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Er zijn nu ook speciale

Janneke Brinkman-
postzegels! Kijk op

www.margriet.nl/janneke.

Wanneer ik mijn schoenlappersplant – de ber-
genia die de Engelsen olifantsoor noemen – aan 
het schilderen ben, gaat de telefoon. “Mam, mag 
ik je auto lenen als ik naar dat sollicitatiegesprek 
ga, want er is een staking van de bussen voorspeld 
en anders kom ik er niet of te laat.” De jongste is 
al een poosje afgestudeerd en wil ontwikkelings-
werk in Afrika gaan doen. Beetje laat begonnen 
met brieven schrijven en cv’s opsturen, vond ik. 
Haar lieve vrije studentenleventje verdwijnt lang-
zaam maar zeker achter de horizon. Door haar 
jeugdige bescheidenheid vindt ze het lastig zich-
zelf te verkopen. “Je mag best een beetje voor 
jezelf opkomen,” voegen moeder en zus haar toe, 
terwijl ze wordt voorzien van aanwijzingen wat te 
dragen tijdens het sollicitatiegesprek. Een don-
kergrijs streepjasje met een witte blouse en een 
donkere broek. Een wit broekpak werd subiet 
door ons afgewezen. Plagerig: “Je gaat toch niet 
naar het strand? Je hebt nu trouwens wel genoeg 
vakantie gehad.” Als ze mijn auto komt halen, is 
ze reuze zenuwachtig. Ik roep haar nog na dat ze 
niet moet gaan zitten, voordat haar gastheer zit, 
maar ze is de hoek van de straat al om. Op haar 
26ste is ze nu inmiddels uit de bewassing thuis. 
En nu heeft ze ‘de baan van haar leven’, schrijft 
fluitend notities voor haar bazen, mag een cur-
sus volgen in het buitenland en heeft haar verle-
genheid naar de grote buitenwereld laten varen. 
Ontluikende zelfstandigheid is een feest om naar 
te kijken. Het bedrijf zal wel blij met haar zijn, 
maar ik ben best een beetje verdrietig nu de 
jongste het huis uit is. Wie zit er nu nog op 
mijn raadgevingen te wachten? Onverwachts 
belt ze: “Mam, mag ik die zwarte lakschoenen 
van je lenen? Ik moet naar een officiële partij.” 
Ben ik toch nog ergens goed voor...
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