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Radana Jinek
Om mijn moeder te begrijpen zou ik je eigenlijk mee naar huis moeten nemen. In het huis
van mijn ouders valt namelijk alles wat mijn moeder is, heel precies samen: haar uitbundige

schilderijen die elk stukje muur bedekken, haar overdadige tuin en atelier, de warme keuken

waarin doorlopend wordt gekookt, en niet te vergeten: mijn vader met wie ze sinds 1966 samen
is. 1966!

Stel dat ik je zou meenemen, spontaan, en mijn moeder weet niet dat we komen, dan nóg

zou je goed eten. Loodgieter, krantenbezorger of verdwaalde toerist: als je ooit hebt aangebeld,
is de kans groot dat je al een keer bij ons aan tafel hebt gezeten. Dat is namelijk hoe mijn moe-

der zich verhoudt tot anderen: ze verzorgt ze. Ik denk dat er niks levends is waar mijn moeder
níet voor kan zorgen.

Als we aanbellen, kan het zijn dat mijn moeder opendoet in een slagersschort. Die draagt

ze namelijk over haar gewone kleren als ze schildert, maar dat zie je wel aan alle verfspetters.
De mouwen van die schort heeft ze eraf geknipt, zodat ze makkelijker ‘vrij bewegen’ kan als
ze aan het werk is. Onder de schort kun je haar uittekenen in een zwart katoenen T-shirt en

lange rok. Haar blonde haar is altijd opgestoken, ze is altijd opgemaakt. Mijn leven lang, dus
inmiddels 43 jaar, heb ik haar nog nooit in een andere look gezien.
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et zou ook zomaar kunnen dat mijn moeder al in de tuin staat om met
het volume van een operazangeres haar vogels te roepen. Het zijn er een
paar, ze leven in het wild, maar omdat zij ze al zo lang voert, zijn het
haar vogels en komen ze op afroep. Zo is er een verwende kraai die al
bijna twintig jaar gratis bij mijn moeder eet, en ook een heel verwende
reiger; hij krijgt de restjes van de visboer. Ze roept met zoveel volume
– overigens in het Tsjechisch – om ervoor te zorgen de vogels haar ook nog kunnen horen als
ze al ver weg zijn. Ze doet dit óók als er mensen langsfietsen. Ik verberg me dan altijd even in
de achtertuin.
Mijn moeder is nu natuurlijk wat ouder, maar als kind viel het me al op hoe sterk ze was. Tot
mijn elfde jaar hebben we in Amerika gewoond, in Washington DC en daar had mijn moeder
een cateringbedrijf aan huis. De inkopen voor haar bedrijf deed ze aan de andere kant van de
stad, in de verloederde en gevaarlijke wijk waar de groothandels huisden. Als mijn broer Jan en
ik vrij waren van school, nam ze ons mee. Ze reed in een klassieke, kersenrode Mercedes en luisterde altijd naar dezelfde cassettebandjes met haar favoriete bluesartiesten. We gingen naar plekken waar je normaal gesproken als vrouw alleen nooit zou komen, maar ze was nooit bang. De
loeizware bakken met marinade en vlees dat in ijs was verpakt, tilde mijn moeder zelf de achterbak in.
Mijn moeder is de beste handhaver die de gemeente nooit zal hebben. Toen mijn moeder
vond dat iemand in de buurt van onze lagere school te hard reed, stapte ze terwijl de motor nog
draaide uit haar auto, trok het portier van de auto in kwestie open en liet die man weten wat ze
van zijn rijstijl vond. Waar zijn kinderen bij waren, maar ook alle andere kinderen, ouders en
leraren die in de buurt van onze school stonden. Mijn broer en ik drukten onszelf diep in de
achterbank – hopend dat we in de voegen konden verdwijnen. Onrecht tegen kinderen, en dieren,
bestrijdt mijn moeder met elk mogelijk middel. Laat ik het zo zeggen: het is altijd beter voor je
als mijn moeder aan jóúw kant staat.
Ik vertel je deze details omdat ik wil dat je begrijpt dat mijn moeder immuun is voor groepsdruk, de norm, hoe ‘het hoort’ en publieke opinie. Zij trekt zich niets aan van de dingen die mensen elkaar aanpraten, of wat ze willen hebben. Dure tassen, status en gezagsverhoudingen hebben
geen effect op haar. Ze is heel beleefd – ze zegt, tot mijn ergernis, ‘u’ tegen de zestienjarige achter
de toonbank bij de bakker – maar als ze vindt dat je iets fout hebt gedaan, kan het haar niet schelen wie je bent, of wáár je bent. Mijn moeder is namelijk nooit bang om haar stem te gebruiken,
of verheffen, bij welke gelegenheid dan ook. Zo’n karakter is natuurlijk voor een deel aangeboren:
magisch, voorbestemd, hoe je het ook wil noemen. Maar haar onafhankelijkheid kun je onmogelijk los zien van het grotere plaatje. In haar geval is dat de geschiedenis van Europa en een
dramatische gebeurtenis die haar blijvend heeft gevormd, en mij dus ook.

