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moeder af



Let’s try to avoid that slippery word ‘rational’. If it 
just means ‘based on thought, or involving thought’, 
most emotions, I argue, are rational in that sense. 
Grief isn’t a stomach ache, it involves thoughts about 
the loss of something precious.
 

Martha Nussbaum
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Het was niet haar geboorte die mij moeder maakte, 
maar dat het meisje zomaar bij ons bleef. Dat ze haar 
aan mijn lijf onttrokken en vier uur later zeiden: ‘Wij 
zijn klaar nu,’ en dat ze dat breekbare mensje toen 
gewoon aan ons meegaven, zonder te checken of er 
wel een driepuntsgordel in de auto aanwezig was en 
of ik bij grote woede niet met dingen gooi. Ze vroe-
gen niks, ze reden resoluut de rolstoel voor en daar 
gingen we, op weg naar huis, terwijl ik diezelfde dag 
weliswaar een baby had gekregen maar nog lang geen 
moeder was, en zo stonden Jan en ik een uur na ont-
slag dan ook in de woonkamer. Totaal onthand, maar 
met niemand om te bellen. Zo van: ik denk dat er iets 
fout is gegaan. Er staat hier nog een kind van jou.

Het kindje bleef. Dat maakte me moeder. Het 
bleef, en het ouderschap sedimenteerde langzaam op 
de slapeloze nachten, op het gestuntel met de wan-
delwagen en op het eindeloos snuiven in het nekje. 
Het beklijfde dankzij de buren die ons verheugd aan-
schoten, de andere tobbende slapelozen op de crèche, 
de brieven gericht aan de ouders/verzorgers. 

I D E N T I T E I T
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Er was tijd nodig om moeder te worden. 
Zoals ook het niet meer moeder zijn, tijd vereist. 
En dus is het niet de hersenbloeding die jou iemand 

anders maakte, maar dat je die ander bent gebleven. 
Het is de tweede kerst in een drempelloos apparte-
ment, de zesentwintigste poetsbeurt van de rolstoel, 
de comfortabele trainingsbroeken die inmiddels een 
eigen plank in de kast hebben. Het is de nieuwe pas-
foto op je paspoort, het rituele zwaaien naar je oude 
huis, het is het beperkte idioom waarvan een deel al 
gevleugelde uitspraak is geworden. ‘Mooie dingen,’ 
zeg je als we je buiten voor ons uit duwen. Je zegt het 
ook als de wind de haren in je ogen blaast. 

Het is het toenemende besef dat we je nooit meer 
kunnen bellen. 

Op een dag ben je af als moeder. En op een dag 
ben je moeder af.
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V I J F  D A G E N  N A  PA R I J S
 
 

Mijn telefoon trilde op het vloerkleed. Het was Biek. 
De avond daarvoor had ze me nog boze berichten 
gestuurd over een broek die ik had moeten passen 
en maten die ik had moeten doorgeven. Dus ik nam 
niet op. 

Meteen belde ze nog een keer. Die wilde mij zeker 
de oren weer wassen. Alsof alleen zij iets belangrijks 
te doen had de hele dag. Alsof ze zelf nooit eens wat 
vergat. Ik had acht uur aan een advertorial voor Nes-
presso getypt, het liep tegen zessen en ik was net met 
een dikke zaterdagkrant tegen de verwarming aan 
gezakt. De dag was klaar. Het genoeglijk afzonderen 
kon eindelijk zijn aanvang nemen. Ik nam weer niet 
op en draaide mijn trillende telefoon met het scherm 
naar het kleed. 

Toen belde ze nog een keer. 
En nog een keer. 
En toen een vijfde keer. 
Volhardend als een stormram. 
Zo komt onheil je leven binnen.
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T W E E  U U R  L AT E R 

Alsof de auto te water is geraakt, zo stroomt de re-
gen langs de ruiten en zo giert ook onze onrust door 
het voertuig. Stef blijft maar bellen dat we moeten 
opschieten, dat we anders te laat zijn, maar hoe hard 
we ook terug gillen dat we vaststaan, dat het godver-
domme halfzeven is en dat alle automobilisten van de 
wereld zich op de weg tussen Amsterdam en Breda 
verzameld hebben, er is geen Mozes die de zee doet 
wijken, geen motoragent die ons via de vluchtstrook 
een weg naar het ziekenhuis verschaft. 

