
Tik tak, tik, tak 


Sorry. Deze keer geen column. Geen tijd om te schrijven. Ik heb iets niet handig gedaan. 
Freelance werken in de culturele sector er als alleenstaande moeder met drie kinderen. 
Hartstikke leuk maar een non stop gekkenhuis. Djezus. 


Mijn ouders mogen de komende 10 jaar niet doodgaan. Dat kan ik er niet bij hebben. 
Heen en weer naar de Achterhoek om hun huizen te ontmantelen. Ik hoop maar dat ze 
stapje voor stapje zelf alles weg doen en steeds kleiner gaan wonen, tot er alleen nog 
maar een bed valt op te ruimen. 

Een man! Leuk, maar ik zou niet weten wanneer. Misschien een maandagochtendminnaar. 
Om de andere week een uurtje. 

De kerstboom staat er nog. De rekeningen moeten nog verstuurd worden, andere 
betaald. De muren zitten na zeven jaar vol kinderhanden. Ik zou moeten verhuizen om te 
kunnen schilderen. Alles wat kapot gaat, blijft liggen voor ooit. Vakantiespullen zijn nooit 
op zolder aangekomen en kunnen al bijna weer de auto in, ware het niet dat een 
opgesloten kat er op heeft geplast. Er achterstaat een ingestorte kast die om vervanging 
schreeuwt, hoewel het beddengoed zich heeft geschikt in de nieuwe wanorde. Mijn 
papierboel is ontploft. Cadeautjes, nee dank je, geen plek meer, alles druipt al uit de 
kasten en van de planken. Alleen in de vorm van een paar uur hulp: klussen, opruimen, 
bonnetjes uitzoeken. 

Facebook! Wat een leuke manier om de banden met uit het oog verloren vrienden weer 
aan te halen! Help, nee!!! Ze gaan berichtje sturen, willen chatten, of erger nog: 
afspreken... Na september, het is vol! 


Ik heb de tweede lichaam nodig, sommige dagen drie, die ieder een deel van mijn agenda 
uitvoeren. Werk, kinderen en huishouden. Sociaal leven en ontspanning. Verdieping en 
groei. Second love, nee dank je, tenzij met vierde lichaam. 

Mijn denkbeeldige lijst met uitgestelde verlangens, mijn als-ik-straks-50-ben-lijst groeit 
sneller dan mijn kinderen. 


Er waren fases in mijn leven dat het me allemaal veel te langzaam ging. Toen ik 15 was, 
tussen klein en groot, schreeuwde alles in mij om avontuur en actie. Traag tikte de klok 
aan de muur achter de bank waarop mijn moeder haar boek genoot. Tik, tak, tik, tak, 
seconden die uren duurden. In de wachtkamer van het leven. Toen ik net alleen was met 
drie kleine kinderen weer. Een piepklein wereldje. De was ophangen op zolder was een 
dagtrip, een wandelingetje naar de speeltuin een wereldreis. Frankrijk even onbereikbaar 
als een exoplaneet in een ander heelal. 

Tik, tak, tik, tak. Een kind viel en huilde. Tik, tak. We maakten een vuurtje. Tik. Ik las een 
verhaal voor. 


Ik weet dat er later ook weer stille fase is komen. In een stoel bij het raam in een klein 
kamertje. Dan ga ik terug kijken op waar ik allemaal langs gerend ben. Foto’s inplakken. 
Kaartjes lezen. Deze columns schrijven.


