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Spaargeld
over na te denken.” Ik ben er ook blij mee. Zo kan 

ik vanzelf zien of het patroon van zijn kasopnames 

niet opeens gaat veranderen.

Na die gedenkwaardige zaterdagochtend bij de bank 

is het begonnen. Eerst de voorzichtige telefoontjes: 

“Ruud, ik heb al heel lang geen bankafschriften 

meer gehad, zou er iets mis zijn?” Ik legde hem tel-

kens uit dat we samen naar de bank waren geweest, 

maar dat mocht niet baten. Twee minuten later 

ging de telefoon dan opnieuw. Soms wel zes keer op 

een dag. Zelfde vraag, zelfde antwoord. Vervolgens 

kopieerde ik de afschriften en stuurde ze naar mijn 

vader. 

En zo begon een tijd die mij heel veel pijn heeft 

gedaan. De frequentie van bellen 

werd nog hoger, soms wel vier keer 

per uur.  De inhoud had inmiddels 

een macabere wending genomen.  

Ik had zijn geld gestolen, ik was  

een dief die geld van zijn eigen 

vader stal en wat ik ook probeerde, 

hij kon zich van ons bezoek aan de bank niets meer 

herinneren. Hij vloekte en tierde als een klein kind 

en ik deed dat even hard terug. Ik heb daar geen 

spijt van, het hoort erbij, net zoals zo’n periode van 

paranoia vanzelf weer voorbij gaat. Alsof er nooit 

iets is gebeurd. 

Geld is nu wat er bovenaan het afschrift staat, in 

guldens want de euro bestaat voor hem niet meer. 

Ik glimlach en moet denken aan zijn moeder. Zij 

naaide geld in de zoom van de gordijnen op het 

eind van haar leven. Dat was pas een geval van in 

de war!

‘Meneer is erg in de war’ staat er op de monitor 

van de jongen achter de balie. De tekst is de laatste 

zin van het verslag van een telefoongesprek tussen 

mijn vader en een bankmedewerker, van een week 

geleden. Aanleiding was het kleine beetje spaargeld 

waarvoor de bank een betere bestemming meende 

te hebben. In hun voordeel natuurlijk.  

Geld is altijd heel belangrijk geweest voor mijn 

vader. Het gaf hem het gevoel iets voor te heb-

ben op zijn generatiegenoten. Zo reden wij met 

de Kever − de eerste auto in de straat − al naar 

Griekenland terwijl de rest van Nederland het nog 

bij Zandvoort of de Ardennen hield. Op de dia’s is 

het rood van de markt in Sarajevo van de tomaten 

en niet van het mensenbloed. In het voormalige 

Joegoslavië regeerde nog de straffe hand van  

president Tito, in plaats van de etniciteit en de 

religie. God wat waren wij en zij gelukkig.

“Dus u wilt uw zoon machtigen om over uw reke-

ning te beschikken?” zegt de jongen. Mijn vader 

knikt bevestigend en vervolgt vol trots: “Ik heb dat 

ooit voor mijn moeder en schoonmoeder gedaan, 

nu is het zijn beurt.” Zelf zat ik niet te wachten op 

het vervolg van deze ‘familietraditie’. “Heel  

verstanding van u”, hoor ik de bankmedewerker 

zeggen. “En wilt u dan ook een pasje?” vraagt hij 

aan mij. Nee, ik wil geen pasje, ik wil alleen maar 

zo snel mogelijk hier weg. “Zal ik dan de bankaf-

schriften voortaan naar uw zoon sturen, meneer?” 

Mijn vader vindt dat een goed idee want, zo zegt 

hij tevreden: “Dan hoef ik er gelukkig nooit meer 
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