
 
 
 



De wondere wereld van ome Wim 
 
 
Mijn ouders begonnen zich pas echt zorgen te maken toen ze na een avondje op bezoek bij de Van 
de Kerkhofs Ome Wim biddend in de huiskamer zagen zitten. Hij had het kruisbeeld boven de deur 
gepakt en dat samen met alle kaarsen die hij in huis kon vinden op het bijzetkastje gezet. Als een 
heus altaartje. Het kaarslicht bescheen zijn prevelende lippen. Zijn handen waren vroom gevouwen, 
zoals je dat in die tijd vaak zag afgebeeld. Hoe vreemd wilde je het hebben na een avondje bij de 
buren? 
 
Het waren de jaren vijftig en over veel praatte je niet. In de familie van mijn moeder en ome Wim 
gebeurde dat nog minder. Gesprekken met de kinderen kwamen niet voor, leugentjes om bestwil des 
te meer. Dat mijn broer ’s avonds uit bed was gekomen en ome Wim biddend had zien zitten, kreeg 
verder geen serieuze aandacht. Over dat soort dingen praatte je niet met je kinderen. Goed geleerd 
in haar ouderlijk huis paste mijn moeder dat vervolgens met succes op haar gezin toe. Mijn broer 
dacht er het zijne van en haalde zijn schouders op. Ook goed. 
 

 
   

‘Is dit nou een flat?’ kon ome Wim vragen als hij een flat zag. Je wist niet wat je 
hoorde. Ja, natuurlijk was dat een flat. Je was sprakeloos bij zoveel 
wereldvreemdheid.  
Hij vroeg nooit iets rechtstreeks. Als hij zin had in koffie, zei hij ‘de koffie is zeker op?’ 
‘Koffie, ome Wim?’ zeiden wij dan op onze beurt. ‘Ja, doe maar,’ liet hij er dan 
tevreden op volgen. Ome Wim vroeg alles met een omweg. Hij was daar ongelofelijk 
goed in. ‘De koffie is zeker op?’ werd een klassieker in mijn vriendenkring. We 
noemden dat ome Wim-vragen. 

 
Iedereen die het wilde zien, wist dat er iets vreselijk mis was met ome Wim. Volledig in de war, zag 
hij van alles, dingen die anderen niet zagen. Mijn opa wilde de situatie niet onder ogen zien. Een kind 
met psychiatrische problemen was wel het laatste wat hij kon gebruiken. Snappen deed hij het al 
helemaal niet. Een gekke zoon, daar kon je maar moeilijk mee aankomen. Misschien is de leugen van 
hem gekomen. Misschien heeft mijn moeder ‘m zelf verzonnen om een verhaal voor haar kinderen te 
hebben. Maar tot haar dood hield ze vol dat ome Wim daarna met een zware longontsteking in het 
ziekenhuis had gelegen. Het was kantje boord, vertelde ze erbij om de ernst van de situatie te 



benadrukken. Het blijft bijzonder dat een getrouwde vrouw met drie kinderen en ik op komst dit 
gelogen of op zijn minst enkelzijdige verhaal bleef vertellen. Misschien ging ze er na verloop van tijd 
zelf in geloven. 
 
Mijn zus kan zich nog flarden herinneren van een ziekenhuisbezoek aan ome Wim. ‘Ik werd opgetild 
om door het raam naar hem te kijken. Hij is heel erg ziek, vertelde moeder. Ome Wim lag in een strak 
opgemaakt bed met waarschijnlijk gesteven lakens, opgetrokken tot halverwege zijn gezicht. Hij lag 
helemaal stil, zijn ogen gesloten. Hij leek wel dood.’  

 
Ome Wim werd geshockt, een in die tijd gangbare behandelmethode. Of daarbij naar 
zijn mening is gevraagd, valt ernstig te betwijfelen, zo in die jaren. Of deze therapie 
iets heeft uitgehaald, weten we niet. Ook niet of-ie schadelijk was. We weten wel dat 
ome Wim wereldvreemd was en vol angsten zat die naarmate zijn leeftijd vorderde 
steeds duidelijker aanwezig waren en zijn leven oplopend onaangenamer maakten. 
 

 
Opa, ome Wim, mijn moeder, ome Lambert, oma en ome Gerard. 

 
Mijn opa was een nare man. Streng en stuurs. Iemand die niet wist wat aardig zijn betekende. Een 
man waar je als kind liever niet naartoe ging en je altijd met een onbestemd gevoel opzadelde. Opa’s 
horen lief te zijn. Mijn opa was dat niet. Hij was chef bij Philips. In die functie was hij zelfs in Parijs 
geweest waarvan enkele souvenirs in mijn ouderlijk nog jarenlang getuigden. Geen verkeerde baan 
zou je denken, maar dat zijn zwager directeur was van een sigarenfabriek met een groot huis en een 
van de eerste auto’s heeft hij nooit kunnen verwerken. Ome Christ had het gemaakt en iedereen 
bewonderde hem. Mijn opa kon naar zijn idee en van velen in zijn omgeving niet in zijn schaduw 
staan en dat maakte hem een verbitterd man.  
 

Zelfs in de tijd dat mijn moeder al verkering had met mijn vader, probeerde opa haar 
aan een in zijn ogen betere partij te slijten. Toen een ongetrouwde huisarts hem vroeg 
of hij eens mocht komen kennismaken, vond hij dat een meer dan goed idee. Zijn 
dochter met een huisarts leek hem wel wat. Mijn moeder hield voet bij stuk en koos 



voor mijn vader, een boerenzoon en onderwijzer. De enige in zijn familie die ging 
studeren. Opa zag zijn droom met een huisarts als schoonzoon in rook opgaan. 