217

Ik ben anders dan mijn moeder: minder uitgesproken, minder resoluut, minder onverschrokken.
Maar ik durf dingen wel te proberen, door hoe mijn moeder is. Zaken die mij onzeker maken, of
bang, verlammen mij niet. Mijn wil om iets te beleven is net een tandje groter dan mijn angst. En
precies dat deel van mij heb ik te danken aan hoe mijn moeder is, aan haar autonome karakter.
In de zomer van 1968 was mijn moedertje achttien jaar en net geslaagd voor het gymnasium.
Ze droomde ervan om bij de opera te werken, om daar de grime te mogen doen en pruiken te
maken. Ze droomde ook van een toekomst met mijn vader die ze twee jaar eerder had ontmoet
tijdens een dansavond in de buurt. Daar had hij haar in hoog tempo, al dansend en pratend, overtuigend versierd, en sindsdien waren ze onafscheidelijk. In de zomer van 1968 was mijn vader
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23, vijf jaar ouder dan mijn moeder, en studeerde hij economie aan de Universiteit van Praag. In
het weekend maakten ze lange wandelingen door de bossen rond de stad met Harry, de gekke
hond van mijn vader die stenen apporteerde in plaats van stokken.
Mijn moeder moet die zomer heel vrolijk en optimistisch zijn geweest. Op de zeldzame
foto’s die ik van haar ken uit die tijd, zie ik een heel knap meisje met een hoge blonde paardenstaart en een onbezorgde blik. Haar gemoed ging gelijk op met de stemming in de rest van het
land, omdat voor het eerst sinds tientallen jaren de lente in de lucht hing, de onmiskenbare geur
van verandering.
Zolang mijn moeder zich kon herinneren, had ze in een onvrij land geleefd. In een dictatuur
waar communisten de dienst uitmaakten. Zij bepaalden wat je op school leerde, waar je woonde,
welke baan je mocht hebben en het liefst ook nog wat je dacht. Een dictatuur waarin je werd
aangemoedigd om je vrienden, buren en zelfs je ouders te verklikken aan de autoriteiten: alles
om het regime maar in het zadel te houden. Een land waar je nooit uit mocht, omdat het was
verboden naar het buitenland te reizen. Een dictatuur waar kunst, vrije expressie, humor en debat
allemaal in de kiem werden gesmoord. Kortom: een land waar levens langzaam, en soms snel,
werden vernietigd.
Uitgerekend in de zomer dat mijn moedertje achttien werd, vertoonde die onneembare vesting van de dictatuur voor het eerst barstjes. De communistische president vond het tijd voor
hervormingen, voor ‘socialisme met een menselijk gezicht.’ Niet zozeer uit bevlogen idealisme of
omdat hij van zijn communistische geloof was gevallen, maar omdat het land op instorten stond.
Er móést wel iets veranderen om het nog enigszins te laten functioneren.
Voor het eerst zat het keurslijf minder strak. Voor het eerst werd de censuur teruggedraaid
en mochten kranten weer schrijven wat ze wilden. De cafés en kroegen stroomden vol met mensen die bij elkaar kwamen om hardop te zeggen wat ze echt vonden. De grens ging open en Tsjechen trokken de wijde wereld in. Het moet een ongelofelijke sensatie zijn geweest voor iedereen
en dus ook voor mijn jonge ouders die er middenin zaten: de ontluikende vrijheid van de zogenaamde Praagse Lente.
Die historische lente duurde precies acht maanden, tot de vroege ochtend van 21 augustus 1968.
Nog voordat de zon opkwam, rolden duizenden Russische tanks door de straten van Praag. Dat
waren vreselijke beelden die de hele wereld overgingen en die mijn ouders nooit meer van hun
