LEZERSVERHALEN

FAMILIE

Dát is hem
Jacqueline Huisman (1969): In het Veluwse
dorp drukte de geest van God als een
zware last op de schouders van de mensen.
Zelfs ik, die niet op zondag naar de
‘zwartekousenkerk’ ging, voelde in
elke vezel van mijn lichaam dat leven
‘in zonde’ fout was.
“Je bent er toch niet meer mee bezig?”
kon mijn moeder wel eens zeggen. “Nee,
natuurlijk niet,” zei ik als 14-jarige. Een
grote leugen want ik was er wél mee
bezig, dag en nacht: mijn eerste grote
liefde – nog nooit in het echt gezien – zou
mij op een dag gelukkig maken. Dat wist
ik zeker. Wat verlangde ik ernaar om hem
te ontmoeten! Ik hoefde de winkelstraat
maar uit te lopen, over te steken en dan bij
de doe-het-zelfwinkel rechtdoor te lopen.
Toch durfde ik niet, de angst was groot:
stel dat mensen mij zouden zien! Dat kind
is slecht, die man is getrouwd, zouden ze
dan denken.
Zeven jaar later was daar dan toch het
moment. Resoluut stak ik de straat over
en liep naar de Alfa Romeo-dealer. Het
verboden straatje door, recht op mijn doel
af. Mijn hart bonsde. Ik zwaaide de deur
van de showroom open en zag vijf
mannen gebroederlijk naast elkaar op
een rijtje zitten, elk met een beker koffie
in de hand. Ik was als door de bliksem
getroffen. In een split second wist ik: dat
is hem. Mijn vader. De middelste van de
vijf mannen stond op en liep naar me toe.
“Ik ben je dochter,” zei ik. “Dat dacht ik
al,” zei hij.

DE WINNAAR!
In Zin 12 vroegen we wanneer u iets zonder
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Jacqueline:

‘In een split
second wist ik:
dat is hem.
Mijn vader’
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Alsnog bij elkaar
Riet Brusselaars (1965): Vanuit het blindeninstituut werd
ik dagelijks met een taxibusje naar de middelbare school
gebracht. Er was ook een internaat voor blinde jongeren
aan verbonden. Ik voelde me er verloren. Corné nam me
mee en wees me de weg. Dus werd ik al snel gekscherend
met zijn achternaam aangesproken. We bleven vijf jaar
in dezelfde klas en later leefgroep zitten. We konden het
wel met elkaar vinden maar van verliefdheid was geen
sprake.
Vijfentwintig jaar later werkte ik voor Passend Lezen –
de bibliotheekvoorziening voor visueel gehandicapten
waarvoor ik onder meer telefonische enquêtes afnam.
Toen ik Corné zijn achternaam en woonplaats herkende,
was ik even terug in de tijd. Toch duurde het nog een
week voordat ik hem belde. De enquête was zo gedaan.
We besloten elkaar nog eens uitgebreider te spreken en
met de belofte in de loop van volgende week te mailen,
sloot ik mijn computer af. Die avond vond ik geen rust.
Iets in me zei dat ik snel actie moest ondernemen en ik
stuurde hem alvast een mail.
Drie dagen later zat ik in zijn huiskamer. We zijn zeven jaar
samen gebleven.
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Oeps. Foutje
Aad Kranenburg (1952): Na wat strubbelingen en een aantal jaar wat rondgezworven
te hebben, kwam ik terecht in een
benedenwoning van een portiekflat.
Die werd me aangeboden door mijn
werkgever. De woning was prima en had
een leuke tuin maar er moest wel wat
aan gebeuren. Het huis was een beetje
gedateerd van binnen. Aan de slag dus:
schuren, verven, behangen. Een nieuwe
keuken was ook nodig, die kon ik van
de huisbaas krijgen. Maar ik wilde geen
standaard keuken, liever een inbouw.
Toen ik die net had besteld, kwam de
hoekwoning vrij! Die zou ik ook mogen
betrekken. Mijn gevoel zei direct: ja! Dit
was mijn huis, ik móest het hebben. Ik
had wel al wat spullen besteld en dus
ook de keuken. Maar de hoekwoning was
precies dezelfde woning. Alles liep op
rolletjes – totdat de keuken werd bezorgd.
De spoelbak zat aan de verkeerde kant
van het aanrechtblad en de onderbouw
klopte niet! Ik werd wit om mijn neus en
zocht de bestelformulieren op. Alles bleek
goed te zijn geleverd: ik had een fout
gemaakt. Hoe kon mij dit gebeuren als
opzichter met verstand van zaken?!
Het waren weliswaar dezelfde huizen
maar de keukens stonden in spiegelbeeld.
Hoe kon ik zo de fout in zijn gegaan?!
Gelukkig was het gevoel over het huis wél
goed; ik heb er lang en met veel plezier
gewoond. ■

