Lieve vader,
In 2004 kwam het boek Mam, vertel eens uit. Een boek dat ik voor mijn eigen
moeder heb bedacht en gemaakt tijdens een periode dat ze ziek was. Ik realiseerde
me toen dat ik nog zoveel vragen had. Vragen over wie ze vroeger was, maar ook
over de kleine en grote dromen in haar leven.
Mam, vertel eens maakte een hoop verhalen los. Grappige, mooie maar ook ontroerende verhalen. En er kwamen brieven en reacties binnen. Waarom was er niet zo’n
boek voor vaders?
Om dit boek te maken heb ik veel gesproken over vaders. Omdat kinderen allemaal
hun eigen vragen, verhalen en herinneringen hebben aan hun vader. Herinneringen aan vaders die liever fietsbanden plakken in plaats van te zeggen dat ze van je
houden. Vaders die braaf op de hoek van de straat stonden te wachten als je van dat
feestje kwam en graag stoer wilde overkomen op je vrienden. Maar ook over vaders
die met eindeloos geduld dingen bleven uitleggen die je maar niet leek te snappen,
of je troostten en je wijze raad gaven als het even niet meezat.
Je hebt dit boek gekregen of gekocht zodat jouw verhalen, groot en klein
bewaard blijven voor de mensen voor wie jij belangrijk bent. Ik wens je veel plezier
bij het maken van jouw eigen boek. Ik hoop dat er tijdens het schrijven van het
boek ook gesprekken op gang komen. Over de leuke, kleine dingen, maar ook
over de belangrijke zaken van het leven.
Normaal hoef je cadeaus niet terug te geven. Dit boek is een uitzondering op die
regel. Het is de bedoeling dat je het boek volgeschreven teruggeeft aan degene van
wie je het gekregen hebt.

Veel liefs,
Elma van Vliet
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O V ER JULLIE GEZIN
Het hoeveelste kind ben jij voor je ouders?
Hoe heten jouw broers en zussen en wanneer zijn ze geboren?

Met wie ging je het meest om toen je opgroeide?

Hoe was
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en zussen?

Hadden jullie huisdieren?
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Wat voor soort puber was jij? Hoe keek jij tegen de wereld aan?

Hoe zag je er toen uit? Wat was er toen in de mode?
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Was er een bepaald groepje waar je graag bij wilde horen?

Wat waren jouw dromen toen?
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Ben je in het leger geweest? Hoelang was dat en bij welk onderdeel diende je?
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Had je hobby’s? Sport, muziek of verzamelingen?
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Wat wilde ik vroeger worden als ik groot zou zijn?

Als je naar mij kijkt, zijn er dan eigenschappen van jouw ouders die je in mij herkent?
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je dat?
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O V ER D E LIEF DE
Heb je veel vriendinnetjes gehad in je leven?

Heb je weleens een gebroken hart gehad?

Hoe ging je
daarmee om?
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O V ER VADER
WO R D EN
Wat is je bijgebleven van de dag dat ik werd geboren?

Hoe vierde
je mijn
geboorte?

Voelde je je meteen vader of moest je wennen aan de nieuwe situatie?
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R EI Z EN EN VRIJ E TIJ D
Had jij vroeger een brommer of motor?

Aan welke typische mannendingen besteedde jij vroeger veel tijd?
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O V ER HERINNERINGEN
Om welke grap die jij hebt uitgehaald moet je nog steeds grinniken?

Wat zijn de beste beslissingen die jij in je leven hebt genomen?
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