netvlies hebben gekregen. Intussen werd de rest van het land ook overspoeld door tanks en honderdduizenden militairen uit andere Oostbloklanden, die samen met de communisten in Moskou
optrokken om een einde te maken aan al dat geëxperimenteer met vrijheid. De Praagse Lente
werd neergeslagen, de vrijheden werden teruggedraaid en van al het optimisme bleef niets over.
Ik kan me voorstellen dat je naar een wapen grijpt als iemand dat kleine beetje zuurstof wat
je hebt bemachtigd, weer van je probeert af te pakken. Maar dat deden de Tsjechen niet. Ze vochten terug met woorden. Ze klommen op de tanks om te praten met de Russische soldaten. Het
werden wanhopige gesprekken met militairen die vaak leeftijdsgenoten waren. Over hoe het
anders kon, beter, vrijer. Vrijer! Hoe konden ze dat niet begrijpen? Eén van de mensen die op de
tanks klom, die zelfgeschreven folders met tekst en uitleg aan de soldaten gaf, was mijn vader,
een actief lid van het studentenverzet.
Aan de ene kant troost het me om te weten dat al die jonge Tsjechen de naïeve hoop koesterden dat ze het tij konden keren met hun woorden. Dat als ze maar goed genoeg aan die militairen konden uitleggen wat ze bedoelden, de tanks rechtsomkeert zouden maken en Praag
ongeschonden achterlaten. Maar die gedachte was natuurlijk volkomen loos. De Russen kwamen
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niet voor overleg; de opleving van vrijheid was een fout die zo snel mogelijk ongedaan gemaakt
moest worden. In de chaos en onrust die op de Russische invasie volgden, stierven honderden
mensen. Voor mensen als mijn vader was het niet meer veilig om in Praag te blijven.
Mijn ouders besloten om samen te vluchten. Niet voor lang, nooit voor altijd, natuurlijk niet:
het vrije westen zou hun land toch zeker redden?! De Amerikanen, of West-Europeanen, die
accepteerden zo’n brutale invasie toch niet? Die zouden hun aartsvijand, de Sovjet-Unie, toch
terugduwen? Maar nee, dat gebeurde niet. De communisten persten het laatste beetje lente uit
de lucht, Tsjecho-Slowakije verdween weer onder een grauwsluier.
En dus verdwenen mijn ouders ook uit Praag. Uit het enige land dat ze kenden, met de enige
taal die ze spraken. Ze vertrokken met wat ze aan bagage in hun hand konden dragen en exact
43 Amerikaanse dollars, omgerekend zo’n veertig euro. Dat was alles wat hun families aan buitenlandse valuta bij elkaar hadden kunnen sprokkelen. Ze namen niet eens hun winterjassen mee,
zo overtuigd waren ze ervan dat ze snel weer thuis zouden zijn.
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Ze vertrokken met wat ze aan
bagage in hun hand konden dragen en
exact 43 Amerikaanse dollars
Thuis zijn ze nooit meer gekomen. Pas in 1989, meer dan twintig jaar later, zetten ze voor het
eerst weer voet in Praag. Pas toen de Berlijnse Muur in 1989 was gevallen en de Sovjet-Unie
verkruimeld en failliet verklaard, konden mijn ouders legaal hun eigen land weer in. Na hun vertrek als politieke vluchtelingen in 1968 waren ze namelijk tot persona non grata verklaard. Dat
betekent dat ze direct in de gevangenis zouden zijn beland zodra ze waren teruggekeerd. Toen
de ouders van mijn vader overleden, wilde het regime geen uitzondering maken: hij mocht de
begrafenis van zijn vader en moeder niet bijwonen. En tegen de tijd dat mijn ouders wel weer
naar Praag mochten, was het allang geen thuis meer. Je stad, je huis, de familieverhoudingen: als
