
Weetjes verzamelen 

 

Je leven lang ben je bezig te begrijpen hoe dat eigenlijk moet: leven. Passief blijven lijkt het 

gemakkelijkst: praat je ouders, zielzorgers, charismatische gekken of wie dan ook maar na. Dan 

gebruik je andermans recept, maar dat werkt nooit. Het moet altijd anders. Ik meen langzamerhand 

geleerd te hebben hoe je je eigen recept kunt opbouwen. Wat goed is en wat niet. Het is een 

verzameling weetjes. Stapel ze maar op. 

      Tot ongeveer mijn zevende jaar zag ik mijn vader weinig. Hij voer op een marineschip. Hij was 

groot en sterk en had een harde stem. Ik was bang voor hem. Hij werd afgekeurd voor de dienst en 

kwam definitief thuis. Mijn angst bleef, en werd sterker naarmate de oorlog naderde, want mijn 

vader ijsbeerde vloekend door de kamer. Zijn voorspelling kwam uit: de oorlog brak inderdaad uit. 

Wij hebben twee-en-een-half jaar onderduikers in huis gehad. Ik heb mijn ouders daarom zeer 

bewonderd. Later weet je wat goed en fout is.  

      Van mijn twaalfde tot mijn drie-en-twintigste ben ik lid geweest van de Nederlandse Jeugdbond 

voor Natuurstudie – zo lang als mogelijk was volgens de verenigingsregels. Ik kende al veel planten 

uit het Utrechtse. Donkere ooievaarsbek. Riet. Fluitekruid. Tijdens excursies en kampen van de NJN 

leerde ik de rest van Nederland kennen. Het heerlijke grijsgroen van de duindoorns. Het stralende 

wit van parnassia. De klagende roep van wulpen. Grietoo, grietoo van de grutto’s. Hoe een leeuwerik 

zingend opstijgt en dan snel weer daalt. Dat geluk ging in de oorlog door, al liep je in de hongerwinter 

met een pot gekookte bruine bonen als twaalfuurtje over de dijken. De vriendschappen, die blijven 

duren tot we allemaal dood zijn. Latere weet je: dit zijn vaste waarden in mijn bestaan.  

      De angst voor mijn vader veranderde in schroom. Nooit iets durven te vragen. Altijd denken dat je 

alles moet weten. En als je handig afkijkt van anderen, kom je een heel eind. Het tandpastaprobleem: 

je gaat boodschappen doen en je vriendin vraagt: ‘Neem je een tube tandpasta voor me mee?’ Dan 

sta je buiten, gaat op weg, maar denkt: Welk merk? Welk merk moet het zijn? Vergeten te vragen. 

Stom. Je geeft jezelf de schuld. Je piekert lang: moet ik weten welk merk ze gebruikt? De minuten 

gaan voorbij. Als je nou nog terug gaat om het te vragen, sla je zeker een gek figuur. Later weet je: 

niet ik was schuldig – die ander had het merk maar moeten noemen. 

      Wat was mijn grootmoeder belangrijk in mijn leven! Emotioneel de vervangster van mijn moeder, 

die het eindeloos druk had met twee door kinderverlamming gehandicapte kinderen. Ik logeerde 

vaak bij haar. We wandelden het hele dorp door, ze kende alle gewone wilde planten van naam, en 

als er een bijzondere bloem opdook kon ze die determineren met de flora van Heimans, Heinsius en 

Thijsse.  Later weet je: nu ik grootmoeder ben, wil ik een hechte band opbouwen met mijn kleinzoon. 

      Door die Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie kreeg ik veel vrienden. Maar door de 

onderduikers in de oorlog had ik geleerd: niets over jezelf vertellen. Dat is gevaarlijk. Dat wás 



gevaarlijk. Toen. Later weet je: het is nu niet meer riskant om over jezelf te praten. Je begint er dus 

eigenlijk te laat mee, in elk geval later dan anderen.  

      Op de bank bij een psychiater. Eerst onderhandelen over de uurprijs. En dan moet je vertellen 

wat er in je opkomt. Er kwam weinig in me op dat ik aan een vreemde wilde vertellen. Tijdens de 

ochtendsessies stak de vrouw van de psychiater haar arm door de kier van de deur. Een kop koffie. Ik 

kreeg niks. Na drie maanden object-zijn ben ik er mee opgehouden en heb zelfs geen opzegtermijn 

van een maand in acht genomen. Ik dacht: voor mij heeft hij snel een ander, die beter betaalt. Later 

weet je: toen heb ik geleerd om ‘nee’ te zeggen. 

      Allerlei banen en baantjes. Toneelkantoor, sneldichteres in de Bijenkorf, boekhandel, vliegen 

dood maken met insecticiden op een laboratorium, telefoniste op Schiphol. Allerlei huurkamers. 

Zolang je geld kunt verdienen ga je niet dood. Probeer het maar. De KLM bracht me naar 

Griekenland, waar nieuw geluk me wachtte: het licht, en het besef deel uit te maken van een 

eindeloze geschiedenis. Ik ging klassieke talen studeren, Naast mijn werk, later naast mijn huwelijk 

doorgegaan tot ik afgestudeerd was en lerares werd. Nog later heb ik, toen gescheiden vrouw, 

onderzoek gedaan naar uitdrukkingen als ‘het is niet onaangenaam dat…’, ‘de regering acht het niet 

ondenkbaar dat…’, en zo vele andere zinswendingen, die in het Latijn al zeer frequent voorkwamen 

en in het Nederlands en ettelijke andere talen niet ongebruikelijk zijn. Ik ben op dat onderwerp 

gepromoveerd. Later weet je: ik ben niet minder dan andere academici, alleen te laat begonnen om 

echt een carrière op te bouwen. 

      Ik had een huis, verkocht het, kocht een ander, verkocht ook dat. Ik kan een tuin aanleggen en 

onderhouden – graag naar mijn eigen inzichten, alsjeblieft geen tuinarchitect! Ik kan zwemmen – 

liefst in veenwater, dat ruikt zo heerlijk, net een klein beetje zwavelachtig - , ik kan lopen, fietsen, 

autorijden. Ik kan kleren naaien, truien en sokken breien, eten koken, een kast verven, mijn 

administratie op orde houden, een notariële akte lezen, met succes een te hoge OZB-aanslag omlaag 

krijgen. Vloeren dweilen, ramen lappen en stof afnemen gaan mij minder goed af. Ik heb door de 

ervaring geleerd: stof schreeuwt niet! Je weet: ik kan technisch in leven blijven. 

      Ik had ouders die hun aandacht aan de andere kinderen gaven. Ik had een man gedurende 

zeventien jaren. Ik ben ervaringsdeskundige op het gebied van ‘in de steek gelaten worden’. Ik heb 

een dochter die ik niet in de steek zal laten. Nu weet ik: ik kan het ook alléén. 

      Ik ben zeven en tachtig en bijna klaar met de weetjes. Ik weet alleen nog niet hoe ik dood moet 

gaan. Maar als het de eerste keer fout gaat krijg ik heus nog wel een kans. 
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