 
Of er voordat ome Wim aan zijn zelfgemaakte altaartje bij mij thuis zat te bidden al tekenen waren 
voor zijn naderende psychose, is onbekend. Mijn moeder kon het zich allemaal niet meer zo 
herinneren. ‘Ja, nu je ’t zegt,’ zei ze een keertje, ‘er was iets met een meisje waar hij verliefd op was 
en hij niet kon krijgen. Het mooiste meisje van de stad. Misschien had er dat iets mee te maken.’  
 

Mijn zus was een jaar of zes en ome Wim paste op. Hij kwam naar boven om te kijken 
of alles goed ging en lichtte meteen maar even het elastiek van haar pyjamabroekje 
op om eens te kijken hoe dat nou bij een meisje zat. Mijn zus klaarwakker, hield haar 
ogen stijf dicht. Een kleine kinderherinnering. ‘Och, het zal wel gewoon 
nieuwsgierigheid zijn geweest.’  

 
Mijn moeder was de tweede in het gezin met drie broers. Ome Lambert was ouder, ome Gerard en 
ome Wim, een tweeling, jonger. Zij werden geboren na enkele miskramen van oma. Mijn broer 
vertelde eens het verhaal dat opa met zijn vork en mes omhoog aan tafel klaar zat om aan te vallen. 
Ondertussen mompelend dat mijn moeder het goed bekeek om haar kinderen bij hen te stallen en zo 
geld uit te sparen. Zo’n opa, zo’n vader. Het zal voor zijn vier kinderen niet altijd een pretje zijn 
geweest.  
Misschien mede daardoor emigreerde een net getrouwde ome Lambert al vrij jong naar Australië. 
Ook mijn moeder stichtte al even jong haar gezin. De tweeling bleef achter. Mijn oma was lief, zei 
nooit veel, was dienend. Ze had ook smetvrees. Alles in de keuken lag altijd vol met doeken die 
etenswaren en pannen en potten bedekten. Ik heb lang gedacht dat keukens van oma’s er overal zo 
uitzagen. Een tamelijk gestoord gezin, mag je wel zeggen. 
 

Leugentjes om bestwil. De familie zat er vol mee. Het huwelijk van de naar Australië 
ge-emigreerde Ome Lambert liep op de klippen omdat tante Annie er met de 
kostganger vandoor ging. De schande was groot. Dat hij later trouwde met tante 
Helga werd angstvalling geheim gehouden. Mijn zus vond hun trouwfoto met daarop 
de naam van de nieuwe tante. ‘Is ome Lambert voor de tweede keer getrouwd,’ vroeg 
mijn zus. ‘Nee, tante Annie heeft haar naam veranderd,’ zei mijn moeder die zo gauw 
niets anders kon bedenken. ‘Dat doen ze daar in Australië.’ Dat tante Annie pikzwart 
haar had en tante Helga helblond was, maakte het leugentje nog amusanter. Alsof 
het ons iets kon schelen. 
 

 
Ome Gerard en ome Wim 8 jaar. 



 
 
Hoewel een tweeling, hadden ome Gerard en ome Wim niet meer kunnen verschillen. De een Pietje 
precies en vooral technisch (hij kon behangen met z’n goede pak aan, zei mijn moeder altijd trots), 
de ander uiterlijk een sloddervos en muzikaal. Ome Wim speelde al van kinds af aan accordeon en 
orgel. ‘Eén grote belofte,’ kopte het Eindhovens dagblad op jonge leeftijd. ‘Een jongen met 
toekomst.’ Hoewel een muzikale carrière aardig was om anderen de ogen uit te steken, zag opa een 
volledig andere toekomst voor zijn zoon weggelegd. Als muzikant viel er geen droog brood te 
verdienen, was zijn idee. Dat zag hij aan zijn andere zwager, een kunstschilder en het zwarte schaap 
van de familie. 
 

 
 
De tweelingbroers gingen naar de Mulo. Ome Wim slaagde met de hakken over de sloot en een 
magere cijferlijst. Hij had zelfs een twee voor godsdienst, toch opmerkelijk op een RK school. Na hun 
studie vertrok de een naar Philips en ome Wim naar de Belastingdienst. Daar heeft hij zijn hele 
arbeidzame leven gewerkt.  



 

 
 
Ome Wim zei nooit veel over zijn werk bij de afdeling Registratie van het Belastingkantoor. Maar hij 
zal het daar met tijden niet gemakkelijk hebben gehad. Kantoorhumor lijkt dodelijk voor ome Wim. 
Denk aan Jiskefet en je ziet ome Wim zitten in de gedaante van Edgar. Misschien accepteerde hij het 
en sloeg hij er zich manmoedig doorheen. Toen het hoofdkantoor van Eindhoven naar ’s-
Hertogenbosch verhuisde, vond hij het welletjes en kon hij met een goede regeling verder 
thuisblijven. Met 56 jaar hield hij het voor gezien. 



Bij zijn afscheid hield zijn chef een feestrede. Ome Wim zal er zich ongemakkelijk bij hebben gevoeld. 
De speech is een schitterend document uit een vervlogen kantoorleven.  
 

 
 
Als er kampioenschappen smalltalk zouden zijn, had ome Wim hoge ogen gegooid. Je 
kon hem op een willekeurig bankje neerzetten, in een bushalte of op een andere 
plaats waar hij mensen tegenkwam en zinnetjes als ‘lekker weer’, ‘heet dan wel koud 
vandaag’, ‘wat duurt het toch lang’, ‘het is toch wat…’ aangevuld met elk denkbaar 
onderwerp vlogen over en weer. Ome Wim genoot daar zichtbaar van. ‘Leuk gesprek,’ 



zei hij dan later welgemeend. Gesprekjes waar hij zich geen bult aan kon vallen en 
niet door in de problemen kon raken. Aan veel meer contact had hij geen behoefte.  
 

