping zijn keuze. Vlak naast 
de lift, met vrij uitzicht over een water. Met aan de ene 
kant de herenhuizen van Boezemsingel en aan de an-
dere kant de flats van de Spiegelnisserkade. 
Een blikveld over een brede singel met prachtige bomen, 
waar hij vanaf de zesde zo in de kruinen kan kijken. Op 
de kop van de kade staat een vakwerkershuisje dat een 
gemaal is. Halverwege is er een brug met een houten 
leuning, samengesteld uit dikke takken. Het is vanwege 
het uitzicht dat senior voor dit appartement koos.

Na bijna twee maanden genoten te hebben van dit vo-
gelperspectief vanaf zes hoog, is het tijd om het op 
ooghoogte te gaan bekijken. Tussen twee regenbuien 
door, dik aangekleed, gaan we al schuifelend de boel 
verkennen. Het oversteken van de Boezemsingel is 
lastig, twee gescheiden rijbanen met zebrapaden. 
Daar tussenin de tramrails, zonder zebrapad met ver-
zakt straatwerk, waar een tram van twee kanten kan 
aankomen. 
Senior vindt het spannend en vergeet dat je buiten 
best je mondkapje mag afdoen. Op het voetpad van 
de Boezemsingel ontspant hij en gaat het mondkapje 
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naar beneden. De brug op en af met rollator is nog 
zo’n obstakel. Glad van de vogelpoep en algen moet 
de brug voorzichtig genomen worden. Maar met de 
ervaring van de trambaan is dat geen probleem meer.

Even verderop staat bovenop een uitlaat van het ge-
maal een kunstwerk als reling. Een woord gemaakt 
van platte metalen strips. De letters staan in spiegel-
beeld, ik lees er iets in van stroom. Nadat ik door heb 
dat het ook nog op z’n kop staat, kan ik er het woord 
onderstroom in herkennen. Als we aan het einde van 
de wandeling tegenover de uitlaat staan, kan ik het 
kunstwerk nog steeds niet goed ontcijferen. De weer-
spiegeling in het water, die de dubbele omdraaiing 
van dit woord moet opheffen, is niet zichtbaar door 
het opeen gehoopte drijvende vuil voor de uitlaat. 

Wel zichtbaar is het plezier dat de wandeling senior 
geeft. Soms vertelt een foto meer dan een hele column.

(foto: Margo)
15 februari 2022
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GEWOONTE

Niet zo lang geleden heb ik thuis de gang en het toilet 
opgeknapt. Voor deze renovatie zat het lichtknopje aan 
de rechterkant van het gangetje. Nu zit die aan de lin-
kerkant. Regelmatig overkomt het mij, op weg naar het 
toilet, dat ik mijn hand naar rechts uitstrek. Die dan in het 
luchtledige blijft hangen, of erger, een tik tegen de wand 
geeft zonder dat er iets gebeurt. 

Ook Senior heeft van die ingesleten gewoontes. Dit week-
end wil hij thee voor ons gaan zetten. Met veel moeite 
staat hij op uit zijn stoel, pas de derde poging lukt. Met 
de rollator loopt hij het zitkamer gedeelte uit opweg naar 
de open keuken. Halverwege gaat hij naar links richting 
de slaapkamer en badkamer. Om even later om te draaien 
en glimlachend te zeggen: “Ik ben nog steeds zo gewend 
om de kamer uit te lopen als ik naar de keuken wil gaan.”

