
Weemoed… 
 
Een paar weken geleden werden wij voor het eerst opa en oma. En meteen van twee! Het 
was spannend of het allemaal wel goed zou gaan vanwege een aantal complicaties. Maar 
ze zijn gezond en wel geboren. Wel prematuur maar in goede handen in het ziekenhuis. 
Een vreemde gewaarwording toch als je kind een kind krijgt. Zo ben je ouder en is je 
kind je kind… En van de ene op de andere dag ben je ouder af en oma, want nu is je kind 
ouder. Als ik de twee wondertjes, de mooiste kindjes van de wereld, aanschouw, denk ik 
met enige weemoed terug aan de tijd dat onze kinderen klein waren. Wat was het altijd 
een gezellige drukte in huis en wat hebben we veel gelachen om de rare fratsen die ze 
uithaalden als kind. De kleine tere baby’s zijn nu uitgegroeid tot prachtige jong 
volwassenen waar ik reuzetrots op ben. Eigen individuen met totaal andere karakters 
maar allemaal even geliefd om hun eigenheid.  
De uitspraken en spitsvondigheden uit die kindertijd zou je eigenlijk moeten bundelen 
zodat je ze nog eens na kan lezen… 
Een van de discussies met onze jonge dochter van een jaar of tien zit nog vers in mijn 
geheugen. Ze stelde een vraag over ‘chemie’… 
 
Met mijn dochter aan de ontbijttafel gezeten, probeer ik nog gauw wat actueel nieuws 
uit de krant op te pikken, alvorens naar mijn werk te gaan. Haar voortdurende 
gekwebbel en onderbrekingen doen mij echter niet verder komen dan de eerste twee 
regels van een artikel over het zoveelste geval van zinloos geweld in Nederland. 
Vanachter mijn krant werp ik stiekem een blik op mijn altijd vrolijke, zingende of 
pratende meisje van 11 en bedenk dat er ook voor haar een einde zal komen aan dit 
zorgeloze leventje. ‘Jammer, dat het niet eeuwig zo kan blijven’ peins ik. 
‘Mam…’, onderbreekt ze mijn gepeins, 
‘wat is eigenlijk chemie?’ 
Ik kijk haar aan en werp een blik op de 
klok. Hoe kan ik dat in godsnaam 
uitleggen in de 10 minuten die me nog 
resten voordat ik moet vertrekken naar 
mijn werk? 
‘Chemie’, begin ik, denkend aan de 
interessante scheikundelessen op 
school, ‘dat is bijvoorbeeld de 
aantrekkingskracht tussen twee 
verschillende stoffen, die er voor zorgt, 
dat deze stoffen via een reactie, een verbinding aan gaan. Sommige stoffen hebben hulp 
van buitenaf nodig om op elkaar te reageren, andere zijn zo gek op elkaar dat ze 
spontaan een verbintenis aan gaan. Ze kunnen van kleur veranderen, afhankelijk van het 
milieu waarin ze zich bevinden. Met bepaalde methodes kun je stoffen verhitten, koken, 
bevriezen of de druk verhogen. Door de reactie op deze processen kan de spanning 
tussen twee soorten zo hoog oplopen, dat er een ontploffing plaatsvindt. En al deze 
stoffen hebben een eigen naam en formule. Stoffen uit dezelfde familie reageren niet 
met elkaar, stoffen van verschillende families kunnen juist zeer heftig op elkaar 



reageren. De vonk moet als het ware overslaan. Want als er geen affiniteit tussen 
bepaalde stoffen is, reageren ze niet met elkaar. 
Ik merk dat ik langzaam goed op dreef kom. Scheikunde wás immers mijn favoriete vak 
op school. Ik kijk mijn dochter aan, die met grote ogen zit te luisteren en een en al 
aandacht lijkt. 

 
‘Snap je het ook allemaal?’, vraag ik haar, me afvragend of ik niet teveel doordraaf. 
Met haar mond nog vol boterham ‘chocopasta’  knikt ze bijna verrukt. ‘Goh mam, 
noemden jullie dat vroeger zó?’ En terwijl ze de laatste kruimels van haar mond veegt, 
haar schooltas oppakt en mij nog een natte kus op mijn verbaasde voorhoofd drukt, zegt 
ze met de deurknop al in haar hand: ‘Wij noemen dat tegenwoordig gewoon LIEFDE!’ 
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