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Even oud, alles anders
denier op de hoek. Dan koopt hij blikjes voer voor de kat, zijn 
enige overgebleven vriend. De pakjes voorgesneden kaas en 
andere bederfelijke waar die hij iedere keer voor zichzelf 
meeneemt, eet hij nooit op.
Maar een paar dagen geleden ging bij mijn broer de telefoon. 
Het was de kruidenier van de hoek. De zaak ging sluiten, het 
was mooi geweest, tijd voor een welverdiend pensioen. Hij 
belde natuurlijk ook om te zeggen dat mijn vader daar niets 
van begreep. Of mijn broer en ik daar niets aan konden doen. 

Ook vond hij het heel erg sneu om een man 
die hij toch ook al zo’n dertig jaar kende zo 
te zien aftakelen. Zijn punt was duidelijk, 
maar hoe maak je zo’n nieuwe situatie dui-
delijk aan een man in de war?
Die avond belde mijn vader mij, met een 
onbegrijpelijk verhaal over eten kopen en 

geld. “Ik heb er al over gebeld met de bank”, zei hij, wat voor 
mij een teken is dat ‘onrust’ de macht in zijn hoofd heeft 
overgenomen. 
Vlak daarna belde mijn broer nog een keer. Hij had opnieuw 
de kruidenier aan de lijn gehad. Die had tegen hem gezegd 
dat de winkel weliswaar voor altijd dicht is, maar dat ze, als 
onze vader aan de deur staat, toch open zullen doen om hem 
een blikje kattenvoer te geven.
Word ik hier cynisch van? Eerder verdrietig. Ik ben nu even 
oud als mijn vader dertig jaar geleden, en ik kan niet anders 
zeggen: ook voor mij is alles anders geworden.

In 1978 was mijn vader even oud als ik nu ben, 52 jaar. Ik was 
toen 22 jaar en net mijn carrière bij de televisie begonnen in 
Hilversum bij Cinecentrum. Mijn vader werkte als afdelings-
chef bij NV Systeem Coq in Utrecht, toen hét bedrijf op het 
gebied van de hoogspanningstechniek. Hij was getrouwd met 
zijn werk en ik was er nog tot over mijn oren op verliefd. We 
waren gezond, zagen elkaar zelden en dachten daar niet over 
na omdat in ons gezin het werk altijd voor ging.
De tijden gaan voorbij. Noch Cinecentrum, noch Coq haalden 

de 21ste eeuw. Het zijn iconen geworden van een verleden 
toen bijna iedereen nog met zijn handen werkte. De directeu-
ren van toen zorgden net als nu op tijd voor zichzelf. Inflatie, 
crisisjaren, mijn vader kon er veel en mooi over vertellen. 
Goed verzekerd zijn, een mooi pensioen opbouwen, hij vond 
het allemaal heel belangrijk.
Nu ontvangt mijn vader geen polissen meer; wel een stort-
vloed aan bedelbrieven van goede doelen en loterijen, waar-
van ik altijd blij ben als ik ze op tijd weet te onderscheppen. 
Beide lijken geen ander doel te hebben dan geld ophalen en 
daarvoor kopen zij namen en adressen van wie dan ook. Of 
de geadresseerde in de war is of zelfs dood... Het zal ze een 
zorg zijn. En mijn vader tekent alles.
Ik maak mij zorgen om mijn vader, al is dat niet om die hand-
tekeningen. Die draai ik wel terug. Mijn vader heeft op het 
moment ‘economische problemen’ van een andere aard. Hij 
maakt namelijk nog elke dag een loopje of twee naar de krui-
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