Ome Wims gekte is in ons gezin nooit echt onderwerp van gesprek geweest. Natuurlijk was ome Wim 
soms wat vreemd. Maar je wist niet beter. Als kind al helemaal niet. Ome Wim was ome Wim. En 
eerlijk is eerlijk, hij hield zich jarenlang goed staande. Hij had een baan, woonde eerst bij zijn moeder 
en na haar dood op een flatje. In het weekend en op feestdagen was-ie vaak bij ons. Hij hielp mijn 
vader regelmatig met de Boerenleenbank waarvoor mijn vader kassier was. Hij kwam vrijdags met 
bus en ging ’s zondags weer terug. Soms ging hij eerder terug en naar het voetballen.  
 

Vrienden had hij niet echt, als was er één die hij vroeger kende van het voetballen die 
hem nog wel eens belde. Mijn broer was er een keer bij zo’n telefoongesprek. Die man 
praatte en praatte, ome Wim was stil of mompelde soms iets onverstaanbaars terug. 
Op een gegeven moment was hij het beu, gaf de hoorn aan mijn broer en liep zelf 
weg. Zat mijn broer met een wildvreemde aan de lijn. De man praatte gewoon door. 

 
Hij had een angststoornis en waarschijnlijk een psychotische stoornis. Zag je die angst in mindere 
mate terug in de hele familie, ook psychotische belevingen waren het gezin niet vreemd. Zo zag oma 
een keer Koning Boudewijn en Koningin Fabiola van België aan haar bed staan. Hij slikte medicijnen, 
kalmeringsmiddelen en antipsychotica. ‘Tabletten,’ zoals ome Wim ze noemde. Seresta en Haldol. Hij 
slikte ze een groot deel van zijn leven. Behalve even op twintigjarige leeftijd heeft hij zich altijd 
buiten de psychiatrie weten te houden. Hij verlengde elke keer het recept bij zijn huisarts dokter 
Holtzer, zonder dat een psychiater keek welke medicijnen misschien beter bij hem pasten. Aan 
nieuwe of andere medicijnen is-ie nooit toegekomen. Wie weet hoe die hem hadden kunnen helpen. 
 

Elke week vulde hij vol overgave de toto in die hij op zondag ruim nakeek. Niet alleen 
de uitslagen en de winnende cijfers, maar veel meer, steeds meer. Wie de 
scheidsrechter was, de ruststand, wie in welke minuut scoorde, het aantal 
toeschouwers, de naam van het stadion. Cijfers oefenden een grote 
aantrekkingskracht op hem uit. Hele bladzijden pende hij vol. 
 

 
Ome Wims ‘aantekeningen’ bij de quiz Twee voor Twaalf. Het woord, de kandidaten, hoeveel 
fout, hoeveel minuten, de beginstand en het bedrag dat ze wonnen. 



Na zijn dood zagen we wat ome Wim had bewaard. Allemaal in één kast. Tientallen 
klokjes en horloges, stapels cadeaubonnen die hij in al die jaren met zijn verjaardag 
en Sinterklaas had gekregen en nooit had gebruikt, andere cadeautjes, soms nog met 
het cadeaupapier erom.  
Maar zijn grootste verzameling bestond uit beschreven enveloppen. Naast de 
voetbaluitslagen vol met veelal scores van het Rad van Fortuin. Wie de kandidaten 
waren, welke woorden ze raadden, welke bedragen ze wonnen en meer. Samen met 
mijn moeder schreef hij de verjaardagen van bekende Nederlanders op. Als ze dood 
gingen, volgde de sterfdatum. Later wisten ze vaak niet meer wie wie was. 

 
Je logeerde als kind bij oma. Een dodelijk saaie tijd waar geen eind aan leek te komen. Je broers en 
zus waren je voorgegaan. Hoe blij was je als ome Wim je dan meenam naar de kermis. Hij was altijd 
te vinden bij kramen waar je horloges kon winnen. De kasten met grijparmen als een soort hijskraan 
en die met ronde bakjes met inhoud die je van een plateau moest zien te duwen. Een paar horloges 
nam hij altijd wel mee naar huis. Als ik nog ooit op een kermis ben, trekt dat soort kramen me nog 
steeds. Soms gingen we naar het voetballen. Die uitstapjes maakten zo’n verplichte vakantie nog 
enigszins aantrekkelijk of beter gezegd, door te komen. Achteraf kan ik die gruwelijke verveling nog 
zo oproepen. Mijn zus viel op de laatste dag van zo’n vakantie uit een klimrek en moest een week 
plat in bed. Bij oma. Een week extra verveling terwijl het er bijna op zat. 
 
Met nieuwjaar bracht hij vuurwerk mee, ‘gevaarlijke rotzooi’ die er op een andere manier bij ons niet 
inkwam. Aan mijn moeder liet hij niet alles zien. Toen een vriendje en ik rotjes bij de buren in de 
brievenbus hadden gegooid en er een brandje ontstond, was ome Wim er gewoon bij. Kind met de 
kinderen. En altijd wel een paar losse guldens in zijn zak. Nooit weg voor kinderen met chronisch 
geldgebrek. 
 