Stil staan we, al bijna een uur. Op het dak tikt de 
regen. In de auto naast ons peutert een man in zijn 
neus. We dreigen te laat te komen, en nu pas beseffen 
we dat dit voor het eerst is, dat we voor het eerst écht 
te laat gaan komen, in plaats van dat we onszelf de 
luxe gunnen om de ander op ons te laten wachten. We 
komen te laat, en dat is iets anders dan wat we alle ke-
ren hiervoor deden toen we ons als schoften over het 
fietspad bewogen, wild bellend omdat iedereen plaats 
moet maken voor ons, de treuzelende luxepaarden, 
de eikels die gewoon te laat waren vertrokken. Dat 
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was paniek onder welvarend voorbehoud. Angst zon-
der afrekening. Dat was haast zonder sirene. 

Langs ons schiet een loeiende ambulance over de 
vluchtstrook. De regen breekt het zwaailicht in dui-
zend kleine stukjes. Hartverscheurend stil staan we, 
al bijna een uur, tussen alle automobilisten van de 
hele wereld. En zij appen en wij schreeuwen. En wij 
schelden en zij geeuwen. Want het regent overvloe-
dig. En niemand kan iets zien.
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V I E R  W E K E N  V O O R  PA R I J S 
 
 
 
Een maand voor Parijs mailde je me een foto van 
jezelf.

‘Het is te erg,’ stond erbij.
De foto was van achteren genomen, buiten ergens, 

op een muziekfestival waarschijnlijk want ik zag 
lucht en gras en vrienden en ik kon zien dat je danste; 
de knieën matig gebogen, de heup kenmerkend uit de 
kom, de rechterarm in de lucht en de wijsvinger ge-
kromd als een vishaak, zo stond je op de foto en dat 
betekende dat je danste, stram maar schaamteloos, 
buitenmaats maar bevlogen, het was een manier van 
dansen die Biek, Tijn en mij met afgrijzen vervulde 
– dat schokkende moederlichaam, die suggestie van 
sensualiteit. ‘Gadver,’ zeiden we als je danste waar 
wij bij waren, ‘gad-ver-dam-me,’ en dan maakten 
we braakgeluiden, en jij bleef dan extra lang dansen, 
terwijl je riep dat het hier zo’n beetje om ging in het 
leven, om overgave, om je niet zo generen. 

‘Het is te erg,’ schreef je in de mail, en ik keek nog 
een keer goed naar de foto om te ontdekken wat je 
bedoelde, maar ik zag eigenlijk alleen dat je danste, 
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ergens buiten, met je vrienden, en verder zag ik de 
moeder die ik kende, met de kenmerkende zwarte 
bob, de wijde wollen trui, de lange linnen rok, de 
zwarte legerkisten en een glas wijn in de hand. Mijn 
moeder dus, niet een andere moeder dan normaal, en 
zeker niet een dikke moeder. 

Dat wilde ik je ook terugmailen. Maar ik wist hoe 
het was met foto’s van jezelf. 

‘In vier weken kun je nog vier kilo afvallen,’ typte ik 
dus, en daaronder plakte ik een serie koolhydraatarme 
recepten die ik op internet had gevonden, lang zoe-
ken was het niet, want ik wist wel waar ik de magere 
mosterd moest halen, en jij ook, jij wist ook waar je 
de magere mosterd moest halen, namelijk bij mij, en 
niet bij je middelste kind Biek die de relatie met haar 
lichaam bij voorkeur onbesproken liet, en niet bij je 
jongste kind Tijn die het formaat van zijn pens zo on-
interessant vond dat hij niet eens op je mail zou reage-
ren. Je mailde mij, de oudste dochter die goed dun kon 
worden, de dochter die eigenlijk alles wel goed kon als 
ze zich er maar toe zette, viool spelen, studeren, koken, 
het huis schoonhouden, geld verdienen, ik kon alles 
goed als ik er maar voor werkte, dat had je me altijd 
gezegd en het was ook zo, al moest ik er tot bloedens 
toe op strijken en er weken slaap voor inslikken. 

Ergens niet goed in zijn was tijdens de opvoeding 
niet erg aan bod gekomen. Dat kon ik dan weer he-
lemaal niet. 

Ik mailde je de koolhydraatarme recepten, er stond - 
en zinnen in als: ‘Rooster voor het ontbijt een eetlepel 
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zonnebloempitten en pompoenpitten en snij 3 abri-
kozen in kleine stukjes,’ en: ‘Prak voor de lunch een 
avocado met een theelepel olijfolie, een kleingesne-
den, sappige tomaat, verse koriander, een halve rode 
peper in ringetjes, het sap van een halve limoen, een 
snuf zeezout.’

