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‘Meisjes met rode haren, die kunnen kussen…!’ 

Tja, die hoor ik natuurlijk erg vaak. Straten-

makers kunnen hun lol op als ik voorbij kom 

fietsen. Ze gaan hun gang maar, ik vind het wel 

grappig. Ik heb mijn rode haar altijd als iets 

leuks ervaren, iets bijzonders dat bij mij hoort. 

Dat het opvalt, daar ben ik me van bewust. Ik 

vind het wel handig, want mij vergeet je niet zo 

snel. Als ik voor mijn werk iemand opbel die 

even niet weet met wie hij spreekt, zeg ik:  

‘Jeweetwel, die rooie!’ 

Als puber verfde ik mijn haar alle kleuren van de 

regenboog, van groen en paars tot gitzwart. Maar 

sinds mijn 17de is het weer mijn eigen kleur: 

rood, de kleur die ik van mijn moeder erfde. Ook 

zij droeg het lang met een pony, toen ze zo oud 

was als ik. Met het verschil dat zij het niet altijd 

fijn vond om op te vallen. Ze heeft veel meer last 

gehad van gemene of vervelende opmerkingen 

dan ik. Het was een andere tijd, met rood haar 

werd je sneller gepest. Een lerares heeft eens 

tegen haar gezegd: ‘Rood haar en eikenhout zijn 

op slechte grond gebouwd.’ Nou ja! Dat heeft wel 

impact gehad. Mijn moeder heeft eens gepro-

beerd om haar sproeten te bleken. En ik heb haar 

nog nóóit zonder mascara gezien. Ook al ervaren 

we het anders, het rode haar is iets dat ons sterk 

bindt. Ik zie m’n ouders vaak en doe regelmatig 

iets leuks met mijn moeder alleen, naar een mu-

seum, of zo. En ja, ons rode haar blijft gespreks-

stof opleveren: niet voor niets bestaan er zo veel 

mythes over.’

Rood haar, hockeydrift, een kast vol mooie kleren:  
vier vrouwen vertellen wat ze van hun moeder erfden. 

Door ELSBETH GRIEVINK Fotografie MARIE CÉCILE THIJS

Fay van der Wall (29, televisiemaker en onderzoeker van populaire cultuur) werd, 
net als haar moeder, geboren met rood haar. 

Jurk, See by Cloé  
via Perfectlybasics.nl

‘Handig: mij vergeet je niet zo snel’

‘Als puber verfde 
ik mijn haar alle 

kleuren van de 
regenboog’

»

Van moeder



051Red.nl |  M A A N D  2 01 3

Familie

050 Red.nl |  J U N I  2 01 3

‘De kledingkast van mijn ouders was een familiestuk. 

Hij was nog van mijn overgrootmoeder geweest 

en later, als ik groot was, zou ik hem krijgen. Dat 

moment kwam veel eerder dan gedacht. Ik was net 

17 toen mijn moeder aan lymfklierkanker overleed. 

Ze was al een half jaar heel ziek, toch kwam haar 

dood als een grote schok. Ik had een totaal onbe-

zorgde jeugd gehad, tot mijn 16de was er nooit iets 

aan de hand geweest. En nu dit. Mijn vader zei: ‘Haar 

kleren en sieraden zijn voor jou, kijk maar wat je 

ermee wilt doen.’ Ik ben ze gaan dragen en dat doe 

ik nog steeds. Zijden bloesjes, hoge broeken en rok-

ken, fladderjurken, korte broekjes en oneindig veel 

Bretonse strepen: mijn moeder kleedde zich als een 

stoere Parisienne, heel elegant. Korte rokjes droeg 

ze ook graag, zélfs onder de witte doktersjas die ze 

op haar werk aan had. Als ze daar opmerkingen over 

kreeg, was haar antwoord: Het rokje is niet kort, mijn 

benen zijn gewoon lang. In het begin was het dragen 

van mijn moeders kleren iets waarover ik heel erg 

nadacht, inmiddels is haar garderobe helemaal met 

die van mij verweven. Ik heb elke dag wel iets van 

haar aan, het geeft me een veilig gevoel. Haar trouw-

ring durf ik pas sinds een jaar of twee om. Heel gek, 

daarvoor vond ik mezelf lange tijd te jong. 

Laatst droeg ik een stippentopje naar mijn oma. ‘Hoe 

kom je daaraan?’ wilde ze weten. Dus ik zei: ‘Uit de 

kast van mama.’ En oma: ‘Lag-ie dáár? Die is van mij!’ 

Grappig, hè. M’n moeders kleding en haar sieraden 

zijn een soort houvast voor me. Het voelt goed om 

de herinnering aan haar levend te houden. Wat ik 

volgens mijn vader en opa en oma met verve doe: 

ik schijn precies zo te bewegen en praten als mijn 

moeder.’

Bodil Jurg (30, trend forecaster, docent 
en vertegenwoordiger van verschillende 
modelabels) draagt dagelijks de kleding  

van haar overleden moeder.

