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Een geslacht van sterke vrouwen

© Photowitch

Mijn moeder heeft altijd gezegd dat wij stammen uit een geslacht van sterke vrouwen. Haar overgrootmoeder had de slavernij nog meegemaakt in Suriname. Haar eigen moeder, een
kind van een blanke man en Creoolse moeder, is heel haar leven
ongetrouwd gebleven. Het was enorm hard werken voor haar om rond te komen, maar ook tegen vooroordelen - en te zorgen
voor haar twee dochters, van wie mijn moeder de oudste was.
Kort na de oorlog had mijn moeder haar vader in Rotterdam
bezocht, een hele onderneming voor een jonge vrouw! Weer
terug in Suriname, ontmoette ze Bram Lampers, een avontuurlijke marinier. Ze trouwden en gingen samen naar Nederland.

Zeven kinderen zetten mijn ouders op de wereld, van wie ik de op één na jongste
ben. Als enige van de zeven ben ik in Suriname geboren, waar het gezin Lampers
probeerde een nieuw leven op te bouwen. Die onderneming mislukte en
vervolgens ging het gezin - dat inmiddels zes kinderen bevatte - terug naar
Nederland waar de laatste telg het levenslicht zag.
Met elkaar vormden we een drukke, creatieve familie. Onze jeugd was niet eenvoudig, maar misschien heeft juist dat gezorgd voor ons gevoel van onderlinge verbondenheid.
Mijn moeder wilde het liefst dat we allemaal gingen studeren. Dat is weliswaar niet
gelukt, maar desondanks is zij trots op al haar kinderen en wat zij bereikt hebben,
of dit nu “groot” of “klein” is. Dat is iets wat ik eigenlijk pas op latere leeftijd echt
begreep en voelde.
Mijn moeders creativiteit was altijd al groot, maar pas op latere leeftijd heeft zij
haar ware passie ontdekt: schilderen, en dat doet zij echt heel goed. Jaar in jaar uit
zie je hoe zij groeit in wat zij doet. Daar bewonder ik haar enorm om.
Zij heeft mijn boeken steevast verkocht, aangeprezen, of cadeau gegeven. Tot voor
kort vond ze nooit de rust om ze ook daadwerkelijk te lezen, maar onlangs las zij Bink van Nathalie Kokke, omdat het
onderwerp haar erg aansprak.
Enthousiast gemaakt heeft zij vervolgens Het grote ontwaken en Ongeschreven akkoorden gelezen en ze is nu zelfs
begonnen in De Kronieken van de Nieuwe Tijd. Dat maakt mij supertrots en ik zeg dan ook uit de grond van mijn hart:
Mam, ik ben blij dat ik een dochter van jou ben!
Terug

Rianne Lampers
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Cadeau van Celtica voor jou of je moeder
Ter ere van Moederdag heeft Celtica een mooie aanbieding. Bestel vóór 10 mei voor
€ 17,50 of meer en ontvang Bizarre Verhalen van Rianne Lampers (fantastische
genre) of Ongeschreven akkoorden van Marian Kramer (romantische genre) cadeau. Bestel het boek van je keuze én je cadeauboek. Vink in je winkelwagen onder
Wat wilt u doen Gebruik uw kortingsbon aan en vul de code MoederBoek in. Hiermee
worden de kosten van je cadeauboek in mindering gebracht op je bestelling. Voor elke
bestelling geldt dat Celtica de helft van de verzendkosten voor haar rekening neemt.
Terug

Moeder
dat de tijd sporen heeft getrokken
in je bleke huid, de blauwe aderen
als beekjes lopen op je handen
of de plooien om je mond zichtbaar
zijn als je - net als vroeger –
weer eventjes je lippen tuit

© Nancy Huysmans

Die twinkel is er nog altijd
in vertrouwde ogen, vol interesse
als ik de dagelijkse dingen met
je deel, je schouders recht en jij
nu oud en zo fragiel, misschien
wel met een vleugje spijt

Jij blijft voor mij
de wijze vrouw die ik mijn moeder
noemen mag, als je zong of lachte,
me de raad gaf die ik niet verwachtte,
en ik je toen zelfs niet eens zei
ik heb je lief en dit gaat nooit voorbij
Ivette Bens

Terug

My lioness, my shelter
Mijn moeder is een geweldige, liefdevolle en ontzettend sterke vrouw.
Zij is een ware leeuwin als het om haar kinderen gaat.
Door haar en mijn vader heb ik, ondanks dat mijn jeugd vrij turbulent
was, mij altijd veilig en geborgen gevoeld.
Mijn moeder is een heldin in iedere zin van het woord!
Deze senryu vat haar prachtig samen:

