
Hé Rob, ben je daar nog? 

Sinds die fatale ochtend zijn ruim twintig maanden verstreken. En er is zoveel veranderd. Krijg je het 

eigenlijk allemaal wel mee? Casper rijdt al acht maanden rond in mijn auto of die van zijn vader, is 

geslaagd en gaat tegenwoordig naar de universiteit. Olav heeft al zeven maanden een vriendin en 

gaat eindexamen doen. Zelf heb ik mijn haar laten afknippen, studeer in Groningen, heb een boek 

geschreven én kom maandag op tv met onze tuin. Die kleine saaie tuin van weleer die omgetoverd is 

tot een zonnige herinneringstuin als eerbetoon aan jou. Ook in mijn boek heb je een mooie plek 

gekregen.  

Ons huis hing vol met foto’s van jou, maar een groot deel heb ik al weer opgeruimd. Het was op een 

gegeven moment te veel van het goede. Wist je trouwens dat er maanden zijn geweest dat je 24/7 in 

mijn gedachten was? Ondenkbaar toen je nog leefde, had ik het veel te druk voor. Continu in mijn 

gedachten was niet gezond natuurlijk. Nu ben je alsnog dagelijks in mijn gedachten, maar niet meer 

opdringerig.  Ik ervaar mijn gedachten aan jou nu als prettig. Ik deel mijn ervaringen als het ware 

virtueel met jou. Met name de grappige momenten. Zoals van die Duitse docente die in het Engels 

les gaf afgelopen jaar. Het waren gewoonweg scenes uit ‘Allo ‘Allo! Dat had jij zó komisch gevonden. 

En ook de Spaanse docente kon er wat van. Ik weet zeker dat we tranen met tuiten hadden gelachen 

als ik de geluidsopnames met je had kunnen delen. Dat doe ik nu allemaal virtueel. Maar het blijft 

wel akelig stil van jouw kant….  

Op die ene prachtige droom na, die ik als levensecht heb ervaren en waarin je afscheid van me kwam 

nemen, heb ik taal nog teken van je vernomen. Had jij dan toch gelijk? Is er helemaal niets na de 

dood? ‘Weg is weg’, zoals jij altijd zei? Dat weiger ik te geloven. Voor mij leef je verder in mij. Ik neem 

je overal mee naar toe. Zoals de afgelopen vakantie naar Duitsland. Jouw paspoort gaat dan 

trouwens gewoon mee in mijn tas. Vind ik fijn. Ik wil je op alle manieren laten weten dat ik je niet 

vergeten ben. Dagelijks spreek ik voor het slapen gaan mijn dank naar je uit. Voor alles wat ik van je 

geleerd heb en voor al je liefde. Toen jij onderdeel was van ons gezin, zat Appeltje ’s avonds op de 

bank bij voorkeur op jouw schoot. Jij gaf hem lange pootmassages. Nu heb ik die taak overgenomen.  

Als ik dan zijn pootjes voel en de kussentjes aan de onderkant, ervaar ik dat als connectie met jou. 

Die pootjes bevatten tenslotte jouw DNA, zo stel ik me dat voor. Nu maar hopen dat Appeltje nog 

lang zal leven. 

Al met al gaat het dus best goed met mij. Er is nog zoveel moois om voor te leven. Als iemand hield 

van plezier, dan was jij dat wel. Ik denk dat je niet anders voor me had gewild. Kijk maandag naar 

RTL4 om 17.00 uur en lees mijn boek eind dit jaar. Dan weet je hoe belangrijk je voor me was én 

bent. Een keer de lampen laten springen keur ik ook goed. Gewoon even een geintje met me 

uithalen, zoals vroeger. 

Dag lief! xxx 
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