Bij de verhuizing naar het verzorgingshuis is er, hoe kan 
het ook anders, iets mis gegaan met de aansluitingen van 
de provider. Het internet en de televisie doen het goed, 
maar de vaste telefoon wil niet werken. Het nieuwe num-
mer is al wel bekend.  
Volgens de provider moet de lijn het gewoon doen, 
doormeten op afstand geeft geen foutmelding. Zelfs het 
opnieuw aansluiten van het telefoonnummer helpt niet. 
Dit duurt enkele dagen, omdat dit vanuit India moet 
worden geregeld. Ja, een Nederlandse provider. Onder-
tussen proberen wijzelf alle vaste toestellen die binnen de 
familie nog aanwezig zijn. Zonder positief resultaat.
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Wij raden senior aan om van een vaste telefoonlijn 
af te zien. Niemand die hem zal bellen op deze lijn, 
want nog niemand heeft dit nieuwe telefoonnummer. 
En met dat gehoor van hem kan hij de telefoon nau-
welijks beantwoorden. Hij zal dan gewoontegetrouw 
weer antwoorden met: “U kunt mij beter mailen, ik 
versta u zeer slecht.”
 
Maar hij wil koste wat het kost ook een vaste telefoon 
naast zijn mobiele telefoon, het gewoontedier. Uitein-
delijk komt er een monteur langs, die constateert 
dat de modem niet goed functioneert. Nadat deze 
vervangen is kan senior ook op de vaste lijn gebeld 
worden. Ik hoop dat hij die hoort rinkelen. Zeker op 
zijn verjaardag a.s. zaterdag.
 
Ondanks zijn slechte gehoor en wankele evenwicht 
gebruikt senior nagenoeg geen medicijnen. Zijn spaar-
zame medicatie wordt in roze bekertjes uitgereikt. De 
oude lege batterijtjes van zijn gehoorapparaat bewaart 
hij tegenwoordig in zo’n medicijnbekertje. Dit bekertje 
staat op ooghoogte in de kast. 
Ik zie het al voor mij, senior die half slaperig, in een 
gewoontegebaar het bekertje in zijn mond leegt. De 
batterijen doorslikt en de dag als een man van staal 
gaat beginnen. 

22 februari 2022
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GOEDE BUUR

Het huis aan de Lisstraat is leeg en schoongemaakt, 
klaar voor de fotograaf van Funda. Als laatste handeling 
schroef ik nog snel een witte plaat voor een opening in 
het zolderplafond. De originele afdekplaat voor deze 
vliering is per ongeluk mee naar de stort gegaan. In 
de hectiek van het huis ontruimen gingen er wel meer 
dingen mis. 
Vlak voor de stormen van de afgelopen tijd belde de 
achterbuurman mij met de mededeling dat er een 
raam aan de voorkant openstaat, dat hij dat maar even 
voor ons had dicht gedaan. Zoals hij ook al eens de 
achterdeur achter ons dicht en op slot heeft gedaan. 

De buren hebben de afgelopen jaren ook veelvuldig 
Senior geholpen. Hij noemt hen dan gekscherend zijn 
‘takel brigade’, als zij hem weer eens overeind hebben 
geholpen na een val in huis of in de tuin. “Beter een 
goede buur dan verre familiezorg”, schreef ik ooit aan 
hen in een appje na zo’n exercitie.
Want naast goede buur zijn zij vooral nabije zorg. Ze 
hielden een oogje in het zeil en sprongen in de bres 
als wij er niet zo snel konden zijn. Mee dankzij deze 
burenhulp kon hij uiteindelijk nog zo lang in zijn 
vertrouwde omgeving blijven wonen. Hoewel wij ons 
als kinderen bezwaard voelden, was het een hele ge-
ruststelling. Senior is zich hiervan ook bewust. Als ik 
hem vraag hoe hij het vindt in het  verzorgingshuis, 
antwoordt hij: Er is een last van mij afgevallen nu er 
hier voor mij wordt gezorgd.
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Senior is blij te horen dat de buren het nodige kunnen 
gebruiken van de spullen die nog over zijn gebleven. 
De driedelige ladder, al vele jaren voor de buurt in de 
uitleen, is zo voor de buurt beschikbaar gebleven. Het 
‘klompenhok’ krijgt naast een nieuwe eigenaar ein-
delijk ook weer eens een schoonmaakbeurt, waarbij 
de klompen wel het veld moeten ruimen. Spullen die 
emotioneel bij de Lisstraat horen.