Op zondagmiddagen waren we vaak bij oma en opa te vinden. Met veel te veel mensen zaten we dan 
in een veel te kleine woonkamer. In het midden stond een eettafel met stoelen. Daaromheen een 
dressoir, een bij de eettafel passende luie, maar kaarsrechte stoel voor oma en een rookstoel voor 
opa. Op twee tafeltjes stonden de radio en de tv. Omdat opa bij Philips werkte had hij al vroeg een 
tv, een enorm bakbeest dat later bij een nieuwer model naar ons verhuisde. De tv stond altijd aan, 
meestal een concert of een gedragen toneelstuk met Ko van Dijk of andere grootheden uit die tijd. 
En dat allemaal in laaghangende sigarenrook. Weinig kindvriendelijk, maar dat was toen niet zo aan 
de orde. Ome Wim luisterde natuurlijk tegelijkertijd naar de voorloper van Langs de Lijn en gaf de 
tussenstanden door aan de anderen. Bijvoorbeeld de door Frits van Turenhout prachtig uitgesproken 
0–0 van Elinkwijk tegen Dos. Met een beetje geluk kwam de herhaling van de waterhoogten van 
hedenmorgen ook nog voorbij: Konstanz 257 min 3, Lobith 345 plus 12, Grave beneden de sluis 
onveranderd. 
 

 



Vakanties waren nog lang geen gemeengoed. Mijn moeder vond het aan haar stand 
verplicht om wel soms op vakantie te gaan. Bijvoorbeeld in Bergen. Aan het strand en 
natuurlijk met ome Wim. Omdat vakantie wat gewoner werd in het dorp, lonkte voor 
mijn moeder het buitenland. Oostenrijk was de gelukkige. We gingen in zomertijd 
naar een skigebied. Met de taxi van Antoon Verstappen, een oud-leerling van mijn 
vader, die hem ook met bijles aan zijn middenstandsdiploma had geholpen. Daar 
mocht wel wat tegenover staan, vond mijn moeder. Bovendien was Antoon er dan 
zelf ook eens een keertje uit. Met die boodschap stuurde ze mijn vader naar Vertax. 
Dat Antoon Verstappen heeft toegehapt, is eigenlijk te snappen. Feit is dat we met de 
taxi naar Oostenrijk zijn geweest, weinigen kunnen dat toch zeggen.  
 

 
Links ome Wim, daarnaast Antoon Verstappen. 
 

Halverwege de heenreis lag ik met ome Wim en Antoon Verstappen op een 
zolderkamertje in een van te voren afgesproken Gästhaus met een tweepersoonsbed 
en een opklapbedje waarvan iedereen meteen aannam dat dat voor mij was. Antoon 
die nog nooit naast iemand anders dan zijn eigen vrouw had gelegen en ome Wim die 
nog nooit naast iemand had gelegen in één bed. Was dat nog wel te doen, met het 
beddengoed kwam het die nacht niet meer goed. Voor het eerst in hun leven lagen ze 
onder een dekbed dat dwars over het bed kwam te liggen. Een beklede rol 
schuimrubber over de breedte van het bed diende als kussen. Antoon Verstappen had 
zich het reisje naar Oostenrijk heel anders voorgesteld. Een groot kind, een klein kind 
en een naar huis snakkende taxichauffeur op een Duitse zolderkamer met 
tegenwerkend beddengoed. Het was bijzonder. Op de terugweg namen we de trein. 

 



Vakanties waren sowieso geen pretje. Vooral het neurotische gedrag van mijn moeder en haar broer 
maakten het meer dan eens een bezoeking. Toen ze op wat oudere leeftijd samen ome Lambert 
gingen bezoeken, konden we ons natuurgetrouw voorstellen wat een helletocht de reis naar 
Australië voor hen moet zijn geweest. Waren ze gewoon op bezoek bij een van de kinderen, begon 
de een of de ander – of erger samen – al op hun stoel te schuiven totdat de zin kwam dat ze echt weg 
moesten, wilden ze nog thuiskomen. Want je wist maar nooit met die treinen en beter te vroeg dan 
te laat, was de verklaring. Ome Wim keek dan voor de zekerheid nog even in het altijd meegenomen 
spoorboekje en bevestigde dan dat het nu hoog tijd werd. Een uur te vroeg bracht ik ze naar het 
station, ongeveer drie kwartier stonden ze in de kou op het perron te wachten. Dat zou wat worden 
op de grootste vliegvelden van de wereld richting Australië. Het was allemaal goed gegaan, vertelden 
ze later. We vroegen maar niet naar de neurotische opstootjes en ruzies die ze samen hadden 
doorgemaakt. Waarschijnlijk tot veel plezier van andere reizigers. 
 

 
 
Niet dat ome Wim regelmatig zijn mening liet horen. Als hij dat deed, kende hij weinig 
grijstinten. Zijn opvattingen waren zijn waarheid, nee de waarheid. Zijn woorden 
keurig en benepen. Bladeren op de stoep vond-ie verschrikkelijk, een apeboom (die 
nog het meest weg heeft van een mislukte kunstkerstboom) een wonder van 
schoonheid. Het liefst in een betegeld voortuintje.  
Soms zat je je verstand te vergapen bij een opmerking van hem. Op een keer zei hij 
ineens: ‘Dat was zo’n joodje,’ vinnig uitgesproken als jôdje. Je hoorde opa praten, 
voor de oorlog. Ome Wim deed het zestig jaar later nog eens over. Recht uit zijn 
beknelde brein. Hoezeer wij ook stilvielen bij zijn opmerking, hij blikte of bloosde niet. 
Dat maakte die uitspraak ook weer heel onschuldig. 
 

Inmiddels met kleinkinderen boekte mijn moeder elk jaar rond haar verjaardag een huisje van 
Centerparcs. Vaak een lang weekend en soms een midweek. Die verliepen altijd volgens een vast 
patroon. Mijn zus en haar man kwamen op zondag. Dan ook vierden we moeders verjaardag en 
gingen we uit eten of lieten wat brengen. Na twee dagen relatieve rust stond mijn moeder op zondag 
altijd stijf van de zenuwen. Het was ook nooit leuk. Iedereen liep op zijn tenen, de kleinkinderen 
voelden alle spanning goed aan en werden vervelend. Op die zondag was meestal de finale van 
Wimbledon en reed de Tour de France een van haar eerste ritten. Dat wilden we natuurlijk wel zien. 
In al die turbulentie deed ome Wim het onverwacht goed. Als enige leek hij zich volledig op zijn 



gemak te voelen. Hij kon zich prima afsluiten voor onrust om hem heen, hij leefde gewoon zijn eigen 
leven door, stond regelmatig  - net als thuis - vóór de tv om even teletekst te kijken en was hooglijk 
verbaasd als wij zeiden dat we naar het tennis zaten te kijken.  
 