je zo lang wegblijft, is niets meer hetzelfde, dat weten alle vluchtelingen.
Hun nieuwe thuis maakten mijn ouders in Nederland, het land dat hen in die zomer van
1968 met open armen had ontvangen. Bij de Peek & Cloppenburg in Tilburg mochten ze op
een zondagmiddag gratis een winterjas en een sjaal uitzoeken. Van de stichting voor vluchtelingenstudenten uaf kregen ze allebei een beurs om te studeren. Mijn vader moest opnieuw beginnen met zijn studie economie, mijn moeder ging naar de kappersschool, omdat dat ergens in de
verte leek op haar droom om pruiken te maken voor de opera. Ze woonden samen op een kamertje in een troosteloze Tilburgse studentenflat. Op een zeldzame foto uit die tijd zie je ze zitten
op bed, op zo’n zware kriebeldeken met zo’n typisch jaren-zeventig-motief. Die deken hebben
mijn ouders, meer dan vijftig jaar later, nog steeds in de kast liggen.
Ik weet dat ze eenzaam waren. Getraumatiseerd natuurlijk, dat ook. En arm, verweesd. Zonder familie of vrienden en volledig teruggeworpen op elkaar. Uit dat verdrietige niets hebben
mijn ouders samen een heel rijk en avontuurlijk leven opgebouwd. Ze hebben de wereld bereisd,
op twee continenten gewoond en zichzelf meerdere keren opnieuw succesvol uitgevonden. Tien
jaar nadat ze Praag achterlieten, ben ik geboren in Amerika, met een gouden lepeltje in mijn
mond en onbegrensde mogelijkheden aan de horizon.
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Alles wat mijn moeder na haar achttiende heeft meegemaakt, is gebeurd zonder een vangnet van
ouders of familie. Toen ze op haar 21e trouwde met mijn vader, was er niemand bij, behalve de
twee wildvreemden die ze moesten betalen om hun getuigen te zijn.
Toen ze mij kreeg, en later mijn broer Jan, was er niemand om bij te springen of om haar
gerust te stellen. In de eerste jaren dat mijn ouders in Amerika woonden, moest mijn vader vaak
op reis voor zijn werk. Mijn moeder bleef dan alleen thuis met ons, twee kleine kinderen die nog
geen anderhalf jaar scheelden. Dag en nacht vroeg ze zich obsessief af wat er met ons zou gebeuren als zij zou uitglijden en haar been breken. Na meer dan tien jaar in de VS verhuisden mijn
ouders terug naar Nederland. Daar begonnen ze weer opnieuw: zonder familie of vrienden – en
nu met twee kinderen die de taal niet spraken. Ook dat deed mijn moeder alleen met mijn vader.
Al vanaf heel jonge leeftijd is ze dus volledig teruggeworpen op zichzelf. Waardoor ze noodgedwongen haar eigen kompas ontwikkelde. Noord, zuid, wat deugt, wat niet: zíj is de toetssteen,
niemand anders.
Nog nooit in mijn leven heeft mijn moeder tegen mij gezegd: ‘Wat zullen mensen daar wel
niet van denken?’ Wat ‘men’ vindt, interesseert haar niet. Nog nooit heeft mijn moeder tegen mij
gezegd: ‘Doe normaal, pas je aan, doe in godsnaam gewoon mee met de rest.’ Ze heeft me juist
altijd het tegenovergestelde op het hart gedrukt: wees jezelf. En: zorg vooral dat je iets te melden hebt.
Dat mijn moeder zo denkt en handelt heeft mij enorm geholpen. Niet omdat het mij niets
kan schelen wat mensen van mij vinden – verre van – maar omdat mijn moeder daar altijd iets
náást zette, namelijk mijn eigen opvatting over wat goed was of niet. Op die manier wordt de
mening van anderen niet het begin en ook niet het einde van je wereld. En zo loop je minder
kans verlamd te raken door de oordelen van anderen. Dat zorgt ervoor dat ik ook wel wat durf
te proberen.

