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Zondag, 16 juni. Vaderdag. Meestal wordt dat vergeten. Ik vind dat prima, want dat geeft mij een 
excuus om moederdag ook te kunnen vergeten. Niet dát ik dat vergeet; er zijn genoeg reminders van 
leuke aanbiedingen, maar het idee maakt mij rustig. Ik hoef zelf ook niets. Simpel toch? 

Vandaag komt er een hele grote doos naar de ontbijttafel. Een cadeau, voor mij, helemaal 
onverwachts. Ik voel de bui al hangen. ‘Toch geen boormachine’? Stereotypischer kan haast niet. En 
waarom? Ik ben helemaal geen klusser. Ik heb twee linkerhanden. Ik kijk altijd vol bewondering naar 
de handige jongens die niets liever doen dan klussen. Kennen ze mij dan niet? De oude was kapot en 
dat vond ik prima. 

Met gemengde gevoelens zeg ik ‘dank je wel’, ook in de app naar mijn dochter die vanuit België vol 
spanning wacht op mijn reactie. Een gegeven paard niet in de bek kijken, heb ik geleerd, en 
‘ondankbaar’ is het ergste dat je kon zijn volgens mijn moeder.  

Natuurlijk, ik waardeer de geste. Ik haast mij om met een gul gebaar te zeggen dan mijn gezinsleden 
deze prachtige boormachine ook mogen gebruiken. Het is voor iedereen; dat is voor mij ‘inclusief’, 
dus met nadruk ook voor vrouwen, ook voor mijn buitenlandse schoonzoon-  wanneer komt hij weer 
kliussen? – zelfs voor mensen met een linkshandige religie, zoals ondergetekende. En toch kan ik het 
niet laten om op mijn beurt een stereotype pedante pedagogisch bedoelde opmerking te maken. 

‘Wat is dit toch een inclusief cadeau’.  

De sneer ontgaat ze. Ik lach denk ik net iets te lief. 

‘Klopt’, hoor ik. ‘Het is inclusief boortjes, twee verwisselbare accu’s, een set met bitjes om dit 
apparaat als schroevendraaier te kunnen gebruiken en nog meer hulpstukken, allemaal in een mooie 
grote doos zodat jij je spullen deze keer niet kwijt raakt’. 