Soms zat je rechtop in bed. Hoorde je in een huisje van Centerpars ineens veel te hard 
de stem van Kees Schilperoort met het spelletje Raden Maar. Zat je daar klaarwakker 
te luisteren naar krijten van een biljartkeu of een ander geluid dat je met geen 
mogelijkheid thuis kon brengen. Daarna vroeg de deelnemer steevast of zij of hij het 
geluid nog een keertje mocht horen. Het was zijn favoriete radiospelletje. Hij luisterde 
er thuis altijd naar. En altijd stond ome Wims radio veel te hard. In een huisje van 
Centerparcs was dat niet anders. Hij kon zich maar moeilijk in anderen verplaatsen. 
Na wat geschreeuw van de andere aanwezigen en nors gemompel van zijn kant ging 
de radio na een tijdje dan toch zachter. De keer daarop gebeurde precies hetzelfde. 
 

 
 
Was ome Wim liever thuisgebleven, hij betaalde gewoon de helft van de uitstapjes naar Centerparcs. 
Waarschijnlijk sputterde hij de eerste keer wat tegen, maar bij de tweede keer was al zijn verzet 
verdwenen. Net zo bij etentjes. Bij een reisje naar mijn broer of zus of mij betaalde hij de helft van de 
benzine. Toen moeder haar laatste auto kocht was de helft van de rekening voor ome Wim, want ze 
maakten er samen gebruik van, volgens mijn moeder. Dat ome Wim het liefst nergens naartoe ging 
en met rust gelaten wilde worden, ontging haar volkomen. Ome Wim had niet zo’n uitgesproken 
mening, hij vond het gauw goed en gaf snel op. Soms mopperde hij er op los. Vooral tegen mijn 
moeder. ‘Dat snapt zij niet,’ was een van zijn geliefde mopperzinnetjes. Of in totale onmacht 
herhaald: ‘Kutwijf, kutwijf.’ Mijn moeder en ome Wim konden goed ruziemaken. Dat is de 
herinnering van mijn dochter die vaak bij hen logeerde als zij op het huis van mijn zus pasten. ‘Ze 
scholden elkaar de huid vol als ze dachten dat wij het niet zagen of hoorden.’ Ook leugentjes om 



bestwil lieten de kleinkinderen zich niet aanleunen: ‘Ging op een gegeven moment ’s nachts het 
inbraakalarm, kwamen oma en ome Wim vertellen dat het de fluitketel was.’ 
 

Uit eten met ome Wim was geen pretje. Hij voelde zich niet op zijn gemak. Gerechten 
op de kaart kende hij niet, soms vond hij niets van zijn gading. ‘Hebben ze geen kip?’ 
vroeg-ie dan. Een reden waarom hij - als het toch moest - nog het liefst naar Van de 
Valk ging. Ook daar had hij vaste rituelen. Al stond de appelmoes met kers al op tafel, 
hij vroeg er altijd om. Gewoon om zeker te zijn. Wij glimlachten de ober schaapachtig 
toe. Op bezoek zat hij het liefst alleen in de keuken. Met koffie, roggenbrood, een ei 
en hagelslag. En zijn radiootje aan. 
Toen we een keertje gingen gourmetten, smeet ome Wim het pannetje met inhoud 
meteen terug op tafel. Deze nieuwe manieren van eten waren niet aan hem besteed. 
Zelf zijn eten klaarmaken, wat dachten we wel. Hij kon ook gerust zijn gebit op tafel 
leggen als dat hem hinderde. Tot in de chicste restaurants aan toe. Misschien was het 
wel zijn ultieme verzetsdaad die we nooit op waarde hebben geschat. 

 
Geld speelde altijd een grote rol in mijn familie. Geld hebben of juist het ontbreken daarvan. Met alle 
sociale gevolgen die daaraan werden toegedicht. Vooral mijn moeder en ome Wim waren daar 
exponenten van. Het is daarom ook niet zo verwonderlijk dat de belastingmoraal in onze familie 
nooit zo hoog is geweest. Terwijl ome Wim zelf op het Belastingkantoor werkte, had hij zijn 
spaarcenten verspreid over allerlei banken om zo min mogelijk op te hoeven geven. Toen er praatjes 
kwamen dat banken en belasting nauwer gingen samenwerken, verdween een gedeelte van ome 
Wims zwarte geld naar België. Dat moeten wij dan ook maar doen, zei mijn moeder. Ze zou ook voor 
zichzelf en haar kinderen een rekening openen. Zaten we ineens met zwart geld. Het kan toch raar 
lopen. 
 
We zetten ons geld op de eerste de beste bank in België die we vanaf Nederland konden vinden. 
Daar stapten we met, ik geloof, achten binnen. Mijn moeder nam het woord. ‘We komen uit 
Nederland,’ siste ze achter haar hand in de hoop dat niemand meeluisterde en hopend dat de 
bankbediende dit achterlijke gedrag snapte.  Aan ons was al van een kilometer afstand te zien dat we 
Nederlandse belastingontduikers waren. We misten enkele een plakkaat met die tekst op ons 
voorhoofd. We stonden daar ongemakkelijk te drentelen tussen de andere Belgische klanten. ‘We 
willen graag een rekening openen,’ zei een van ons gelukkig ter verduidelijking. O, komt u maar mee, 
antwoordde de vriendelijke bankbediende. Achter het bankgedeelte was een klein kamertje waar we 
niet veel later met z’n allen zaten en stonden. Het meegebrachte geld veranderde van eigenaar en 
we gingen naar huis met een spiksplinternieuw bankboekje. Dat was de bedoeling, maar mijn 
moeder nam ze zolang maar mee. ‘Dan blijven ze bij elkaar,’ zei ze. Haar kinderen hadden bij zo’n 
onbegrijpelijke actie allang afgeleerd om te vragen wat ze nou bedoelde. 
 

