
Zonder mijn neef A. en een van zijn beste vrienden S., had ik je nooit leren kennen, 
Marieke. Ik ben ze daarvoor eeuwig dankbaar. Jij en S. waren huisgenoten en in het 
najaar van 1989 (precieze datum weet ik niet meer) nam mijn neef me een keer mee 
bij jullie op bezoek. Terwijl de mannen over saaie dingen aan het praten waren boven 
op S’s kamer, nodigde je me uit om thee bij je te komen drinken en wat te kletsen. Dit 
deden we 4 uur lang! Non-stop. Zo, out of nothing. En het was zo laat geworden dat je 
vond dat ik moest blijven slapen (ik kende je net!). Want alleen in het donker naar 
huis fietsen (ik woonde 400 meter verder!) vond je geen goed idee. Snel over te halen 
als ik was, bleef ik slapen. Niet na eerst nog 2 uur verder te kletsen.  
 
Kletsen, dat is 1 van de dingen dat mijn vriendschap met jou kenmerkt. Kletsen over 
alles. Eindeloos. In de 1ste 5 jaar van onze vriendschap gebeurde dat vooral bij jou op 
de bank in je studentenkamer. Omdat je op de route naar mijn kamer woonde en we 
met elkaar op fietsten na de colleges (ondertussen deden we dezelfde studie) vroeg je 
me vaak binnen. Nog even een kopje thee. Want we waren net in een belangrijk 
gesprek over deze of gene (we waren gewoon aan het roddelen dus) of iets anders 
triviaals verwikkeld. Het was uiteraard vooral uitstelgedrag om niet meteen de boeken 
in te hoeven duiken. En hoe vaak hebben we niet, weer op die bank, goedkope pizza 
zitten eten en vieze lambrusco gedronken, onderwijl rummicuppend om allerlei rare 
prijzen.  
 
Met jou kwam ook O. in mijn leven. Tijdens een van de eindeloze bankpraatsessies, 
kwam ze langs (jullie waren al vriendinnen) en kletste gezellig mee. Niet direct maar 
wel snel daarna zijn O. en ik ook vriendinnen geworden. Bevriend zijn met jullie is 
altijd heel speciaal voor mij geweest en is het nog steeds. Jij was namelijk de 1ste en 
O. de 2de bij wie ik, al een jaar in Nederland zonder echt nieuwe vrienden te hebben 
gemaakt (ik ging toen alleen met mijn Antilliaanse vrienden van vroeger om), het 
gevoel had: ja, dit zijn vriendinnen voor het leven.  
 
En dit is nooit veranderd, we zijn 22 jaar goede vriendinnen. En dat kletsen, dat is ook 
nooit voorbijgegaan. Of we dat 1 op 1 of met ons 3-en en later met onze mannen erbij 
deden. Naast de live sessies op de bank of aan de eettafel (bij jou, bij mij, bij O. of in 
de kroeg) waren er ook de brieven. Brieven en kaartjes - eerst omdat ik 6 weken op 
Curaçao zat en je me wekelijks een bijpraatbriefje stuurde om me op de hoogte te 
houden hoe er meanwhile niks in Zwolle gebeurde - en later omdat ik naar Purmerend 
was verhuisd en ik in het begin geen telefoon had. En veel later kwamen de 
mailconversaties er ook bij. Veel van die brieven, kaarten en mailtjes heb ik nog. Aan 
elk geheugenwaardig moment in mijn leven van afgelopen 22 jaar kan ik een kaartje, 
een lief berichtje, zelfs een cassettebandje van jou koppelen. Ik koester ze.  
 
Ik koester ook de typische Marieke-dingen. Hoe je niet nieuwsgierig was maar wel 
altijd alles moest weten bijvoorbeeld. Je kon mensen het hemd van het lijf vragen. En 
hield pas op als je volkomen naar eigen tevredenheid geïnformeerd was.  
 
Ik ben blij dat ik jouw geluk met R. en jullie twee kleine mannen heb mogen 
meemaken. Onze levens liepen niet meer helemaal parallel en we waren fysiek best 
ver van elkaar verwijderd, jij in V., ik in E., daar zit best een flink stuk Nederland 
tussen. Maar dat heeft onze geestelijke vriendschap niet doen veranderen. Ik koester 
dat. Voor altijd.  
 