Jurk, Armani 
Jeans via 
Perfectly-
basics.nl, 
sandalettes, 
H&M

‘Mijn moeder stelde hoge eisen aan het leven. Als 

je iets kookte, moest het écht lekker worden. Gaf 

je geld uit, dan aan iets goeds. Spullen moesten 

mooi en duurzaam zijn. Dingen nooit half doen, 

dat heb ik van haar. Dus toen ik hoorde dat mijn 

moeder ziek was, heb ik mijn studie stopgezet 

om bij haar te kunnen zijn. Een ouder verliezen, 

dat was iets dat er bij mij nooit inging. Nu het 

toch stond te gebeuren, kon ik me er maar beter 

helemaal aan overgeven. Het werd een intensief 

jaar, een gezellig jaar ook, gek genoeg. Een jaar 

dat ik nooit had willen missen. Het proces van 

afscheid nemen begon al snel. Zo heb ik van elk 

detail in het huis foto’s gemaakt, zodat ik me 

later precies zou herinneren hoe het was. Elk 

hoekje, elk voorwerp had betekenis. Over de 

spullen die ze zou nalaten, praatten we niet. Te 

pijnlijk. Ook over het vakantiehuis in Polen, dat 

mijn broer en ik zouden erven, hebben we het 

nauwelijks gehad. Mijn moeder is nu al bijna drie 

jaar dood. Ik vind het fijn om tussen haar spullen 

te leven. Ik heb bijna al haar meubels gekregen, 

stuk voor stuk designklassiekers. Aan mijn muur 

hangen haar kunstwerken en foto’s, ik drink thee 

uit haar servies en draag regelmatig kledingstuk-

ken die zij vroeger droeg. Maar dat huis in Polen, 

dat is een moeilijk hoofdstuk. Mijn moeder was 

Poolse, ze verhuisde in 1980 met mijn vader 

naar Nederland. Ik ben hier geboren. Elke zomer 

gingen we terug naar Polen, naar het vakantie-

huis. Het is gebouwd door onze opa en het is 

mijn laatste binding met Polen. Mijn moeder zou 

vast en zeker hebben gewild dat mijn broer en ik 

er elk jaar vakantie zouden blijven vieren, maar 

dat zien wij niet voor ons. Niet nu. Na drie jaar 

onze kop in het zand steken, hebben mijn broer 

en ik de knoop moeten doorhakken. We gaan het 

verkopen. Met pijn in ons hart.’

Dore van Duivenbode (27, schrijfster)
verloor drie jaar geleden haar moeder. 
Zij en haar broer erfden een zomerhuis 

in de Poolse bergen.

Jumpsuit, 
Mango, top, 
Closed

‘Het is mijn laatste binding met Polen’

‘Mijn moeders kleding is een houvast’

‘Haar trouwring durf 
ik pas sinds een jaar 

of twee om’

‘Ik heb mijn studie 
stopgezet om bij haar 

te kunnen zijn’

»



Familie

052 Red.nl |  J U N I  2 01 3

‘Als klein meisje ging ik elke zondagmiddag met 

mijn moeder mee naar het hockeyveld. Terwijl zij 

speelde, huppelde ik rond in het gras. Wanneer 

ik zelf voor het eerst een stick vasthield, kan ik 

niet zeggen. Ik weet niet beter, eigenlijk. Toen ik 

vier was, speelde ik in mijn eerste team. Dat ik 

talent had, werd geloof ik vrij snel duidelijk. Mijn 

moeder, die inmiddels coach was, moedigde me 

aan om door te gaan. Ik werd geselecteerd voor 

het Zuid-Limburgs team, vervolgens voor het 

Zuid-Nederlandse team en zo stootte ik lang-

zaam maar zeker door naar de hogere regionen. 

In de jaren die volgden, heeft mijn moeder me 

enorm gesteund. Ze heeft me het hele land 

doorgereden. Van Limburg naar Groningen, als 

dat nodig was. Overwinningen vierde ze met me 

mee en ze droogde mijn tranen als het tegenzat. 

Dat ik in het Nederlands team terechtkwam, de 

hele wereld over reisde en uiteindelijk voor de 

Olympische Spelen uit mocht komen, was voor 

ons allebei een droom die uitkwam. Dat we 

brons wonnen, heeft zij echt ervaren als iets dat 

‘we’ bereikt hebben. Ze was zo betrokken! Ze 

is er nog steeds mee bezig, merk ik. Veel meer 

dan ik. Dat is ook wel logisch, het hockeyen is 

haar léven, terwijl ik andere dingen ben gaan 

doen. Toen de topsport voor mij ophield, was 

ik er zelfs even totaal klaar mee. Dat vond mijn 

moeder best moeilijk. Inmiddels zijn mijn kinde-

ren ook fanatiek aan het hockeyen en ben ik als 

trainer actief. Ik kan aan mijn moeder merken 

dat ze blij en opgelucht is, dat ik er weer ‘in’ zit. 

En nu blijkt mijn dochter ook de hockeygenen 

te hebben. Ze geniet enorm van haar sport en 

is hartstikke fanatiek! Grappig, te zien hoe de 

geschiedenis zich herhaalt.’

Nicky Tellier-Koolen (40, actrice en moe-
der) had, voor ze haar bedrijf CodeRed 

begon, een glansrijke hockeycarrière. Met 
dank aan haar moeders genen en support.

Bloes, DKNY via  
Perfectlybasics.nl, 
leren rok, Selected 
Femme

‘Dat ik talent had, 
werd vrij snel duidelijk’

‘Mijn moeder 
droogde mijn tranen 

als het tegenzat’