Als ik bij de laatste inspectie door het huis loop, 
realiseer ik me dat het niet meer als mijn ouderlijk 
huis voelt. De deurpost waarin ik als boze puber 
een uitsparing hakte om mijn bed klem te kunnen 
zetten, is wat het is: een beschadigde deurpost. Het 
vertrouwde gevoel van onze familiegeschiedenis is 
er niet meer. Het huis is niet meer dan een kaal uit-
gewoond rijtjeshuis, dat nodig gemoderniseerd moet 
worden. Het huis voelt niet eens als een goede buur.

Eventjes komt dat vertrouwde gevoel terug, bij het 
openen van de meterkast. Die zijn we vergeten leeg 
te halen. Daar hangen nog een aantal verlengsnoe-
ren, looplamp, en staan de nodige spuitbussen met 
impregneermiddel. Aan de deur in zo’n hangvakken 
ding zitten klompsloffen, laarzensokken en pantof-
fels. Pantoffels in allerlei maten, als gastvrijheid voor 
bezoekers.
Deze spullen heb ik in een vuilniszak meegenomen. 
Ik kan het niet over mijn hart verkrijgen om ze weg te 
gooien. Ik ben benieuwd hoe lang ik ze nog zal blijven 
bewaren.

2 maart 2022 
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SCHIJNWERKELIJKHEID

Ik ben onderuit gegaan met mijn fiets. Een uitwijkma-
noeuvre voor twee breeduit slingerende pubers met 
muziek op en met oortjes in. Doordat ik mij op hen 
concentreerde bij een poging ze in te halen, zag ik een 
wegbaanscheiding niet. Met een val voorover languit 
op de straat tot gevolg. Waarbij ik mijn borstspier en 
bovenste ribben heb bezeerd. 
Die twee pubers hebben niet eens gemerkt dat ik tegen 
de grond ben gesmakt. Al swingend reden ze gewoon 
door, opgaand in hun eigen wereldje.

Door de pijn kan ik moeilijk inslapen en lig te malen 
over de dreiging van een derde wereldoorlog. In mijn 
half waken en slapen blijf ik mij steeds maar afvragen 
hoe het toch mogelijk is dat er zulke totaal tegenstrij-
dige werelden zijn ontstaan. Of, zoals ik het iemand 
hoorde verwoorden: hoe de wereld afgeschilderd 
wordt in twee parallelle universums.
Maar misschien heb ik ‘makkelijk denken’ als Wester-
ling. Is dat mijn eigen schijnwerkelijkheid

De oorlogsdreiging brengt bij senior de nodige verha-
len naar boven over de mobilisatie van mei 1940, die 
hij als tienjarig jongetje heeft meegemaakt. Zijn verha-
len zijn zo gedetailleerd dat deze herinneringen nooit 
zijn eigen ervaring kunnen zijn. Maar ze geven wel de 
werkelijkheid van dat moment weer die hij zich eigen 
heeft gemaakt. 

35

Zijn verhalen geven ook aan dat hij zich zorgen maakt. 
Dat, als er werkelijk een wereldoorlog uitbreekt, hij 
dit voor de tweede keer zal meemaken. Hopelijk blijft 
hem dat bespaard.

Op bezoek bij hem kijken we naar het 8-uur journaal. 
Ondanks de oorlogsbeelden zie ik dat hij op een ge-
geven moment zit te knikkebollen en in zijn eigen 
droomwereld is. 

9 maart 2022
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TWEEËNNEGENTIG JAAR 

Twee jaar geleden op zaterdag 14 maart wilde senior 
uitgebreid zijn 90e verjaardag vieren. Hij had daarvoor 
een zaaltje in een pannenkoekenrestaurant afgehuurd. 
Hoewel er toen nog geen coronabeperkingen waren 
besloten wij het feest, het zekere voor het onzekere 
nemend, toch af te blazen. Op 15 maart werd de eer-
ste lockdown een feit. 