My lioness, my shelter
I love her endlessly
My Mother
Patty van Delft
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Het is bijna niet mogelijk, maar ken je de Drägan Duma-trilogie van Patty van Delft nog
niet? Deze fantasyreeks over Jill die in een parallelle wereld terechtkomt waar draken een
verbond aangegaan zijn met mensen, is een echte aanrader voor liefhebbers van het fantastische genre. Vooral young adults genieten heel erg van Jills avonturen, maar ook volwassenen dromen graag weg in Drägan Duma.
Bestel deel 1 en/of 2 in Celtica’s Webshop en ontvang er een grappige deurhanger bij!
Drägan Duma - Zij Die Hoort
Drägan Duma - Bondgenoten & Verraders

Terug

Van mijn moeder leerde ik
dat het niet erg is fouten te maken
zolang ik er maar iets van leer

dat elk probleem een oplossing heeft
zelfs al zie ik dat niet meteen

dat schoonheid uit imperfectie bestaat
ook als ik in de spiegel kijk

dat ik mijn leven kan leiden zoals ik wil
en dat dat een voorrecht is
dat vier handen meer werk verzetten
en dat ik hulp mag vragen

dat 'houden van' niet vanzelfsprekend is
maar nooit verloren gaat

Nu van € 17,50

voor € 15,00!

dat ze over de helft van mijn boek zit
hoewel Fantasy niet haar genre is
Mams, ik hou van je.
Evi Verhasselt

Nummer 1 fan

Terug

Mijn moeder is mijn nummer 1 fan en staat altijd voor me klaar. Omdat ze dit doet kan ik tijdens mijn drukke agenda
ervoor zorgen dat ik nog tijd heb om te schrijven. Dat dit duidelijk was, bleek al tijdens de Antwerp Convention toen ze
op mijn dochter paste waardoor ik aanwezig kon zijn tijdens de boekenverkoop. Zij is ondanks haar 77 lentes nog een
vlotte vrouw met een groot gevoel voor humor. Sommige aanwezigen vonden haar aanwezigheid op de Convention behoorlijk grappig en vroegen haar of ze niet 'verdwaald' was. Maar die jonge gasten zouden
nog veel van haar kunnen leren. Ze is mijn eeuwige steun en toeverlaat. Ze is de beste moeder die een zoon en schrijver zich maar kan wensen!

Peter van Rillaer

Terug
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Such a simple word
Mother is such a simple word,
To me you are my mother, my father, a teacher and a friend.

You took care of me when I was sick and always came over whenever I'd call.

Enriching my life in so many ways,
From when I was a kid until today.

Thank you for being a wonderful mother and so much more than that.
Yolinda Vixen

Terug

Christien Romp over schrijven, Tekstfontein en haar moeder
Kun je in het kort iets over jezelf, je schrijven en je eigen bedrijf vertellen?
Ik groeide op in de Achterhoek, werkte na het behalen van mijn vwo-diploma een jaar
als au pair in Lyon (Frankrijk) en studeerde daarna een tijdje Franse taal- en letterkunde in Leiden. Toen die studie niet bij me bleek te passen, ben ik een reclame- en
marketingopleiding in Rotterdam gaan volgen. Uiteindelijk kwam ik niet als copywriter op een reclamebureau terecht, zoals ik had gepland, maar als secretaresse op een
middelgroot notariskantoor in Rotterdam. Ik besloot op aandringen van mijn werkgever de opleiding tot notarisklerk te gaan volgen en rondde die vier jaar later succesvol af. Ondertussen was ik gaan samenwonen met mijn vriend en waren we van
een krakkemikkige bouwval in de stad naar een nieuwbouwwoning in een buitenwijk
van Rotterdam verhuisd en vervolgens met elkaar getrouwd. In 1995 werd onze
dochter geboren.