 
Ome Wim aan werk bij de Belastingdienst. 



 

We zijn wat in België geweest en in die tijd ben ik diep onder de indruk geraakt van de empathische 
kwaliteiten van de bankmensen daar. Meestal kwamen we in kleiner gezelschap, maar de 
voorstellingen waren niet minder bijzonder. ‘Wij moeten hierachter zijn,’ zei mijn moeder dan zo 
cryptisch mogelijk, doelend op het kamertje achter het bankgedeelte waar we onze rekeningen 
hadden geopend. Helemaal niet nodig als je gewoon een bedrag wilde storten of opnemen en niets 
te verbergen had. Juist door dat neurotische gedrag van mijn moeder en als zij het naliet, door ome 
Wim, vielen we natuurlijk geweldig op. Een toevallige klant die ook nog bij de belastingen werkte had 
gouden zaken kunnen doen. Toch werden we elke keer weer gastvrij in dat kamertje toegelaten. 
Daar speelde ome Wim een absolute hoofdrol. Het was in de tijd dat de franc en de gulden 
overgingen in de euro. Nog jaren later vroeg ome Wim rustig hoe het nou zat met de franc. Of de 
waarde nog hetzelfde was, of je je bankrekening beter in guldens of in francs kon hebben. De man of 
vrouw van de bank die ons hielp zat soms ongelukkig verlegen om een antwoord, maar bleef altijd 
vriendelijk antwoorden. Ook al vertelden ze het verhaal voor de zoveelste keer. Ome Wim was elke 
keer blij met de antwoorden. Waarschijnlijk schaarde hij deze vreemde woordenwisselingen in de 
categorie goede gesprekken. 
 

Toen ik een keer meeging naar België, zoals we onze bezoeken aan de bank 
geheimzinniger dan nodig noemden, kwam ik mijn moeder en ome Wim te laat 
ophalen. Zo laat zelfs dat we moesten haasten om voor sluitingstijd bij de bank te zijn. 
Vanaf het moment dat ik binnenstapte heeft ome Wim zitten mopperen. ‘Veel te laat, 
dat halen we nooit meer,’ heeft-ie naar schatting wel vijftig keer herhaald. Toen ik 
ook nog eens verkeerd reed, ging hij helemaal los. ‘Ik heb ’t toch gezegd, halen we 
nooit meer, was zijn gedeeltelijk vernieuwde uitspraak vanaf dat moment. Het liefst 
had ik ‘m de auto uitgezet. Toen we enkele minuten voor vier eindelijk het pleintje 
voor de bank opreden, sprong ome Wim uit de auto en stormde de bank binnen. Dat 
dan weer wel. Tjonge, wat kon hij verrassen. Op de terugweg geen verkeerd woord. 
Alles was vergeten, de spanning weggeëbd, de neuroses zaten weer achter slot en 
grendel.  

 
Mijn moeder maakte lang het flatje van ome Wim schoon waar hij na de dood van oma was gaan 
wonen. Toen hij later in hetzelfde flatgebouw als van zijn zus kwam wonen, ging ze daar mee door en 
kookte voor hem een maaltijd voor twee dagen tegelijk. Dat is jaren zo gegaan. Tot mijn moeder het 
handiger vond dat ome Wim bij haar kwam eten. Mijn moeder werd er niet jonger op en op een 
leeftijd dat ze allang met pensioen had moeten zijn, besloot ze dat haar broer maar eens aan tafeltje 
dekje moest denken. Die maaltijden kwamen er dan ook. Warm maken in de magnetron en uit het 
plastic bakje eten. Hij vond de maaltijden lekker, vertelde hij meermaals. Dat alleen zijn vork vuil 
werd, zal ‘m ook plezier hebben gedaan. Als je bedenkt dat hij verder slechts een kopje voor koffie 
gebruikte, was de afwas een peulenschil. Als hij al afwaste. 
 
Als plastic niet was uitgevonden, had mijn familie dat gedaan. Mijn moeder en ome Wim konden niet 
zonder. Zij verzamelden allerlei soorten zakjes en tasjes. Ome Wim was de grootste gebruiker. Hij 
stopte alles in plastic. Tot zijn niet-schoongemaakte asbak aan toe. Een brief naar zijn broer en 
schoonzus in AustralIë ging eerst in het plastic en dan pas in een luchtpostenveloppe. De raarste 
dingen vond je omwikkeld terug. Op het eind van haar leven wilden we de plastic tasjes en zakjes van 
mijn moeder opruimen. Dat ging mooi niet door. Van haar plasticverzameling bleef je af. Oma’s 
smetvrees zal er wel iets mee te maken hebben gehad. 
 

Ergens in die tijd heeft ome Wim op een kookcursus gezeten waarover mijn moeder 
had gelezen. ‘Echt iets voor jou Wim,’ zei ze terwijl hij zich niets gruwelijks kon 
voorstellen. De druk op hem zal groot zijn geweest, want hij heeft het ondanks zijn 
afkeer een tijdje volgehouden. Ome Wim had nog nooit een ei gebakken, zelfs geen ei 



gekookt. Hij kon enkel koffie zetten en een boterham smeren. Eerst kookte zijn 
moeder voor hem, daarna zijn zus. Het vond het de gewoonste zaak van de wereld 
dat dat zo in zijn werk ging. Die kookcursus was ongetwijfeld een van de ergste 
dingen die hem in zijn leven is overkomen. Mijn moeder zag op een gegeven moment 
ook wel dat het niets zou worden. Zo kon ome Wim deze martelgang achter zich 
laten. Een voorstel om op latere leeftijd rijles te halen, heeft-ie meteen geweigerd. 
Gelukkig maar. 