Laatst kwam ik bij het opruimen de poster tegen die 
we hadden gemaakt om de genodigden bij binnen-
komst de weg te wijzen. Een afbeelding van een grote 
pannenkoek met daarop in letters van stroop geschreven 
‘Bert 90 jaar’. Eronder een pijl in de vorm van een fles 
Gilse schenkstroop, -de originele-, met de rode dop 
als pijlpunt. 

Eindelijk kan hij nu feest gaan vieren, in afgeslankte 
vorm ter ere van zijn 92e verjaardag. Geen pannen-
koeken voor een grote groep maar een lunch met soep 
voor een select gezelschap. In het restaurant van het 
verzorgingshuis is een podium, dat van de grote open 
ruimte is afgescheiden door een balustrade. Hierdoor 
kan het intiem worden aangekleed. Personeel heeft 
er al ballonnen opgehangen en een stoel met slingers 
versierd. 

Ik heb als versiering de familie-slingers meegenomen. 
Mama heeft vroeger veel kleren zelf gemaakt. Van 
elk kledingstuk naaide zij van een overbleven stukje 
stof een driehoekje, dat als een vlaggetje op een lint 
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is gestikt. In de loop van de tijd zijn er vier van zulke 
slingers ontstaan, met elk zo’n 30 vlaggetjes. Elke keer 
weer staan we er onder te kijken en aan te wijzen: 
kijk dat is een pyjama van mij geweest, dat daar is een 
blouse van pa, en dat is die mooie jurk van mama. Een 
feest van herkenning. 

Op weg naar het podium komen we langs een tafel 
waar personeel koffie zit te drinken. Spontaan begin-
nen ze voor senior te zingen, wat hem ontroert. 
Op het podium zie ik hem later op zijn versierde stoel 
uitgebreid genieten, het gezelschap overziend. De 
pater familias, de laatst levende van zijn generatie. 
Omringd door zijn kinderen en kleinkinderen, familie 
van zowel zijn eigen als van mama’s kant, vrienden 
uit Spijkenisse en vrienden van zijn kinderen. Bros en 
kwetsbaar, maar nog ‘still alive’.  

De volgende dag lees ik in de zorgrapportage dat se-
nior de avond voor zijn verjaardag niet in slaap kon 
komen. De nachtwacht vroeg aan hem of er iets was: 
”Ja, ik ga morgen mijn verjaardag vieren met familie 
en vrienden.” Op haar vraag hoe jong hij morgen zou 
worden antwoordt hij met een glimlach: “Negen… 
en… twintig.”
Als ik dit lees begin ik gelijk in mijn hoofd een kin-
derliedje van ‘Klein Orkest’ te zingen; “Raar is leuk, 
gewoon dat is zo saai. Keer het om, geef de boel een 
draai.” 
 
16 maart 2022
   (met dank aan ‘Klein Orkest’: Leuk is raar, van  
  het album Roltrap naar de maan)  
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NU AL EEN WRITER’S BLOCK 

Zeventien weken lang heb ik stukjes geschreven over 
senior. Zijn verhuizing naar het verzorgingshuis bracht 
de nodige beroering in de familie. De twijfel of ‘een 
oude boom’ wel verplaatst zou moeten worden, de 
ontruiming en verkoop van het ouderlijk huis en na-
tuurlijk de verhuizing op zichzelf. Veranderingen waar 
wel het nodige over te vertellen valt. 

Meestal heb ik een vage gedachte waar ik over wil 
schrijven. Na soms wel drie nieuwe versies zet ik, 
onder de druk van ‘ik wil het rondzenden’, een defi-
nitieve op de mail. Waar ik later in teruglezend, toch 
weer veranderingen in aanbreng en er ook nog steeds 
taalfouten uithaal.

