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Indringers
Het alarmnummer van de woningbouwvereniging leidde aan-
vankelijk tot niets. De vervanging van de ketel was uitbesteed 
en de eigen servicedienst was al lang opgeheven. Na een paar 
uur werd er teruggebeld, het verantwoordelijke bedrijf had 
geen tijd maar er zou een andere loodgieter komen. De vol-
gende dag. Ik nam daar geen genoegen mee en uiteindelijk 
zou er toch iemand langskomen. Na mijn werk toog ik direct 
naar mijn vaders huis, waar de monteur al bezig was. Hij was 
de hele situatie aan het fotograferen, want hij wilde zich 

indekken tegen eventuele claims. “Alles was de schuld van 
de eerste installateur”, brieste hij en zijn hoofd stond op 
onweer. Wat een medeleven, dacht ik nog, maar dat was een 
vergissing. Hij was boos op mijn vader en nog meer op mij. 
Mijn vader had niet meer geweten waar de hoofdkraan en  
de stoppenkast zaten en het was een schande dat ik een man 
in zo’n levensbedreigende situatie liet creperen. Hij sprak  
uit ervaring en zei dat er laatst nog twee slachtoffers waren 
door kortsluiting. Pas na het nemen van de laatste foto’s 
begon hij te doen waarvoor hij gekomen was: het dichten van 
de lekkage! 

Mijn vader heeft de tijd mee: hij mág nog alleen wonen! De 
ontmanteling van onze verzorgingsstaat heeft namelijk ook 
zijn positieve kanten. Het scheelt heel veel overheidsgeld als 
oude mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen; mijn 
vader wil niet anders. Hij heeft buren die het niet erg vinden 
om op hem te letten en ze staan altijd voor hem klaar. Dat is 
een groot goed waarvoor ik hen eeuwig dankbaar zal zijn. In 
de ochtend en avond komt de thuiszorg bij hem langs, zijn 
huis wordt schoongemaakt, de medicijnen en het eten  
worden gebracht en het bloedprikken gebeurt 
ook al thuis. Al met al een komen en gaan van 
mensen. Mijn vader ziet dat anders: hij doet alles 
nog zelf en er komt maar één keer in de week 
iemand langs. 
Af en toe is het leuk om weer even thuis te zijn. 
Dan loop ik de trap op naar zolder waar eens 
mijn eigen kamer was en waar ik nog steeds de geur van vroe-
ger ruik. Mijn ouders zijn ooit van de flat naar dit nieuw-
bouwhuis buiten de stad verhuisd, zodat mijn broer en ik 
meer ruimte zouden hebben. “Als de jongens het maar goed 
hebben”, zeiden mijn ouders, al was mijn moeder in haar 
hart liever in de stad blijven wonen. 
Ze kon intens genieten van de mensen om haar heen, zoals 
de dronkaard op de brug van de gracht. Hij verkocht ansicht-
kaarten waarvan de opbrengst direct werd omgezet in oude 
klare. Mijn moeder kocht altijd een kaart maar ze zei er wel 
bij dat hij daar brood voor moest kopen. 
Thuis is het nu stil, ma is dood en mijn vader heeft een kat 
die niet kan miauwen. Toch gebeurt er altijd wel iets wat voor 
reuring zorgt. Laatst werd de verwarmingsketel vervangen 
door de woningbouwvereniging en prompt was er een lekka-
ge. Het water liep van mijn zolderkamer tot aan het trapgat in 
de huiskamer. Gelukkig ondernam de buurman meteen actie. 
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