Dankzij mijn moeder
voel ik genoeg vertrouwen om
het avontuur aan te gaan
Tot zover de theorie. Wat de woorden van mijn moeder voor mij betekenen, ontdekte ik natuurlijk pas echt toen ik ze nodig had. In 2015 kreeg ik voor het eerst de kans om een programma te
presenteren op de late avond. In de twee jaar daarvoor had ik al wat ervaring opgedaan met het
presenteren van een talkshow, namelijk op de zondagochtend bij de kleine, beginnende omroep
wnl. Dat programma werd een succes. Elke zondag haalden we het nieuws met uitspraken van
onze gasten, de kijkcijfers klommen omhoog en ik werd gezien als een talent en een belofte. Het
duurde dan ook niet lang of de volgende omroep meldde zich bij mij. Dit keer was het de directeur van de kro die vroeg of ik zin had om promotie te maken en te verkassen naar het prestigieuze tijdslot van de late avond. Natuurlijk wilde ik dat, daar had ik ook nooit een geheim van
gemaakt. Als ik toch dit krankzinnige werk ging doen, dan wel voluit en met de grootst mogelijke
ambitie. Ik mocht een paar keer warmdraaien op de zondagavond en in januari 2015 presenteerde
ik voor het eerst vijf dagen per week elke avond live mijn eigen latenighttalkshow. Een droom
kwam uit.
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En ik werd helemaal afgemaakt. Dag in, dag uit. Ik was geen succesnummer of talent meer, maar
een ijskonijn. Een kille vrouw die haar gasten elke avond martelde door ze neer te zetten op de
minst comfortabele bank uit de televisiegeschiedenis. Er verschenen analyses die de kijkcijfers
koppelden aan wat ik droeg: bij een rok scoorde ik iets beter, met een broek was ik bij voorbaat
kansloos. Iets kleins als het feit dat ik een pen in mijn hand had – net als alle andere journalistieke
presentatoren op tv – bleek voor mijn critici aanleiding genoeg om in razernij te ontsteken. Dat
gold ook voor mijn lach, mijn stem, mijn accent, mij ex-vriend, mijn huidige vriend, mijn haarkleur, kortom: alles. Ik herinner me dat ik de krant opensloeg en las: ‘Eva Jinek had talent. Waar
is het gebleven?’
Elke dag sleepte ik mezelf naar mijn werk. Ik had genoeg boeken gelezen om te weten dat je
hulp moet vragen als je er zelf niet meer uitkomt, maar op de redactie was er niks om me aan vast
te klampen. Het team waarmee ik werkte had geen idee hoe je een latenighttalkshow moest
maken. Samen hadden we dus precies nul ervaring op dat gebied. De producenten die hadden
beloofd me te helpen, waren verdwenen. Na elke uitzending sleepte ik mezelf weer naar huis,
waar ik diep in de nacht aankwam, lang nadat de rest van de wereld in slaap was gevallen. In mijn
eentje op de bank dronk ik liters uit de gifbeker: de online recensies van mijn werk, de meningen
die mensen zo gretig met elkaar deelden. Elke dag zonk ik steeds dieper het moeras in. Van de
energieke vrouw die altijd zin heeft om iets nieuws te proberen en te bedwingen, bleef steeds
minder over.
Op een ochtend werd ik wakker en keek naar de ingebouwde kast in de hoek van mijn slaapkamer. In het onderste deel had ik een koffer opgeslagen. Ik opende de kast, haalde de koffer eruit
en bekeek de ruimte aandachtig. Het was precies goed. Ik fantaseerde er namelijk over om me
daar te verstoppen, op de plek van die koffer. Dan zou ik de deur van de kast dichttrekken en