 
Het was ongetwijfeld een flinke klap voor hem toen mijn moeder ging verhuizen. Hij zei er niet veel 
over, maar je merkte aan hem dat hij het niet fijn vond. Zijn ordelijke wereld vertoonde scheurtjes. 
Mijn moeder woonde nu hemelsbreed zo’n twintig minuten verder. Lopend nogal ver voor ome Wim, 
fietsen deed hij niet meer en met de bus ging steeds moeizamer. In het begin kwam hij nog wel eens 
bij mijn moeder, maar de bezoekjes van zijn kant werden minder en minder. Wel een keer op bezoek 
gingen ze samen naar de winkel zo’n vijfhonderd meter verderop. Ome Wim kon het tempo op de 
terugweg niet langer bijbenen en werd voor op de rollator door mijn moeder naar huis geduwd. 
Vermakelijk is niet het goede woord. Ze leek opgelucht dat ze niet meer zo voor ome Wim hoefde te 
zorgen. Na zoveel jaar was het welletjes. 
 
Ome Wim moest het zonder mijn moeder zien te rooien. Dat ging hem slecht af bleek na ongeveer 
een jaar. Toen een jongetje met kinderpostzegels bij hem aanbelde, zakte hij voor de ogen van de 
jongen in elkaar. Die op zijn beurt zette het op een schreeuwen waardoor enkele medebewoners zich 
over ome Wim konden ontfermen. De ambulance werd gebeld en niet veel later lag hij in het 
ziekenhuis. Na onderzoek bleek hij ondervoed, vervuild en de weg kwijt. Hij waste zich niet meer en 
de tafeltje dekje-maaltijden waren al maanden uit beeld verdwenen - waarschijnlijk omdat de 
levering of bestelling een keertje was misgelopen en hij het zo had gelaten. Zijn huis was vervuild en 
rook muf omdat hij om welke reden dan ook de ramen en deuren potdicht hield. 
 

 
 



Terwijl hij alleen woonde, zichzelf verwaarloosde en niet meer warm at, kwam ome 
Wim met mijn moeder mee op bezoek. Al bij de soep ging het mis. Na twee happen 
braakte hij alles uit, samen met zijn gebit. Keurig in het bord. Mijn dochter liep groen 
en geel aan en spurtte naar boven. Mijn vriendin keek me aan met een blik van ‘dat is 
jouw familie’ en mijn moeder deed alsof er niets was gebeurd. Dus kwam ik aarzelend 
in actie, pakte stoerder dan ik me voelde zijn bord op en liep naar de wc. Daar pakte 
ik zijn gebit uit de inmiddels vermengde smurrie en gooide het bord leeg. Dat deed ik 
terwijl ik zelf allerlei dingen voelde opborrelen. Het afgespoelde gebit gaf ik terug. 
Voor zover ik ’t me kan herinneren aten we daarna gewoon verder. Zonder ome Wim, 
dat wel. 

 
Het ziekenhuis zorgde goed voor hem. Ze keerden hem binnestenbuiten. Om te kijken wat voor 
medicijnen het best bij hem pasten, slikte hij zijn oude medicatie een tijdje niet. Ome Wim werd een 
ander mens. Vrolijk, het hoogste woord en soms grappig, maar tegelijkertijd ruziemakend en 
ontremd. Toch leuk om hem even zo te hebben meegemaakt. 
 
Al snel werd duidelijk dat ome Wim niet meer naar huis kon. Nadat hij was aangesterkt, ging hij 
tijdelijk naar een verzorgingshuis in een dorp in de buurt. Daar belandde hij in een gastenkamer, een 
totaal onpersoonlijke ruimte met een paar bijeengeraapte meubels. Wat we in de voorafgaande 
periode nalieten, deden we nu: op bezoek gaan. Mijn zus ging hem voortaan ook helpen. Met van 
alles. Van brieven tot de gesprekken met iedereen die zich nu met ome Wim bemoeide. En dat waren 
er heel wat. Indicatiecommissies, allerlei soorten verpleegkundigen en artsen, intakers en hoe ze 
verder allemaal mogen heten. Ome Wim zag nog nooit zoveel mensen in zo’n korte periode. 
 

Het ging goed in het verzorgingshuis. De aanwezigheid van meer mensen deed hem 
zichtbaar goed. Maar ome Wim zou ome Wim niet zijn als hij zijn wereldvreemde 
gedrag niet af en toe flink tentoonspreidde. Ze hadden hem van een kamer afgeplukt 
waar hij rondsnuffelde. Nou kun je daar nog wel iets bij voorstellen, maar dat er op 
die kamer een dode vrouw lag opgebaard, is ongelofelijk bizar. Dat hij met het haakje 
van een kleerhanger in de brievenbussen van zijn medebewoners zat te hengelen, viel 
ook niet bij iedereen in goede aarde. Dat-ie gewoon een kamer binnenliep en daar in 
de kast ging neuzen al evenmin. Het was allemaal zo apart dat mijn zus heeft moeten 
praten als Brugman om ome Wim daar te houden en te zorgen dat hij voor een vaste 
bestemming niet in een psychiatrisch ziekenhuis zou verdwijnen. Na mijn oma en mijn 
moeder werd mijn zus de derde in rij van vrouwen waar hij een meer dan groot 
beroep op deed. Als vanzelfsprekend. 

