
Hallo ma,

Jij was het bellenmannenvrouwtje. Terwijl iedereen de 
fuchsia gewoon fuchsia noemde, weigerde jij dat 
consequent, het was en bleef de bellenman. Je hele 
leven als moeder kreeg je minimaal één zo'n plant 
voor moederdag, die je vervolgens vertroetelde tot 
alle knoppen zich openden. Want groene vingers, ja, 
die had je.  

Nog zo'n grote hobby waren je geraniums. Urenlang 
was je tijdens hun bloeitijd bezig uitgebloeide 
bloemetjes weg te halen. En waren ze uitgebloeid, dan 
koesterde je ze nog maanden, tot aan de nieuwe 
bloeitijd. 

Dat had je vast overgehouden van het werken in de 
tuin achter ons huis aan de Steeg. Jarenlang vulde je 
uit die tuin de grote vrieskist in ons huis met groenten 
en fruit, zodat we het hele jaar van groente uit eigen 
tuin konden eten. En als de vriezer vol zat, ging de rest
naar de veiling en zo verdiende je een centje bij. 

Dat deed je overigens ook met champignons plukken 
of aardappelen inpakken. Op die manier kon je ons, je 
kinderen, geven, wat we nodig hadden, voor zichzelf 
nam je nooit iets.

Ik was het helemaal vergeten, maar dan is er Facebook 
om herinneringen te delen. 
Dat deden twee kinderen van Sjaantje de Tuk, die zich 
jouw bezoeken aan hun huis herinnerden als heel 
prettige momenten in hun jeugd. Toen haar ouders 
aan Sonja vroegen, welke vervolgopleiding ze na de 
lagere school wilde doen, wilde ze naar de Riek-school.
Je had indruk gemaakt.

Nog zo'n herinnering... Kennen jullie die conference 
van Paul van Vliet over het reservaat van 
Nederlanders, die niet meer bestaan? Riek was het 
prototype van zijn verstelnaaister, die van nog goede 
delen van versleten overalls wie dan ook nieuwe 
overalls voor de kinderen maakte. Maar Ze sleepte de 
naaimachine ook gewoon de tuin in, als de tent, die ik 



Van meerdere leden van mijn vrienden- en vriendinnen
club in de jaren zeventig kreeg ik deze week reacties, 
ook weer op Facebook, die met genoegen terugkeken 
op alle feestjes bij ons thuis, waar je iedereen welkom 
heette. Maar: wel de meisjes binnen in de woonkamer 
slapen en de jongens in de garage en geen drank meer 
na 12 uur, daarin was je streng. 

In later jaren stortte jij je, ma, in het vrijwilligerswerk, 
bij de lokale afdeling van en op de vakantieboot van 
de Zonnebloem, waaraan je Inge overhield, die een 
goede vriendin werd, en bij het Rode Kruis. 

Toen je zelf al ver over de 80 was, ging je nog 'oude' 
mensen helpen op  de dagbesteding van het 
Zonnelied. De mensen daar waren maar wat blij met je,
dat bleek toen jullie 50 jaar getrouwd waren en ze 
allemaal naar de receptie kwamen.

Ik had het straks al over je verknochtheid aan 
Ammerooie. Toen jullie gingen verhuizen, geheel 
tegen jouw zin in, maar het kon niet anders, reed ik 
jullie de drie kilometer van Ammerooi naar Hedel. Dat 
waren voor jouw geen drie, maar wel 3000 kilometers, 
het voelde voor jou echt als emigreren. Daar en in Den 
Bosch heb je je nooit op je gemak gevoeld, pas toen pa
en jij weer naar je vertrouwde dorp terugkeerden, had 
je weer rust.

Maar jammer genoeg was dat niet voor lang, want 
begin vorig jaar moest je hem, na 66 jaar huwelijk, 
afgeven. Jullie waren in al die jaren samen met wortel 
en tak in elkaar vergroeid, dus na zijn dood was voor 
jou de lol eraf. Je miste hem enorm. Je kon niet 
wachten tot het ook jouw tijd was. Die tijd is nu 
gekomen. Daar hebben wij als (klein-)kinderen vrede 
mee. Het is zondag moederdag, dus geven we je, zoals 
dat hoort sinds mensenheugnis, een bellenman mee.