niemand zou weten waar ik was. En op dat moment werd ik bang, omdat ik me voor het eerst
van mijn leven niet meer mezelf voelde. Ik dacht: ik stop ermee.
Ik zou willen dat ik kon schrijven dat ik daarna, na een kort moment van bezinning, die koffer weer subiet de kast in heb gepropt en de deur van de kast dichtgesmeten. Dat ik onder de
douche ben gesprongen en met frisgewassen haar en hernieuwde kracht dat talkshowbeest in de
bek heb gekeken, en vervolgens opgegeten. Dat is niet zo. Het eerlijke antwoord is: ik heb de
koffer laten liggen, de kast dichtgedaan en mijn ouders gebeld.
Mijn moeder – én mijn vader, ze opereren al jaren in tandem – luisterden naar mijn trieste
relaas. Ze plaatsten de nodige relativerende kanttekeningen: je bent gezond, je gaat echt niet dood,
je hebt te eten – en lieten me een beetje doorjammeren. Ik vertelde dat ik angst had dat ik mezelf
niet meer was en toen werd mijn moeder bijna boos. Of ik ineens mijn leven ging laten bepalen
door wat een paar idioten van mij vonden? Sinds wanneer heb je de mening van anonieme mensen nodig om te weten wie je bent? Heb je je best gedaan? Heb je er echt voor gewerkt? Nou
dan; meer kun je niet doen! Focus je op de inhoud. Wat mensen schrijven, daar moet je volledig
lak aan hebben.
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Woorden hebben effect. Woorden doen iets met ons. In negatieve zin, maar ook in de beste zin.
De woorden van mijn moeder hielpen mij op die dag, en alle keren daarna dat ik ze weer nodig
had. De situatie werd niet per se vrolijker of makkelijker, maar het ging niet meer met me aan de
haal. Ik nam mijn moeders advies ter harte. Ik sneed Twitter rigoureus uit mijn leven, stopte al
mijn aandacht in de onderwerpen van die avond en toetste bij mezelf of ik er echt alles aan had
gedaan om er iets van te maken. Ik dacht na over praktische oplossingen. Ik vond de juiste mensen om mee te werken en... Ik zette door.
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Twee jaar daarna won ik de Zilveren Televizier-Ster voor beste presentatrice en werd ik Omroepvrouw van het Jaar. Het jaar daarop kwam daar de Sonja Barend Award voor beste interview bij.
Ik noem dit alleen maar omdat ik duidelijk wil maken hoe snel het tij kan keren. Als ik op die
ellendige dag was gestopt met televisiemaken, hadden mensen daar vast begrip voor kunnen
opbrengen. Ik had het misschien ook nog aan mezelf kunnen rechtvaardigen. Maar dan had ik
dus nooit geweten hoeveel vrolijke dingen er nog zouden komen, hoe leuk het nog ging worden.
Natuurlijk hebben de woorden van mijn moeder er niet toe geleid dat ik losgezongen leef van
de mening van anderen. Ik maak een programma dat bestemd is voor een zo breed mogelijk
publiek. Mijn werk bestáát bij de gratie van de kijker, van mensen die zin hebben om naar mij te
kijken, en wat iedere kijker vindt, is belangrijk. Maar naast hun oordeel, staat ook dat van mij. En
het is aan mijn moeder te danken dat ik dingen durf. Niet alleen in mijn werk, ook privé. Dankzij mijn moeder voel ik genoeg vertrouwen om het avontuur aan te gaan. En precies dat vertrouwen is wat ik hoop door te geven aan mijn eigen kind, mijn zoon Pax.
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