 

 



In zijn nieuwe verzorgingshuis, waar eerder mijn oma ook had gewoond, heeft hij tot zijn dood 
gezeten. In een volledig verouderd gebouw met andere ouderen waar ook regelmatig een steekje 
aan los was. In dit psychogeriatrisch verzorgingshuis kreeg-ie dagbesteding. Twee middagen per 
week. Ze lazen gezamenlijk de krant en deden spelletjes. Toen ik er een keertje was, zat ome Wim 
kaarten uit te prikken op een vilten matje, zoals dat vroeger op de kleuterschool gebeurde. Op dat 
moment had ik vreselijk met hem te doen, hij zelf vond het prima. Zoals bij alles zag ome Wim overal 
tegen op, maar na een tijdje wende hij eraan en was het goed. Zo ging het ook bij zo’n dagbesteding. 
Of met roken. Zijn hele leven rookte hij Caballero. Na zijn ziekbed was dat plots afgelopen. Hij heeft 
het er zelfs nooit meer over gehad. 
 

 
 

Moeders uitstapjes en etentjes gingen gewoon door. Met ome Wim. Op weg naar een 
boottochtje kwamen we er halverwege achter dat ome Wim er niet bij was. Wij snel 
terug om ome Wim op te pikken. Met zijn geschuifel was het maar de vraag of we de 
afvaart haalden. Dan mopperde hij de hele weg. Mijn broer opperde dat hij zich op de 
wc had opgesloten om niet mee te hoeven. Na een ander reisje was het voor ons 
genoeg. Wij naar mijn moeder. We legden uit dat het voor ome Wim niet meer te 
doen was. Hij kon letterlijk en figuurlijk niet meer uit de voeten. Mijn moeder ontstak 
in grote woede. Hoe haalden we het in ons hoofd. Iemand die altijd zo goed voor ons 
was geweest. Ongetwijfeld dacht ze meteen aan de ongedeelde rekeningen die eraan 
zaten te komen. Wij hielden voet bij stuk. Ome Wim hoefde niet meer mee. 
 

Hij ging steeds minder doen, lag halve dagen op bed, en schuifelde voetje voor voetje van plek naar 
plek. Elke verstoring van zijn ritme was een kwelling. Die zag je levensgroot terug in zijn ogen. Ogen 
vol angst, steeds meer angst. Zijn dwangneuroses waren niet meer te doen. Zijn eten werd zo’n 
kwelling. Dat schrokte hij voortaan staand naar binnen. In recordtempo. Regelmatig verslikte hij zich, 
kreeg een longontsteking en belandde in het ziekenhuis. Zeven of acht keer heeft hij daar gelegen. 
Hij kon niet meer anders. Als mijn zus de administratie kwam doen, gooide hij de brieven voor haar 
op tafel. ‘Hier,’ snauwde hij dan, niet meer in staat om zoiets normaal te doen. Toen mijn zus enkele 



nieuwe broeken voor hem had gekocht, moest hij er eentje aanpassen om de broeken op lengte te 
maken. Hij schreeuwde het hele verzorgingshuis bij elkaar. Met de hulp van een paar ‘zusters’ lukte 
het uiteindelijk. Vraag niet hoe. 
 

De laatste keer dat ik bij ome Wim op bezoek ging, was hij jarig. Hij lag te slapen toen 
we aankwamen. Koffie aanbieden was er niet meer bij, dat deed het bezoek. 
Meegebrachte cadeautjes maakte hij niet meer open. De middag was misschien 
rustig verlopen als mijn moeder niet naar haar favoriete serie had moeten kijken. Op 
SBS6 zei mijn moeder. Ome Wim zette de tv op kanaal zeven waar hij deze zender had 
staan. ‘Nee Wim, ik zeg toch zes,’ zei mijn moeder toen ze de zeven zag staan. ‘Ja, 
maar hij staat toch op SBS6, alleen staat die bij ome Wim op kanaal zeven,’ deed ik 
mijn duit in het zakje. Volkomen nutteloos. Mijn moeder kon er niet bij. ‘SBS6 staat op 
zes,’ zei mijn moeder om dat nog eens te onderstrepen. Ome Wim keek me aan met 
zo’n blik van ‘ben ik nou gek of…’ Toen de serie eindelijk in beeld was, had mijn 
moeder nog een fraaie afsluiter: ‘Toch vreemd dat-ie hier op zeven staat.’ Een aardige 
illustratie van een klein gekkenhuis. Een toneelstuk voor twee idioten. 

 
Met weer een longontsteking en er verder slecht aan toe, vond hij het genoeg. Hij wilde niet meer. 
Met 82 jaar was de koek op, het leven geleefd. Hij stierf in het bijzijn van mijn zus. Hij lag er 
ontspannen en tevreden bij. Geen spoortje angst meer te bekennen. 
 
Bij de van crematie ome Wim was het niet druk. We zullen met twintigen zijn geweest. Tien 
familieleden, enkele verzorgsters van het verzorgingshuis, buren uit zijn oude flat en mensen van de 
begrafenisonderneming. Dat was ’t wel. Ome Wim ging dood zoals hij had geleefd. Onzichtbaar en 
stilletjes. Zijn kwelling was voorbij.  
 
In tegenstelling tot andere overleden ooms en tantes denk ik nog regelmatig aan ome Wim. Over het 
waarom ben ik niet zeker. Uit schuldgevoel, omdat-ie zo bijzonder was, omdat hij meer dan 
gemiddeld last had van het leven? Omdat zijn angsten – zeker in zijn laatste jaren – ondraaglijk 
waren? Hier en daar herkenning? Wie zal het zeggen? Misschien is het veel simpeler. Anderen 
hadden een oom, ik had ome Wim. 
 

 
 