‘Dan liever dik naar Parijs,’ schreef je terug.
En toen stuurde ik: ‘Kom op, bolle,’ met een video 

waarin Whitney Houston en Mariah Carey zongen 
dat er miracles konden gebeuren als je maar beliefde. 

En toen schreef je dat die Whitney anders wel aar-
dig ten onder was gegaan aan die miracles van d’r. 

En toen schreef ik dat Whitney ten tijde van haar 
ondergang toevallig wel heel dun was.
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’S  N A C H T S

Soms, als we wakker worden voor een plas of een 
slok water, dan denken we aan hoe je op de brancard 
lag, met alle kleren van je af geknipt en dat ze op het 
punt stonden om je de operatiekamer in te rijden, 
maar dat ze toen zeiden dat we nog even naar je toe 
mochten, en dat we in die lege, kale, witte ruimte (zo 
hebben we dat onthouden, maar dat zullen de zieken-
huisseries wel zijn) naar je toe liepen en twee stappen 
de tijd kregen om te verwerken dat er dus blijkbaar 
laatste woorden moesten komen, twee stappen om te 
bedenken wat dan nu die laatste woorden moesten 
zijn, en dat die simpelweg niet te bedenken waren 
omdat we vier uur daarvoor nog banaan van de bank 
hadden staan krabben, en bibliotheekboeken hadden 
klaargelegd op de hoek van de tafel, en omdat de 
onnozelheid daarvan ons nu zozeer aanvloog dat 
we er bijna de slappe lach van kregen, want als je 
je toch zorgen maakt om banaan op de bank terwijl 
je moeder ligt dood te gaan, dan ben je wel van een 
onnavolgbare simpelheid, dat idee, en die realisatie 
maakte het aanlokkelijk om samen naar een zekere 
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lichtvoetigheid te vluchten, te lachen om onszelf en 
de situatie, om te relativeren wat we hier stonden te 
doen, terwijl we toch echt afscheid stonden te nemen, 
van jou, ongeoefend en drie weken voor je zestigste 
verjaardag, en in die mengeling van blinde paniek en 
schaamtevolle stumperigheid trokken we clichés van 
stal zoals je bent sterk en je bent een strijder en we 
houden van je (dat kunnen ook de ziekenhuisseries 
zijn), en daartussen veel lieve Mutti, want dat vind je 
zo’n vreselijk woord, en we gaven kusjes op je geslo-
ten ogen en aaiden je koele voorhoofd en we knepen 
in je hand, Mutti, je bent sterk, je bent een strijder 
en we houden van je, en we bedoelden eigenlijk dat 
we het ondraaglijk vonden dat het leven jou zo te 
kakken zette, met bananen en bibliotheekboeken 
die achter jouw rug om een rustig kabbelen sugge-
reerden, de banaliteit daarvan die jouw doodgaan 
hier bezoedelde, en terwijl ze je alweer toedekten en 
aanstalten maakten om je bewegingsloze lijf en vol-
gelopen hoofd de deur door te rijden naar misschien 
helemaal nooit meer, terwijl ze je al wegreden, kneep 
je zachtjes in onze hand.

Terug in slaap komen lukt dan vaak niet meer.
Te beseffen hoe bang je moet zijn geweest. 
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L E V E N S L E S S E N
VA N  M I J N  M O E D E R  # 1

Alleen mensen die pleasen, worden door iedereen 
leuk gevonden. Zorg dat niet iedereen je leuk vindt. 
Denk na voordat je praat, praat nooit iemand naar 
de mond. Zeg hoogstens: ‘Dat mag jij vinden.’ 

Wantrouw macht. Kom in opstand wanneer je 
door misplaatste machthebbers gemangeld wordt, 
vooral wanneer het conducteurs betreft. Laat negen-
envijftig jaar geen reden zijn om niet slaags te raken 
met de Spoorwegpolitie. Ook niet als je daardoor een 
diploma-uitreiking mist. 

Draag het hart op de tong. Durf te zeggen dat je je 
jongste dochter knapper vindt dan de oudste, maar 
de oudste weer slimmer dan de jongste. Doe je niet 
leuker voor dan je je voelt. Resulteert dit alles in re-
latiemalheur en dampende familieconflicten? Drink 
een fles wijn leeg op de bank, eet een pond kaas, huil 
en ga slapen. Zeg sorry over een jaar of twaalf. 


