
Een column met beschouwende gedachten over het wel en wee in het leven van de Grote Zus (een ‘Mozaïekje’) en de Kleine
Zus (een ‘Speelkriebeldier’). Hun ervaringen en belevingen, geïnterpreteerd en verteld door de mama.

Zus & Zo

J a lap. Ze hebben me bij de Achil lespees genomen. De dames. Dat wist ik eigenl i jk

al vanaf het moment van hun geboorte. Maar toch. Van ti jd tot ti jd hebben ze me

weer stevig beet.

H et is Krokusvakantie en de meisjes vertrekken ‘op kampje’. Bl i jven slapen en al.

Met een rugzak, slaapzak, speelkleren en knuffels. Backpacking op kindermaat.

Zelfverzekerd beginnen ze eraan. Ze treden binnen en mengen zich vol

zelfvertrouwen tussen een groepje medekampgenootjes die ze nu nog niet kennen,

maar die over een paar dagen geheel vertrouwd zullen zijn, en hun verhalen nog

wekenlang zullen stofferen. Ontroerd gl im ik van trots. Geen spoor van emotionele

‘plakkeri j ’ . Mijn zelfverzekerde madammen! H et helpt natuurl i jk ook dat ze met twee

zijn. H un bondgenootschap in een nieuw avontuur. Schouder aan schouder.

En daarmee zijn wij vier dagen kroostloos. De eerste avond verloopt rustig. Voor

het eerst in ti jden hoef ik niet te ‘hol len om op ti jd te zi jn’ , kan ik nog eens een

geheel kindonvriendeli jke I ndische curry met stomende kruiden in elkaar boksen,

staat de muziek zachtjes aan, en kan ik ondertussen ononderbroken mijmeren.

H et is dus rustig. Onrustwekkend rustig. De wederhelft komt binnen en is

onmiddell i jk verwonderd. ‘Amai, hoe fi jn. En hoe raar zeg. ’ En ti jdens het

ononderbroken gesprek over ‘Grote-Mensen-Dingen’ lachen we over het feit dat het

zinnetje ‘Waar hebben jul l ie het over?’ er deze avond niet constant tussenvliegt. En

ja, tussen de ‘Grote-Mensen-zinnen’ over ‘Grote-Mensen-Dingen’ gaat het telkens

ook weer over ‘De Meisjes’, hun grappen en grol len, talenten en mogeli jkheden,

gevoeligheden en eigenheid.

Ouderschap. H et is dubbel. Een Achil lesactiviteit. Enerzi jds moet je een soort van
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superkracht zi jn, iemand die de dingen in orde houdt en voor de moeil i jkste dingen wel een oplossing vindt. Eten en kleedjes voorzien,

verjaardagsfeestjes organiseren, fietsbanden plakken, pi jntjes verzorgen, mislukte knutseltjes rechttrekken. I n hun ogen kunnen we alles.

Of beter gezegd: ‘van alles’ en voor zover dat mogeli jk is. Want ondanks hun verwachting van Achil leskracht, weten zij ook dat ik op ti jd en

stond maar wat loop rond te knoeien. ‘Oei, mama, je hebt H erman de vriendschapscake laten mislukken! ’ , ‘Zeg mama, kunnen we nu eindeli jk

dat vriendenboekje eens invul len! ’ , ‘Oh nee, mama, je hebt mijn bal letkleren niet bi j ! ’ , en moeten we nu en dan weer terug fietsen naar de

tekenacademie omdat ‘mama haar handtas daar nog staat… ’

Op zulke momenten kijken ze me meewarig en met een ‘H oe is het mogeli jk’-bl ik aan. ‘J i j bent zo verstrooid’, zegt de Grote Zus. Waarop de

Kleine Zus in al haar mildheid mijn ploetermoederhart verwarmt: ‘N iet erg hoor. I k ben ook een ‘vergeet-mij-nietje’ en danst vrol i jk en

onbezorgd voort in haar eigen mañana-bestaan. ‘Oei, ik ben mijn fruitdoosje vergeten op de speelplaats, en ook mijn brooddoos ligt daar nog.

Maar ach, ja, dat is niet erg. Die vinden we morgen toch gewoon terug. ’ ‘Ok dan, ’ verzacht ook de Grote Zus, ‘als je probeert en je best doet,

vind ik het wel goed. ’ En daarmee mag ik van hen een tentatieve Achil les zi jn. Oef.

En daarmee nemen ze me tegeli jk ook bij de Achil lespees. Met hun zijnswijze en uitspraken raken ze je vaak tot in het diepst van je ziel. H un

elegante gratie bij een dansoptreden, hun enthousiasme bij een optreden van Kapitein Winokio of K3, het telefoontje vol verhalen vanuit het

logeeroord bij de oma. Dan schiet het gemoed schiet vol en gaan de ogen prikken. Dan ben ik een emo-Achil les. Of anders gezegd, gewoon

een onnozele bleitekous.

En in die vier onrustwekkend rustige dagen van afwezigheid bl i jven ze ook alti jd weer aanwezig. Vri jdag zijn ze weer terug. Kan ik weer rustig

worden in de chaos van hun verhalen, speelgoed, tekeningen, gelach en geween. Kunnen we weer terug naar de rustgevende chaos van het

ploeteren.

En dan leven we toe naar het circusmoment. De apotheose van vele maanden. Glunderende kinderen die het beste van zichzelf geven.

Ongetwijfeld zul len de ogen prikken. Maar misschien ben ik niet al leen, en zijn er nog vele bleitekouskompanen onder de ouders. En nemen

alle kinderen hun ouders stevig bij de Achil lespees. Gelukkig staan de spotl ights op de kinderen. Kunnen wij gezell ig ongegeneerd ontroerd

zijn…