Nadat ons huwelijk in 2006 op de klippen gelopen was, ben ik met haar teruggekeerd
naar Gelderland. Ik vond een baan als notarisklerk in Arnhem, zij ging in Rozendaal
naar de brugklas. We hadden ons leven weer aardig op orde, toen ik in 2009 ontslagen werd. Er waren geen geschikte vacatures in het notariaat te vinden. Ik heb altijd
graag en veel geschreven, had talloze schrijfcursussen en -workshops gevolgd, was bovendien opgeleid tot copywriter
en besloot voor mezelf te beginnen als tekstschrijver en redacteur. Zo ontstond mijn bedrijf TekstFontein. Sindsdien heb
ik ontelbaar veel artikelen en (web)teksten geschreven en lesmateriaal, brochures en manuscripten geredigeerd. Sinds
een paar jaar draag ik bovendien mijn kennis en ervaring op schrijfgebied over op anderen door middel van schrijfworkshops en -cursussen.
Wat voor rol heeft je moeder in jouw leven gespeeld?
Een heel belangrijke - en dat doet ze nog steeds. De brief die ik haar anderhalf jaar geleden schreef, getuigt daarvan.
Hieronder vind je een stukje uit die brief; op mijn website Christienromp.nl kun je hem helemaal lezen.
Terug
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Lieve mam,
Het maakt me blij dat je trots bent op wat ik doe. Je bent de grootste afnemer van mijn boeken; een snel rekensommetje
leert dat je er in totaal wel een stuk of dertig gekocht en weer doorverkocht (of weggegeven) hebt. Ik kan bijna voor me zien
hoe je een exemplaar aan een familielid, een kennis of een vriendin overhandigt. Hoe je dat doet met een grijns van oor tot
oor en de mededeling dat jouw oudste dochter het geschreven heeft.
Maar mam, dat je trots bent op wie ik geworden ben, vind ik nog vele malen belangrijker. Een groots mens, noemde je me
onlangs. Een mooier compliment had je me niet kunnen maken. Weet je nog hoe ik acht jaar geleden huilde en riep dat ik
ertegenop zag mijn dochter in mijn eentje te moeten opvoeden? Wat je toen tegen me zei, ben ik nooit vergeten. ‘Als ik het
kon, kun jij het zeker,’ veegde jij resoluut mijn angst van tafel. Ik herinner me ook nog precies wat ik zei. ‘Jij had, toen papa
overleed, de zorg voor vier kinderen. Ik, na mijn scheiding, slechts voor één.’ Volgens jou maakte dat geen enkel verschil.
‘Geloof in jezelf,’ hield je vol, ‘want je kunt het.’
En ik kon het, dankzij jouw onophoudelijke steun en het voorbeeld dat je altijd voor me geweest bent. Ik mopper soms op de
hobbels die ik op mijn pad tref, maar eigenlijk heb ik weinig te klagen. Jij had geen moeder bij wie je bij nacht en ontij aan
kon kloppen, ik heb geen financieel noodweer gekend zoals jij. En hoewel de vader van mijn kind niet meer met mij samenleeft, lééft hij nog wel. De keren dat ik gekwetst ben, vallen in het niet bij hoe vaak jij je hoofd gestoten hebt, tegen muren
aangelopen en op je hart getrapt bent. Dat alles had jou zomaar kunnen veranderen in een verbitterde, oude vrouw. Het
tegendeel is waar, want je blijft vertrouwen in mensen, blijft je liefde en steun geven aan anderen.
Ik ben er trots op dat jij mijn moeder en de oma van Charlotte bent.
Hoe is het schrijven bij jou begonnen en in welk genre schrijf je?
Als kind al, kon ik verdwalen in verhalen: ik verslond boeken en probeerde zelf ook verhalen te schrijven. Als puber hield ik dagboeken bij, in Frankrijk schreef ik schriften en brieven vol over mijn belevenissen en tijdens de reizen die ik in de jaren erna maakte, hield ik
aantekeningen bij die ik later uitwerkte tot reisverhalen. Tijdens en na mijn scheiding ben
ik gaan bloggen over mijn frustraties, verdriet en hoop. Aanvankelijk deed ik dat onder
pseudoniem, maar tegenwoordig onder mijn eigen naam. Ik schrijf columns over wat mij
bezighoudt en verhalen die weliswaar fictief zijn, maar dikwijls gebaseerd op persoonlijke
ervaringen. Bijna al mijn verhalen hebben één ding gemeen: ze gaan over sterke vrouwen.

Heb je werk uitgebracht en zo ja, is dat nog te koop?
In 2011 verscheen Na de splitsing rechtdoor, waarin ik een deel van mijn columns bundelde. Het boek is niet meer via de boekhandel verkrijgbaar, maar nog wel rechtstreeks bij
mij te bestellen. De verzendkosten neem ik tijdelijk voor mijn rekening en speciaal voor
Moederdag krijg je er een bijpassende boekenlegger bij cadeau.
Mijn tweede boek, ‘De koorddanser & andere verhalen’, is in beperkte oplage gedrukt en zo
goed als uitverkocht. Deze verhalenbundel is echter ook als e-boek verschenen en overal
volop verkrijgbaar.
Heb je nog andere bezigheden buiten het schrijven en werken?
Ik zing bij Popkoor Akkoord uit Driel en ben lid van de pr-commissie. Dat alles slokt een
behoorlijk deel van mijn vrije tijd op, maar dat heb ik graag over voor mijn ‘kippenvelclub’.
Daarnaast houd ik erg van reizen, fotograferen en yoga en lees ik nog steeds net zo graag als
vroeger.
www.tekstfontein.nl

Baarle Nassau, In de
Bogaard, Hellevoetsluis

Ekeren

Terug
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