Door de artrose in mijn handen heb ik mijn beeldende 
kunst grotendeels aan de wilgen moeten hangen. Ik 
ben nu invalchauffeur bij een medisch kinderdag-
centrum. Als kunstenaar wil ik mij wel kunnen blijven 
uiten. Al jaren schrijf ik terzijdes: ‘gedachtenspinsels en 
observaties opgetekend voor het plezier en de glim-
lach.’ Losse woorden of zinnetjes van enkele woorden 
onder elkaar, waarbij ritme en betekenis een grotere 
rol spelen dan grammatica en zinsopbouw. 
Bij columns zijn grammatica en zinsopbouw juist 
belangrijk. Om dit beter te leren, ga ik de opleiding 
Columns en Blogs Compleet aan de Schrijversacade-
mie volgen. Vooraf kreeg ik de verplichte literatuur 
toegestuurd, waarin ik al heb zitten lezen. 

Toen ik vorige week aan een nieuwe senior begon te 
schrijven, wilde het maar niet lukken. Ik was teveel 
bezig met de opbouw, openingsalinea, fundament van 
je column, eigen standpunt, niet te veel zijwegen, etc. 
Het was alsof ik weer aan een nieuw beeld of opdracht 
begon. Ik mij weer in eerste instantie met afgeleide 
dingen bezig ging houden: voor de zoveelste keer de 
werktafels in mijn atelier verplaatsen, kasten opnieuw 
herinrichten, nieuw gereedschap kopen, exposities 
bezoeken. Uitstelgedrag. Rondkloten zonder resul-
taat, maar wel nodig om mijn nestje te bouwen voor-
dat ik een ei kan leggen. Nu ging ik dingen opzoeken 
in het boek ‘Schrijfwijzer’ van Jan Renkema. En heb 
ik ‘Check je column’, van Anne Boerrichter en Eric 
Tiggeler gelezen. Waar ik onzeker van werd en het 
schrijven dus niet echt vlotte. 
 
Tijd voor een nieuw ei, met alle onzekerheden erbij. 

30 maart 2022 
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NOU DAAÀG

Veel later dan gepland drinken we een kopje thee. De 
wandeling in het Kralingse Bos is uitgelopen. We gingen 
een ijsje eten. Senior trakteerde, een belofte die hij in-
dertijd had gedaan toen wij zijn pasjes hadden terug 
gevonden. Op de weg terug speelt Binthi uitgebreid 
met een andere hond.  Senior rijdt in zijn scootmobiel 
alvast vooruit. Als Binthi is uitgespeeld is senior uit het 
zicht verdwenen. Ja: samen uit samen thuis… 

Wij zetten er flink de pas in om hem in te halen. Bij de 
uitgang van het bos nog steeds geen senior. Waar is hij 
nu gebleven? Enigszins verontrust lopen we terug het 
bos in om hem te zoeken. Ondertussen bellen we ook 
met het verzorgingshuis. Na een tijdje belt de receptie 
ons terug: “Uw vader staat met zijn scootmobiel bij de 
balie.” In zijn eentje is hij naar huis gereden en is de 
drukke Kralingse Zoom overgestoken. 

De thee is amper afgekoeld, of senior kijkt op zijn hor-
loge: tien voor half vijf. Hij zet zijn theekopje op het 
bijzettafeltje. Staat met veel moeite op en zegt: Ik ga 
naar het toilet en dan naar de eetzaal. Sluiten jullie de 
deur achter je. Daaàg. 
 
Nou, die is gesetteld. 

19 april 2022 
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Afgelopen winter verhuisde de vader van 
Roboodt naar een verzorgingshuis. Als 91 
jarige had hij tot die tijd zelfstandig ge-
woond.
In de wekelijkse column Senior schrijft 
Roboodt over deze veranderingen. En wat 
die voor zijn vader, hemzelf  en zijn broer 
en zussen betekenen.
Deze 19 columns zijn als podcast door 
Martine van Eek ingesproken. 

senior de podcast door roboodt

TE BELUISTEREN VIA SPOTIFY




